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ÖZET 

Bu çalışmada, 2011 AN Çalışması temel alınarak ücretli alan görevlendirmeleri ile veri girişleri 

arasında iyi bir yönetici özelliklerinden sayılan eşitlik, adillik, hakkaniyet gibi soyut kavramlara ne denli 

uyum sağlandığı parametrik ve parametrik olmayan sınama istatistikleri aracılığıyla gösterilmek (farklı bir 

bakış getirilmek) istenmiştir. Çalışmaya göre söylemle gerçekleşenin ayrıştığı, başka bir deyişle alan 

görevlendirmeleri ile masa başı ya da veri giriş görevlendirmeleri arasında anlamlı ayrım noktaları vardır. 

Son olarak adil bir görevlendirme örneği sunularak söz konusu istatistikler bir kez daha hesaplanmış, adil 

görevlendirmenin olanaklılığı gösterilmek istenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Oran sınaması, Pearson ilişki katsayısı, iki örnek ortalamasına ilişkin t 

sınamaları, Ki-kare bağımsızlık sınaması, Spearman sıra ilişki katsayısı. 

 

 

HOW FAIR IS  THE WAGED FIELD ASSIGNMENTS  
AN INTRODUCTION WITH A CASE 

 

 

ABSTRACT 

In this study, on the basis of 2011 AN Study, it has been tried to show via parametric and 

nonparametric test statistics that how attuned to the abstract concepts such as equality, equity and justice 

which are considered among the features of a good manager between the waged worker assignments in 

certain fields and data entry. According to the study, there is a significant difference between the 

pronunciation and the actuality -between the field assignments and data entry assignments.  Finally, 

statistics in point was calculated once more by providing a fair assignment case and the probability of a 

fair assignment has been proved. 

 

Key words: Ratio test, Pearson’s correlation coeficient, the two-samples t tests, Chi-square tests of 

independence, Spearman rank correlation coeficient (Spearman’s rho). 

 

 

1. GİRİŞ 

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.” 

V.Hugo 

 

Günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız sevinç, üzüntü, korku, iştah gibi doğrudan ölçülemeyen 

soyut değişkenleri gülümsemenin yoğunluğu, dökülen gözyaşının miktarı, ıslık çalmanın süresi, akıtılan 

salya miktarı gibi somut değişkenler aracılığıyla ölçülebildiğini deneyimlemişizdir. Bu ikincilere bakarak 

bir insanın ne denli sevinçli, üzüntülü, korkulu ya da iştahlı olduğu üzerine doğru kestirimlerde 
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bulunulabilir. Yine hepimiz az ya da çok deneyimlerimizden biliriz ki, bir ülkede hak, hukuk, eşitlik, adalet 

gibi değişkenlerin etkilendiği pek çok etkenden söz edilebilir. İstatistik yazınında sıkça kullanılan etken 

(faktör) sözcüğü, gizli, ölçülemeyen, soyut değişken anlamına gelmekte ve dolayısıyla da gerçekliğin 

saklanan bölümünü göstermektedir (Korkmaz, 2000).  

 

657 sayılı Devlet Memurları Yasası 10. Maddede amirin görev ile sorumluluklarını sayarken ikinci 

fıkrada şöyle der: Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır
1
. Burada geçen 

hakkaniyet, eşitlik soyut sözcükler olup Dil Derneği’nin Türkçe Sözlük’üne göre bu iki sözcükten 

hakkaniyet, hak ve adalete uygunluk, haklılık, doğruluk olarak eşitlik sözcüğü ise toplumbilimindeki 

anlamı dışta tutulursa 1. İki ya da daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet. 2. 

Yasalar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu olarak tanımlanıyor (Dil Derneği, 1998). 

Hakkaniyet, eşitlik kavramlarıyla benzer anlamları olan adil sözcüğünün anlamları anılan sözlükte şöyle 

veriliyor. 1. Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. 2. Hakka 

uygun, haklı, eşit, eşitliğe uygun, hakkaniyetli. Görüldüğü üzere hakkaniyet, eşitlik, adalet, adil sözcükleri 

ya da kavramları birbirleriyle sıkı ilintiler içinde. Acaba 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında geçen 

hakkaniyet, eşitlik soyut değişkenleri hangi somut değişkenlerle ölçülerek saklanan gerçekliğin bir bölümü 

günyüzüne çıkarılabilir.  

 

Hiçbir kişi ya da kuruluşu savunma yapma durumunda bırakmamak için çalışmada gerçek verilerin 

kullanıldığı müdürlüğün adı gizlenerek X olarak anılacaktır. Aynı kaygılarla X Müdürlüğünün yazımıza 

konu olan çalışması gerçek adıyla değil 2011 AN Çalışması olarak anılacaktır.  

 

X Müdürlüğünün iş yükünü, alan uygulamaları ile veri girişler oluşturmaktadır. Müdürlükte gerek 

tüm personel gerekse çeşitli düzeylerdeki yöneticilerle yapılan genel değerlendirme toplantılarında, 

(Müdürlükte) herkese eşit ve adaletli davranıldığı, hiç kimseye ayrıcalık ve farklı davranma yapılmadığı; 

veri derleme çalışmaları için alana tüm personelin çıkacağı, hiç kimsenin alana çıkmama gibi bir lüksünün 

olmadığı; (Müdürlükte) çalışan bütün personele eşit, adaletli, tarafsız davranıldığı… açıklamaları 

yapılmaktadır
2
. 

 

Emrindeki personele hakkaniyetle eşitlik içinde davranan herhangi bir yönetimin alan 

görevlendirmeleri ile veri giriş görevlendirmeleri arasında bu doğrultuda bir denge sağlamasını beklemek 

anlaşılır bir şeydir. Başka bir deyişle geçici görev yolluğuna konu olup parasal boyutu olan alan 

görevlendirmeleri ile parasal boyutu olmayıp tekdüze bir çalışmayla çalışanı masa başına tutsak eden veri 

giriş görevlendirmesinin aynı dahası eşit olduğu söylenemeyeceğine göre bu iki görevlendirmenin ne 

oranda hakkaniyet-eşitlik ilkelerine uygun olarak yapıldığı araştırılmak istenmektedir. Şu açıktır, insanlar 

nimetlerinden yararlandıkları bir işin bütün süreçlerinde yer almayı sorun etmeyeceklerdir. Bir yerde 

oransal olarak hep birileri alan uygulamasını yetiştirmekle görevlendirilip başka birileri onlar kadar alana 

çıkmıyor üstelik alandakilerin gönderdikleri formların veri girişinin belli güne yetiştirilmesinden sorumlu 

tutulup mesaiye kalmaya zorlanıyorlarsa burada bir sorun var demektir. Adalet, alana çıkanların kendi 

formlarının girişini kendilerinin yapmasını ya da alanda da veri girişte de eşitliğin sağlanmasını gerektirir.  

 

Gerek yasalarda yer aldığı biçimiyle gerekse Müdürlük toplantılarında vurgulandığı üzere 

personele, iş/işlemlerde, eşit/adil bir söylemle yaklaşıldığı görülmektedir. Ancak sorun, görüntü ile 

                                                 
1
 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/388.html, erişim: 5.11.2010 

2
 Müdür ve alt düzeydeki yöneticilerin katılımıyla yapılan çeşitli toplantı kararları. 
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gerçeğin ne denli çakıştığı ya da birbiriyle uyumlu olduğudur. İşte bu konu yazının sorunsalını 

oluşturmaktadır.  

 

1.1 Araştırma Sorunu 

 

Herhangi bir yöneticinin emrindeki memurlara hakkaniyetle eşitlik içinde davranıp davranmadığı 

soyut değişkeninin, alan görevine çıkanlarla çıkmayanların veri girişi yaptıkları form sayısı somut 

değişkeni ile ölçülebileceği varsayımı altında şu iki soruya yanıt aramak araştırmanın amacı yanında 

sorunudur da. 

 

1) Alan görevine çıkanlarla çıkmayanlar arasında veri girişi yaptıkları form sayısı bakımından 

anlamlı bir fark var mıdır? 

2) Alan görevine çıkanların görevli oldukları gün sayıları ile orantılı form sayıları ile veri girişi 

yaptıkları form sayıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?    

 

1.2 Sınırlılıklar 

 

 Araştırma, X Müdürlüğünde 2011 AN Çalışması alan uygulaması ile veri girişine katılan 52 

personel ve bu çalışmanın takvimi olan Ekim 2010 ayı ile sınırlandırılmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

 

Amacımız 2011 AN Çalışması alan görevlendirmesine çıkanlarla çıkmayanların veri giriş 

göstergeleri/başarıları arasındaki ilişkinin ölçümü olduğuna göre öncelikle söz konusu değişkenlerin 

normal dağılıp dağılmadığı ile türdeş olup olmadığına bakılacak duruma göre parametrik ya da parametrik 

olmayan istatistiksel yöntemlere başvurulacaktır. Bilindiği üzere parametrik istatistiksel sınamanın etkinliği 

parametrik olmayan sınamalardan daha yüksek olmasına karşın örnek yeterince büyük değil ya da dağılımı 

bilinmiyorsa, nitelik ya da sıra belirten değerler alıyorsa, ortanca değerin alınması örneği tanımlamak için 

daha güvenilirse, rassal örneğin alındığı yığın hakkında yeterli bilgi yoksa kısaca parametrik sınamanın ön 

koşulları yerine getirilmemiş ya da yerine getirildiği sınanamıyor ve yerine getirildiğinden kuşkulanılıyorsa 

parametrik olmayan sınama uygulanmalıdır (Kesici ve Kocabaş, 2007) uyarısı doğrultusunda oran, Pearson 

ilişki katsayısı, bağımsız iki örnek ortalaması için t sınamaları gibi parametrik sınamalar yanında  

Spearman sıra ilişki katsayısı ile Ki-kare bağımsızlık sınamaları gibi parametrik olmayan sınamalara da 

başvurulacaktır. 

 

Yukarıda anlatılanlar dışında hem değişken konusunda bir sınırlama getirmediği, istatistiksel 

çözümlemelerde kolaylık sağladığı için (Akkuş vd, 2006) hem de elimizde ad bildiren değerler, sıralama 

bildiren değerlerle farkları anlamlı olmayan değerler varsa parametrik olmayan sınama istatistikleri 

önerilmektedir
3
. Parametrik sınamalar, ilgili parametreye, belirli bir dağılıma ve değişke kavramına 

dayanarak işlemler yapan parametrik olmayan sınamalara oranla esnek olmayan istatistiksel yöntemler 

olup geçerli denencelerin en güçlü biçimde sınanmasında gözlemlerin bağımsızlığı, normal dağıldığı, en az 

aralık ölçekle ölçüldüğü, türdeş değişkeli olduğu varsayımlarını gerektirir (Karagöz ve Ekici, 2004).  

 

                                                 
3
 Marmara Üniversitesi, “Parametrik olmayan hipotez testleri” başlıklı internete konulan dosya, 

http://www.akademikdestek.net/kutuphane/analiz/analiz_dosyalar/parametrik_olmayan_hipotez_testleri.doc, erişim:27.04.2011 

 

http://www.akademikdestek.net/kutuphane/analiz/analiz_dosyalar/parametrik_olmayan_hipotez_testleri.doc
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2.1 Veri Toplama Araçları 

 

İki temel araçtan yararlanılmıştır. İlki 2011 AN Çalışması X Müdürlüğü görev olurları, ikincisi X 

kurumunun internet sitesine kullanıcı adı-şifresi ile girilen ilgili veri giriş programının Raporlar 

menüsünden ulaşılan Rapor 3’tür. İlkinde 2011 AN Çalışması eğitim/alan görevlerini içeren 7 adet onay 

incelenerek alan görevine çıkanların alan gün sayıları, ikincisinde veri girişi yapanların veri girişi yaptıkları 

kayıt (kişi) sayıları belirlenmiştir. Buna göre veri girişi yapılan toplam kayıt sayısı 8194’tür. Buradaki 

yaklaşım şudur: Son durumda veri girişi yapılan 8194 kayıt, alan görevleri sırasında doldurulan formlardan 

elde edilen bilgiler olduğuna göre bu iki işin işlem hacmi olarak aynı rakam (8194 sayısı) alınmalıdır. 

Böylelikle hem sağlam bir dayanak elde edilmiş hem de karşılaştırmalarda koşutluk yakalanmış olacaktır. 

Acaba gerek alan görevinde gerekse veri girişi sırasında bu aynı rakamın personele dağılımı nasıldır? 

Yanıtı aranan yalın soru budur. 

 

2.2 Verilerin Çözümlenmesi 

 

Korkmaz (2000) doktora tezinde, “Acaba son soruşturma döneminde ne gibi faktörler ceza 

yargılamasının uzamasında ya da kısalmasında rol oynamaktadır?” sorusuna yanıt ararken bir bölümüne 

kendisinin de başvurduğu istatistiksel tekniklerin, pek çok alanda olduğu gibi, hukuk alanında da gerçeği 

aramanın güçlü bir aracı olma işlevini tanıtlayıp göstermektedir. Bunun gibi acaba bu araştırmayla, alan 

görevine çıkanlarla çıkmayanlar arasında veri giriş sayıları bakımından yönetimin neden olduğu bir 

adaletsizliğin varlığı tanıtlanabilirse istatistik, Öngel (1980)’in vurguladığı gibi, toplanan bilgilerden çok, 

bilgilerin araştırma sorunlarına ışık tutacak biçimde nasıl işlenmesi gerektiğini ifade edecektir.  

 

2.2.1 Oran sınaması  

Ek-2’de gösterildiği üzere veri giriş sayıları değişkeninin dağılımı hem normal hem de türdeştir. Bu 

durum araştırıcının elini rahatlatmakta olup güçlü olan parametrik istatistiksel çözümleme yöntemlerine 

başvurmayı sağlamaktadır. Örneğin yukarıdaki araştırma sorununa ilişkin herkesce kabul görebilecek 

yokluk denencesi, “Adaletle hakkaniyetle davranan bir yöneticinin emri altında çalışan personel arasında, 

alan görevine çıkanların veri girişi yaptıkları toplam kayıt sayısının toplam içindeki oranı çıkmayanların 

çok üstündedir” sözleriyle dile getirilebilir. Bu denencenin sınanmasında geliştirilen karşıt denence adalet 

kavramının işevuruk tanımı olarak:  

 

1 : 0,75D    simgeleriyle gösterilebilir.  

 

Burada , alan görevine çıkanların veri girişi yaptıkları kayıt sayısının çıkmayanlarla birlikte 

toplam girilen kayıt sayısı içindeki oranı 0,75’in altında ise adaletli bir durumun varlığından söz edilemez 

karşıt denencesini simgelemektedir. Öyleyse yokluk denencesi 0 : 0,75D    biçimindedir. Burada amaç 

şimdiye dek doğru bilinen 0D  denencesini sınamaktır. Eğer bunun doğru olmadığı kanıtlanırsa, yani 0D  ret 

edilirse, karşıt ya da seçenek denence 1D  kabul edilmek durumunda kalınacaktır. Şimdi parametrik 

istatistiksel çözümleme yöntemlerinden olan   parametresi için p istatistiği oran sınamasının aşamalarına 

geçebiliriz. Orana ilişkin denence sınamalarında sınama istatistiği olarak Z dağılımından yararlanılmasının 

nedeni yokluk denencesi doğru iken değişke parametresinin biliniyor olmasıdır (Ünver ve Gamgam, 1999). 

Herhangi bir denence sınamasında kanıt olarak ileri sürülen (örneğimizde p oranı) istatistiğe karşılık bunun 

karşılaştırılacağı Z kuramsal dağılımı, 
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( )

p

p E p
Z




  eşitliğiyle elde edilmektedir. Burada E ile gösterilen söz konusu istatistiğin beklenen 

değerini,   ise ölçünlü sapmasını göstermektedir. Oran istatistiğinin beklenen değeri, ( )E p , 
0D  

denencesinde karşılığını bulan 0,75 oranı,  p  ise 
(1 ) 0,75 0,25

0,060048
52

x

n

 
   değeri olmaktadır. 

Şu halde Z değeri, örnekten elde edilen, Ek-1’de verilen p=0,4451 istatistiği yerine konularak, 

 

Z=(0,4451-0,75)/0,060048= -5,08 olarak hesaplanacaktır. Kuramsal Z değeri ise    0,05 

anlamlılık düzeyinde tek yönlü sınama için Z dağılımı çizelgelerinden 0,05 1,96Z    olarak okunacaktır.  

0,055,08 1,96Z Z      olduğundan 
0D  denencesi % 95 güvenle ret edilecektir. Elimizdeki kanıt, 

p=0,4451 değeri,  ’nin 0,75 olduğu savını ret ettirecek kadar güçlü bulunmuştur. Burada yapılan hata 

miktarı % 5’i geçmemiştir.  
 

2.2.2 İlişki katsayısı sınaması  

Yalın ilişki katsayısı olarak da bilinen Pearson ilişki katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin 

büyüklüğünü, yönünü, önemliliğini ortaya koyan bir yöntemdir (Özdamar, 1997). Pearson ilişki katsayısı r, 

 

2 2 2 2( )( )

XY nXY
r

X nX Y nY




 



 
 eşitliğinden hesaplanır.  

r’nin önemliliği,   2
2

( )

(1 ) /( 2)
n

r

r E r r
r t

S r n




 
 

 
 istatistiği ile sınanır. 

0   yokluk denencesi için geçerli olan yukarıdaki istatistik, 

0   yokluk denencesi için çarpık olduğundan Fisher’in geliştirdiği, normal dağılıma yakınsayan 

aşağıdaki Z istatistiği kullanılır (Spiegel, 1995). 

 

1 1
log

2 1
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 ve 

1

3
z

n
 


olmaktadır. 

 

Şimdi yukarıdaki oran sınamasına benzer bir sınamayı r ilişki katsayısı için gerçekleştirebiliriz.  

 

0 : 0,75D    yokluk denencesine karşılık 

1 : 0,75D    karşıt denencesi kurulabilir. 

 

Burada  , veri giriş kayıt sayısı ile alanda görevli gün sayısı değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

göstermekte olup adaletli bir uygulamada alanda görevlendirilenlerin veri girişlerini de kendileri 

yapmaları beklendiğinden bu ilişkinin en az 0,75 olması olağan bir durumdur. 1D  karşıt denencesi ise 

bunun böyle olmadığını, görevlendirmelerde adaletsizlik yapıldığını savlamaktadır. 0D  yokluk 

denencesinin ret edilmesi 1D  karşıt denencenin kabul edilmesi anlamına gelecektir. 
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Sınamada kritik değer, Ek-1 sütun 3 ve 4 verilerine uygulanan SPSS 17.0 sonucundan alınan r = 

0,010 istatistiğine ilişkin olarak, 

 

0,010 0,972955
6,74

0,142857

z

z

Z
Z





 
     hesaplanır. 

Kuramsal Z değeri ise 0,05  anlamlılık düzeyinde tek yönlü sınama için Z dağılımı 

çizelgelerinden 0,05 1,96Z    olarak okunacaktır. 0,056,74 1,96Z Z      olduğundan 
0D  denencesi 

% 95 güvenle ret edilecektir. Buna göre alan görevlendirmeleri gün sayısı ile veri girişler arasında adaletsiz 

bir durumun varlığından söz edilebilecektir. Elimizdeki kanıt, r = 0,010 değeri,  ’nun 0,75 olduğu savını 

ret ettirecek kadar güçlü bulunmuştur. Burada yapılan hata miktarı % 5’i geçmemiştir. 
 

Pearson ilişki katsayısı r istatistiği çok küçük çıkmıştır Spearman sıra ilişki katsayısı sırar

istatistiğine bakılmalıdır eleştirisi getirilebilir. Spearman sıra ilişki katsayısı Pearson ilişki katsayısındaki 

değişken değerleri küçükten büyüğe sıralanarak (önce Ek-1 sütun 3’e alan görevine çıkmayanların 

karşısına 0 değeri atanır ardından ilkin sütun 4 ardından sütun 3 sıralanmalıdır) sıralar arası fark D olmak 

üzere aşağıdaki eşitlikten elde edilmektedir: 
2

2

6
1

( 1)
sıra

D
r

n n


 


 

 

Alanda görevli gün sayısı ile veri girişi yapılan kayıt sayısı değişkenlerinin sıra değerlerine 

uygulanan SPSS 17.0 paket programından elde edilen 0,386sırar   istatistiğine ilişkin yukarıda anlatılan Z 

dönüşümü yinelenecek olursa, 

 

0,407 0,972955
3,96

0,142857

z

z

Z
Z





 
     

 

Kuramsal Z değeri ise 0,05  anlamlılık düzeyinde tek yönlü sınama için Z dağılımı 

çizelgelerinden 0,05 1,96Z    olarak okunacaktır. 0,053,96 1,96Z Z      olduğundan 0D  denencesi, 

Spearson sıra ilişki katsayısı sırar  kanıtıyla da % 95 güvenle ret edilecektir.  Buna göre alan 

görevlendirmeleri gün sırası ile veri giriş sırası arasında adaletsiz bir durumun varlığından söz 

edilebilecektir. 

 
2.2.3 İki ortalamanın karşılaştırılması 

2.2.3.1 Bağımsız iki örneklem ortalaması için t sınaması 

Veri giriş sayısı değişkeni parametrik sınamalara uygun olduğuna göre alan görevine çıkanlarla 

çıkmayanların oluşturduğu iki yığının veri giriş sayısı değişkeni bakımından ortalamaları karşılaştırılabilir. 

Ek-1’de alan görevine çıkanların A çıkmayanların B ile simgelendiği bu iki bağımsız yığının türdeş 

değişkeli bir yığından geldiği gösterildiğine göre iki ortalamanın karşılaştırılmasında aşağıdaki bağımsız 

örneklem t istatistiği kullanılacaktır (Öngel, 1980; Özdamar, 1997). 
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2 2

( ) ( )

( 1) ( 1) 1 1

( 2)

A B A B

A A B B

A B A B

x x
t

n s n s

n n n n

   


  


 

 

 

2, / 2A Bn n veyat çiz t     

 

Alan görevine çıkan 23 kişi toplam 8194, ortalama 356 form doldurmuşlardır. Veri giriş aşamasında 

alan görevine çıkanlar dolu getirdikleri ortalama 356 formun %80'i olan 285 formun veri girişini 

kendilerinin yapmaları, kalan (356 formun %20'si olan) ortalama 71 formun veri girişini ise alan görevine 

çıkmayan arkadaşlarının yardım amaçlı girmeleri beklenir/anlaşılır bir durumdur. Yani alan görevine 

çıkanlarla çıkmayanların veri girişi yaptıkları form sayıları arasında (285-71) 214 fark olması 

beklenmektedir. Görevlendirmelerde hakkaniyetli adaletli davranan bir yöneticinin bu durumu gözetmesi 

beklenir bir durumdur. Buna göre 0D  denencesi aşağıdaki gibi kurulabilir. 

 

0 : 214A BD     yokluk denencesine karşılık 

1 : 214A BD     karşıt denencesi kurulabilir. 

0,05   

 

(158,57 156,79) 214 212,23
6,46

117,65*0,279(23 1)11960 (29 1)15318 1 1

(23 29 2) 23 29

t
  

   
  


 

 

 

50, 0,05 1,68t çiz t     

 

t hesap= -6,46<t çizelge= -1,68 olduğundan 0D  denencesi red edilir. Bunun anlamı alan görevine 

çıkanlarla çıkmayanlar arasında adaletli bir durumun olmadığını savlayan 1D  karşıt denencesinin kabul 

edildiğidir. 

 

2.2.3.2 Bağımlı/eşleştirilmiş iki örneklem ortalaması için t sınaması 

Alan görevine çıkan Ek-1’de A ile gösterilen 23 personelin sütun 3’te veri girişi yaptıkları kayıt 

sayısı ile alanda görevli gün sayısı ile koşut hesaplanan girmeleri gerekli kayıt sayısını veren sütun 4 

verileri eşleştirilip farklarından oluşan D tanımlandı. Burada sütun 3’teki verilere gerçekleşeni simgeyle 

GX , sütun 4’deki verilere bekleneni simgeyle BX  denilirse yukarıda anlatılan duruma benzer bir 

uygulamayla, her ne denli alana çıkanların doldurup geldikleri formların tümünü kendilerinin girmesi 

beklenir bir şeyse de alana çıkmayanlardan %20’yi geçmeyen oranda yardım alabilecekleri varsayımıyla D 

eşitliği aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

( 0,8 )G BD X X   
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D , D verilerinin ortalamasını DS  de bu örneklemin ölçünlü değişkesi olmak üzere bağımlı iki 

örneklem ortalaması için t sınaması aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilmektedir (Öngel, 1980; Özdamar, 

1997). 

 

/

D

D

D
t

S n


  

 

Alan görevine çıkan 23 kişi alandan dolu getirdikleri toplam 8194 formun %20'sini alan görevine 

çıkmayan arkadaşlarından yardım alabilecekleri varsayımıyla, kalan formların tümünü kendilerinin girmesi 

beklenir. Öyleyse 0D  denencesi, gerçekleşen veri giriş sayıları ile %20 eksiğiyle girmeleri beklenen veri 

giriş sayıları arasında fark yoktur biçiminde kurulursa adaletli bir durumun varlığından söz edilebilecektir. 

Oysa araştırma denencesi olan karşıt denence 1D , adaletli bir durumun olmadığını, alan görevine 

çıkanların %20 eksiğiyle girmeleri gereken form sayılarının da altında form girdiklerini ileri sürmektedir.  

 

0 : 0DD    

1 : 0DD    

0,05   

 

Ek-1’den alan görevine çıkan (A ile gösterilen) 23 personele ilişkin yukarıda anlatılan D veri 

kümesi oluşturulup bu veri kümesine SPSS 17.0 ile tek örnek t sınaması uygulanırsa, 

126,44 126,44
3,72

33,98162,96 / 23
t

 
     bulunacaktır. 23, 0,05 1,714t çiz t     olduğuna göre hesaplanan t 

değeri çizelge t değerinden küçük olduğu için 0D  reddedilip 1D  kabul edilecektir, bu kararda işlenebilecek 

hata miktarı en çok yüzde 5 olmaktadır. 

 

2.2.4 Ki-kare bağımsızlık sınaması 

 Çapraz çizelgeler hazırlanmasına olanak tanıyan kategorik/atanmış ya da sayısal olmayan 

değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin varolmadığını ileri sürerek bu savın ya da denencenin red edilip 

edilmeyeceğinin incelenmesinde Ki-kare bağımsızlık sınamasından yararlanılmaktadır (Diri, 2007). 

  
Çizelge-1.Her bir gözede Gözlenen personel sayıları  

  

Alan görevine 

Toplam Çıkanlar Çıkmayanlar 

Kişi 

başına 

ortalama 

anket 

sayısı 

olan 

356'nın 

%20'sini  girenler 

(71 ve altı formun 

veri girişini 

yapanlar) 

8 9 17 

%80'ini girenler 

(71 üzeri formun 

veri girişini 

yapanlar) 

15 20 35 

Toplam 23 29 52 

Kaynak: Ek-1 sütun 2 ve 4’ten yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Ek-1’deki örneğimiz için,
0D : “Kişi başına ortalama 356 anketin düştüğü bir çalışmanın veri giriş 

aşamasında 71 ve altı form girenlerle 71 üzeri form girenlerin sayısı, personelin alan görevine çıkıp 

çıkmadığına bağımlı değildir” yokluk denencesinin sınanmasında Ki-kare bağımsızlık sınamasına 

başvurulmak istenmiştir.  

 

Gözlenen değerlerin ( ijG ) beklenen değerlerden ( ijB )  farklarının önemliliğine dayanan Ki-kare 

bağımsızlık sınamasında ( * ) /ij i jB R C N  eşitliğinden beklenen değerleri hesaplamak yerine (çünkü bu 

durumda fark yoktur-‘alan görevinden bağımsızdır’ çıkmaktadır ki gerçeğe uygun değildir); “alan 

görevine çıkan 23 kişinin %80’i olan 18 kişi veri girişinin %80’ini, alan görevine çıkmayan 29 kişinin 

%80’i olan 23 kişi ise veri girişinin ancak %20’sini girmelidir (çünkü adalet bunu gerektirir)” 

yaklaşımıyla hazırlanan aşağıdaki beklenen değerlerin kullanılması gerektiğini tartışmaya açıyoruz. Bu 

tartışmada bir kanıt Üçkardeş (2006:213)’in yüksek lisans tezinde, “Ki-kare uygunluk testinde beklenen 

frekanslar hesaplanırken daha önceden bilinen veya bildirilen bir oran varsa bu oran dikkate alınır.” 

anlatımı olabilir mi? Tıpkı döllendirilen iki tür bezelyeden alınan belli sayıda bezelye tanesinin yapısına ve 

rengine göre –dolgun ve sarı renkli, dolgun ve yeşil renkli, buruşuk ve sarı renkli, buruşuk ve yeşil renkli- 

yinelenme sayılarının Mendel yasasına göre 9:3:3:1 biçiminde kuramsal olarak öngörülmesi gibi (Oruç, 

1982).  

 
Çizelge-2.Her bir gözede adil olarak Beklenen personel sayıları 

  

Alan görevine 

Toplam Çıkanlar Çıkmayanlar 

Kişi başına 

ortalama 

anket sayısı 

olan 356'nın 

%20'sini 

girenler 
5 23 28 

%80'ini 

girenler 
18 6 24 

Toplam 23 29 52 

 

Bu iki çizelgedeki gözlenen ve beklenen değerlere yönelik SPSS 17.0 sonuçlarına göre (Bkz. Ek-2) 

Ki-kare hesap değeri 43,488 bulunmaktadır ki, bu değer, % 0,1 anlamlılık düzeyinde bile 3 serbestlik 

dereceli kuramsal Ki-kare çizelge değerinden (16,266) büyük olup 0D denencesinin red edilmesini 

gerektirmektedir. Buna göre adaletli bir yönetim olsaydı alan görevine çıkanlarla çıkmayanların veri girişi 

yapmaları gerekli form sayıları ile gözlenen form sayıları arasında fark bulunmakla, 2011 NKS Pilot 

Çalışmasında adaletli bir görev dağılımı ya da veri girişi yapıldığından söz etmek güçtür. Bu kararda 

işlenecek hata miktarı en çok binde birdir. 

 

2.3 Seçenek Görevlendirme 

 

Ek-1 sütun 6 ve 7’de verilen seçenek görevlendirmede, önceden 23 personel toplam 254 gün alan 

görevine çıkmışken, bu kez 52 personelin tümü aynı anket süresini kullanarak alan görevine 

çıkarılmışlardır. Her iki durumda da toplam 52 personel toplam 8194 formun veri girişini ortalama 157,58 

form olarak girmişlerken ilk durumda yalnızca 23 personel ortalama  11 gün (11,04) alan görevinden 

yararlanmış 29’u hiç yararlandırılmamışken, ikinci durumda 52 personelin tümü veri girişinde bulundukları 

anketin ortalama 5 gün (4,88) alan görevinde de bulunmuşlardır. Seçenek olarak sunulan bu ikinci 

durumun birinci duruma bakıma daha adil bir görevlendirme olduğu açıktır. Şimdi bunu yukarıdaki 

istatistiksel sınamalardan kimilerini yineleyerek görelim. 
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2.3.1 Oran sınaması  

Seçenek uygulamada alan görevine çıkmayan personel olmadığına göre Başlık 2.2.1’deki 

0 : 0,75D    denencesine kanıt olarak alınacak p istatistiği p=1 olmaktadır. Yani veri girişini yapan 

personelin tümü alan görevine de çıkmış olmaktadırlar.  

Buna göre 
( )

p

p E p
Z




  eşitliğinde bilinenler yerine konursa,  

Z=(1-0,75)/0,060048=2,50 olarak hesaplanacaktır. Kuramsal Z değeri ise    0,05  anlamlılık 

düzeyinde 
1 : 0,75D    simgeleriyle gösterilen karşıt denencede tek yönlü sınama için Z dağılımı 

çizelgelerinden  0,05 1,96Z     olarak  okunacaktır.    0D  olduğundan 
0D  denencesi % 95 güvenle ret 

edilemeyecek, başka bir deyişle elimizdeki kanıt, p=1 değeri,  ’nin 0,75 olduğu savını kabul etmemiz için 

yeterli bir kanıt olmaktadır. Burada yapılan hata miktarı % 5’i geçmemiştir. 

 

Böylelikle, “veri girişi yapan personel alan görevine de çıkmalıdır” savının kabul edildiği bu 

seçenek uygulamada adil bir görevlendirmenin varlığından söz edilebilecektir. 

 

2.3.2 İlişki katsayısı sınaması  

Ek-1’deki seçenek verilere Pearson ilişki katsayısı için SPSS 17.0 uygulandığında r=0,997 elde 

edilecektir.  Başlık 2.2.2’de anlatılan r ilişki katsayısına ilişkin sınamalar yinelendiğinde r=0,997 

istatistiğine ilişkin kritik değer, 

 

3,250 0,972955
15,94

0,142857

z

z

Z
Z





 
    olarak hesaplanır.  

 

0 : 0,75D    yokluk denencesine karşılık 

1 : 0,75D    karşıt denencesi kurulabilir. 

 

0,0515,94 1,96Z Z     olduğundan 0D  denencesi % 95 güvenle ret edilemeyecek, buna göre 

tüm personelin alan görevine çıkarıldığı seçenek uygulamada alanda görevli gün sayısı ile veri girişi 

yapılan form sayıları arasındaki ilişki adil bir görevlendirme bakımından en az yüzde 75 olmalıdır 

önermesinin doğrulandığı görülmektedir. Bu da seçenek alan görevlendirmesinin, personele adaletli 

davranma bakımından doğru bir uygulama olduğunun kanıtı olarak değerlendirilebilecektir. 

 

2.3.3 Bağımsız iki örneklem ortalaması için t sınaması 

Başlık 2.2.3.1’de yapılan sınamayı Ek-1’deki seçenek görevlendirmeye ilişkin sütun 7’deki veriler 

için uyguladığımızda bu kez denencemizi doğrudan ortalamalar arasında bir fark yoktur olarak 

oluşturabiliriz. Çünkü adil bir uygulama olduğunu savladığımız seçenek uygulamada herkese alan görevi 

verilip alan görevi doğrultusunda veri girişi yapmaları öngörüldüğünden  ilk duruma göre A ve B olarak 

adlandırılan iki personel grubu arasında ortalama girdikleri veri giriş sayıları bakımından bir fark olmaması 

gerekmektedir. 

 

0 : 0A BD     yokluk denencesine karşılık 
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1 : 0A BD     karşıt denencesi kurulabilir. 

0,05   

 

2 2

( ) ( )

( 1) ( 1) 1 1

( 2)

A B A B

A A B B

A B A B

x x
t

n s n s

n n n n

   


  


 

 

 

 

(157,57 157,59) 0 0,021
0,003

25,98*0,279(23 1)681 (29 1)670 1 1

(23 29 2) 23 29

t
  

   
  


 

 

 

50, / 2 0,025 2,01t çiz t      ve 50, 1 / 2 0,975 2,01t çiz t     

 

t hesap= -0,003 değeri iki yönlü bir denencede -2,01 ve 2,01 olan t çizelge değerlerinin arasına 

düştüğünden 0D  denencesi kabul edilir. Bunun anlamı ilk uygulamada alan görevine çıkanlarla 

çıkmayanlar arasında var olan adaletsiz durum seçenek görevlendirme ile ortadan kaldırılmış olduğudur. 

Seçenek uygulama ile 52 personelin tümü alan görevine çıkarılarak önceden var olan veri girişi yaptıkları 

kayıt sayıları arasındaki fark giderilmiştir.   

 

2.3.4 Ki-kare bağımsızlık sınaması 

 Seçenek verilere son olarak Başlık 2.2.4’deki Ki-kare bağımsızlık sınaması uygulanarak bu bölüm 

kapatılacaktır.   

 
Çizelge-3.Her bir gözede Gözlenen personel sayıları     

  

Veri giriş sayısı Toplam 

kişi 

sayısı (

ik ) 

Veri girişi 

yaptığı 

form 

sayısı ( iv

) 

Beklenen kişi sayısı ( ibk ) 

hesaplamaları 

Ortalamanın 

altında 

Ortalamanın 

üstünde 

* 1 i
i i

i

v
y k

v

 
  

 
 i

i i

i

k
bk y

y





 

Alan 

görevi 

4 gün 20  20 2595 26,33 19,76 

5 gün 2 16 18 2893 24,36 18,27 

6 gün  14 14 2706 18,62 13,97 

Toplam 22 30 52 8194 69,31 52 

Kaynak: Ek-1 sütun 6 ve 7’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Başlık 2.2.4’te verilen Çizelge-1 seçenek verilerin özelliği gereği aynen değil Çizelge-3’te 

gösterildiği gibi oluşturulabilir. Bu kez yokluk denencemiz, 0D : “Adaletli bir uygulamada alan gün sayıları 

ile veri giriş sayıları düzeyleri arasında bir fark olmayıp birbirinden bağımsızdır.” biçiminde kurulabilir. 

 

Çizelge-4’teki beklenen personel sayıları oluşturulurken Çizelge-3’te gösterildiği üzere alan görevi 

düzeylerindeki kişi sayıları ( ik ) ile bu kişilerin veri girişi yaptıkları form sayılarının ( iv ) bileşiminden 

hesaplanan beklenen kişi sayılarının ( ibk ) daha gerçekçi olacağı düşünülerek Başlık 2.2.4’te anlatıldığı 
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üzere beklenen değerlerin ( * ) /ij i jB R C N  eşitliğinden hesaplanması yaygın uygulamasının dışına 

çıkılmıştır. Çizelge 4’ün satır toplamları elde edilince sütun düzeyleri Çizelge-3’teki mantığa bağlı 

kalınarak oluşturulmuştur. 

 
Çizelge-4.Her bir gözede Beklenen personel sayıları  

  

Veri giriş sayısı 

Toplam 

Ortalamanın 

altında 

Ortalamanın 

üstünde 

Alan 

görevi 

 4 gün 19,76  19,76 

 5 gün 2,03 16,24 18,27 

 6 gün  13,97 13,97 

Toplam 22 30 52 

Kaynak: Toplam sütunu Çizelge 3’teki hesaplamadan, göze değerleri aynı çizelgedeki dağılımdan oluşturulmuştur. 
 

Bu iki çizelgedeki gözlenen ve beklenen değerlere SPSS 17.0 paket program uygulandığında Ki-

kare hesap değeri 0,007 bulunmaktadır ki, bu değer, yüzde 10 anlamlılık düzeyinde bile 5 serbestlik 

dereceli kuramsal Ki-kare çizelge değerinden (9,24) küçük olup 0D
 

denencesinin kabulü anlamına 

gelmektedir. Buna göre seçenek alan görevlendirmesine uyulduğunda, adaletli bir yönetimin yapması 

gerektiği gibi veri girişi yapan herkese alan görevi de verilmiş dolayısıyla alandaki gün sayıları ile veri 

girişteki form sayıları düzeyleri arasında bir fark olmadığı düzeylerin birbirinden bağımsız oldukları 

sonucuna varılmıştır.  

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

3.1 Sonuçlar 

İnsanlar arası ikili ilişkilerden toplumun çekirdeği aileye, aileden toplumun geneline varıncaya dek 

her düzen adalet üstüne kurulmuştur diyen Arzova (2007), “Bütün yaşanan sorunların temelinde adil 

olmamak ya da istediği halde olamamak yatmaktadır. Ancak herkes ilişkilerinde adil olabilmekte midir, 

işte sorulması gereken en önemli soru budur.” derken yöneticinin temel görevinin, adaleti herkes için 

sağlamak olduğunun altını çizmektedir. Yazımızın Giriş’inde öne çıkardığımız Victor Hugo’nun, “İyi 

olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.” sözü de düzen kurmada adaleti sağlamanın/adil olmanın 

güçlüğüne vurgu yapmaktadır. Çünkü kötülüğü adaletsizlik iyiliği adalet/adil olmak olarak okuduğumuzda 

Hesiodos (1991)’tan beri şu bilinmektedir,  “İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, ona kolayca ulaşırlar; 

yolu düz, yeri yakındır; ama iyiliğin önüne tanrılar alınterini koymuşlardır, ona varan yol uzun ve diktir.” 

  

Çalışmamızda adı ne olursa olsun herhangi bir yer ya da zamanda rastlanabilecek alan 

görevlendirmeleri ile veri giriş iş yükü arasında hep söylenegeldiği üzere adil/adaletli bir durumun olup 

olmadığı 2011 AN Çalışması örneği üzerinden görülmek istenmiş, bu amaçla değişkenlerin normal dağılıp 

türdeş oldukları anlaşıldıktan sonra parametrik istatistiksel denence sınamaları yöntemine başvurulmuştur. 

Gerek oran, Pearson ilişki katsayısı, Spearman sıra ilişki katsayısı sınamaları olsun gerekse bağımsız iki 

örneklem için t, bağımlı/eşleştirilmiş iki örneklem ortalaması için t, Ki-kare bağımsızlık sınamaları olsun 

başvurulan tüm bu sınamalarda alan görevlendirmeleri gün sayıları ile veri giriş form sayıları arasında adil 

davranılmadığı sonucuna varılmıştır. Personel arasında gözlemlenip hoşnutsuzluğa yol açan ve 

yöneticilerin kolay olanı yeğlemelerinden, adil olmak için yapılması gerekeni arayıp bulma yaklaşımından 

uzak olmalarından kaynaklı bu durumun varlığı seçilen istatistiksel yöntemlerle kanıtlanmış olmaktadır. 
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Kuşkusuz kullanılan yöntemler eleştirilebilecek, hatta konunun eksik bile ele alındığı söylenebilecektir. 

Burada yapılmak istenen daraltılan ve sınırlı tutulan bir konuya kimi istatistiksel yöntemlerin 

kullanılabileceğini göstererek yollukların personele adil dağılımı üzerine daha kapsamlı araştırma 

yapacaklara esin vermek olmuştur.  

 

Ek-1’in son iki sütununda verilen seçenek alan görevlendirmesi ile 52 personelin tümüne ortalama 5 

gün ücretli alan görevi verilerek hem önceden yalnızca 23 personelin ortalama 11 gün yararlandığı ücretli 

alan görevi adaletsizliğine, hem de alan görevine çıkmayan 29 personelin alandan gelen formların veri 

girişini belli güne yetiştirmek için fazla mesaiye zorlanma adaletsizliğine son verilmiştir. Böylelikle 

Kırmızıaltın (2010)’ın, “Var olanın dışına çıkarak var olanın yanlışlığının gösterilmesi, bir alternatifin 

sunulması gereklidir.” saptamasına uyulmuştur. Son çözümlemede kamu yöneticilerinin de iktidara bağlı 

oldukları düşünüldüğünde yazarın iktidarın çözümlenmesi için ilk yapılması gereken olarak saydığı bu 

saptaması yerine getirilse de ikinci yapılması gereken olarak saydığı, “iktidar yapısını ortadan kaldıracak 

ve iktidarın işleyişini sağlayan ağların yok edilmesi” işi, Özgür Üniversite kurucularından ve gönüllü 

çalışanlarından Fikret Başkaya (2011)’nın pek çok yazı ve kitaplarında sözünü ettiği, içine konumuz olan 

geçici personelin de girdiği, yeryüzünün lanetlilerinin “… devrim anını beklemeden, bu günden 

başlayarak, dünyayı değiştirme eylemine girişmek…” ile olanaklıdır. Çünkü Başkaya (2011:363)’nın 

hemen ardından eklediği gibi, “Kendimizi değiştirmek çabasıyla, dışımızdaki gerçekliği değiştirme eylemi 

arasında diyalektik bir belirleyicilik ve tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan 

çıkarmamak durumundayız.” 

 

Öte yandan Ki-kare bağımsızlık sınamaları yapılırken bir kamu kuruluşundaki alanda 

görevlendirilen personel ile veri girişten sorumlu tutulan personelin hep aynı kişiler olup olmadığı ya da 

alanda görev yapan personelin getirdiği formların veri girişini kendilerinin mi yoksa alanda görev almayan 

personelin mi yaptıkları araştırılırken adil bir yapıda olması gereken duruma ilişkin tanımlamalar 

geliştirilmiş, dolayısıyla beklenen Ki-kare göze değerleri gözlenen çizelgedeki kesişen satır ve sütun 

toplamlarının çarpılıp toplam gözlem sayısına bölünmesiyle değil yapılan tanımlamalar doğrultusunda 

hesaplanıp konu tartışmaya açılmıştır.  

 

3.2 Yorum ve öneriler 

Adalet ve eşitlik kavramıyla ilgili olarak, “Aristo eşitliği adaletin ön koşulu saymıştır. Kant ise 

adaletin eşitlikten kaynaklandığını belirtmiştir. Her iki halde de adalet ve eşitlik birbirinden ayrılmaz iki 

kavram olarak görünmektedir. (Yenisey, 2006:63)” biliniyorken, Anayasanın 10. maddesi işverenin (buna 

kamu yöneticilerini de katabiliriz) çalıştırdığı kimselere karşı hakkaniyet ve dürüstlükle eşit işlem 

uygulama ya da eşit davranma kuralı getirmişken, iş yasaları ile yurttaşlık yasası eşitlik ilkesi yanında 

ayrımcılık yasağını getirmiş, “işverenin, eşit durumdaki işçiler arasında haklı veya objektif nedenler 

yokken, keyfi veya hukuken haklı görülemeyecek nedenlerle farklı davranamayacağı yazılmış... (Yenisey, 

2006)” ve ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesi çalışma hakkına ilişkin olarak, 

“Herkesin çalışma işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma 

hakkı olduğu… herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit işe eşit ücret hakkı olduğu, herkesin kendisi 

ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal korunma önlemleriyle desteklenmiş bir 

yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı olduğu ve herkesin çıkarını korumak için sendika kurma 

veya sendikaya üye olma hakkı olduğu... (Gül  ve Kahraman, 2010)” belirtilmiş iken kamuda 657 sayılı 

yasaya göre 4/C ile çalışan ve ne işçi, ne sözleşmeli ne de memur sayılan geçiçi personel uygulamasına ne 

demeli?  
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Örneğimizde de çalışanların ezici çoğunluğunu oluşturan geçici personele ödenecek ücretler 

hakkında çıkarılan 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14538 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının 5/1. maddesine göre, geçici personelin çalışma saat ve süreleri devlet memurları 

ile aynıdır derken ancak diye başlayan bölüm hakkaniyet ve eşitlikten nasıl da uzaklaşıvermektedir: “… 

Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak 

zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez
4
.” Sözleşmeleri bir yıl üzerinden 

yapılan geçici personelin sözleşmesinin feshi konusunda aynı Kararın 10/1. maddesi şöyle buyuruyor: 

“Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir 

tazminat ödenmez.”  

 

 Bunca alıntı bile anayasa, yasalar ve uluslararası bildirgelerde kendi yazdıklarına bile uyulmadığı 

yazılanların retorik olarak kaldığı gerçekte gerek ücret ve çalışma koşullarında, gerekse yazıda gösterildiği 

üzere yolluklarda keyfi ve eşitsiz davranıldığı adil olunamadığı görülmektedir. Öyke ki konumuz olan 2011 

AN Çalışmasında geçici personel yönetimce iki kez sömürüye tutulmaktadır. İlkinde keyfi bir uygulamayla 

çalışanlar alana çıkanlar ve çıkmayanlar olarak ikiye bölünmekte, bu durum, alana çıkanlara adil davranılıp 

davranılmadığı, hak ettikleri yollukları alıp almadıkları, çalışma koşullarının elverişli olup olmadığı, iş 

güvencesinin olup olmadığı tartışmalarına girilmemekle birlikte başlı başına bir sömürü konusudur. Bu ilki 

ek ücret sömürüsü olarak adlandırılabilir. İkincisinde alana çıkmayanlara alana çıkanların iş yükü de 

bindirilerek verilen işi istenilen zamanda bitirmeye zorlanılarak fazla mesai sömürüsü yapılmaktadır. 

 

 Yukarıda anlatılanların ışığında şunlar önerilebilir. 

 

1) Söylem ve yasalar ne olursa olsun yöneticilerin ücretli alan görevlendirmelerinde personel arasında 

adil davranamadıkları görüldüğüne göre bundan sonra yöneticiler bunun önüne geçmek adına en az 

altı ayda bir alan görevine çıkanların toplam gün sayıları ile yolluk tutarlarını açıklamalı, eşitsizlik 

varsa, ikinci altı ayda eşitsizliği giderme yoluna başvurarak bu konuda saydam ve hesap verebilir 

olmalıdırlar. 

 

2) Acil ya da günlü işlerde personele iş dağılımı adil ya da olabildiğince eşit olmalıdır. 

 

3) Personelin, külfetin de nimetin de yöneticilerce saydam, eşit, olabildiğince adil dağıtıldığına ilişkin 

en küçük kuşkuya kapılmaları yönetici tavrı ve bakış açısıyla doğrudan ilgili olduğuna göre 

yöneticiler tavır ve bakış açılarını bu doğrultuda gözden geçirmelidirler. 

 

4) Bakış açısı ve odaklandığı konu çalışanlarının rahatı, erinci ile kurum olanaklarından en üst ve ileri 

aşamada yararlandırılması olan bir yönetici adil olmak için gerekli en önemli özelliği ve koşulu 

yerine getirmiş demektir. 

 

5) Başta 4/C kapsamındaki geçici personel olmak üzere ezilen-sömürülen tüm emekçi kesimler kısaca 

yeryüzünün lanetlileri  sendika ödentilerini devletin ödediği ya da hükümetin dümen suyundaki 

yapılanmalardan yardım eli umarak değil kendi öz güçlerini harekete geçirerek güçlü olmak için 

                                                 
4
 10.1.2009 tarihli ve 27106 sayılı Resmi Gazete’deki 2009/14538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Bk.: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090110.htm&main=http://ww

w.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090110.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090110.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090110.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090110.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090110.htm
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etkili eylemlilik ve canlı bir tartışma ortamı ile politikleşmiş bir sosyal ortamı var sayan (Başkaya, 

2011:300) örgütlerini kurarak kurtuluşlarını kendi ellerine alabilirler. 
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EKLER 

 

Ek-1. 2011 AN Çalışması X Müdürlüğü uygulaması verileri 
 

Personel 
sıra No 

Alan görevine 
çıkanlar=A, 

Çıkmayanlar=B 

Alanda 
görevli 

gün 
sayısı 

Veri 
girişi 

yapılan 
kayıt 
sayısı 

Alanda 
görevli 

olanların 
gün sayıları 
ile orantılı 
veri girişi 
yapmaları 
gereken 

kayıt sayısı 

Seçenek 

Alanda 
görevli 

gün sayısı 

Veri girişi 
yapılan 

kayıt 
sayısı 

(1) (2) (3) (4) 

(5)=(3)* 
Toplam (4)/ 
Toplam (3) (6) (7) 

1 A 15 311 484 6 192 

2 A 13 301 419 5 158 

3 A 15 290 484 4 127 

4 A 5 288 161 6 193 

5 A 3 284 97 5 159 

6 A 3 270 97 4 128 

7 A 15 257 484 6 193 

8 A 13 223 419 5 160 
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9 A 15 196 484 4 129 

10 A 15 195 484 6 194 

11 A 2 192 65 5 161 

12 A 14 189 452 4 129 

13 A 15 159 484 6 195 

14 A 15 126 484 5 162 

15 A 15 116 484 4 130 

16 A 6 70 194 6 196 

17 A 11 57 355 5 163 

18 A 15 55 484 4 131 

19 A 15 51 484 5 164 

20 A 5 17 161 5 165 

21 A 8 0 258 4 131 

22 A 10 0 323 4 132 

23 A 11 0 355 4 132 

24 B  17  6 190 

25 B  20  5 156 

26 B  31  4 126 

27 B  38  6 192 

28 B  39  5 157 

29 B  39  4 127 

30 B  44  6 191 

31 B  44  5 158 

32 B  68  4 128 

./.. 

Ek-1. 2011 AN Çalışması X Müdürlüğü uygulaması verileri (sürüyor) 
 

Personel 
sıra No 

Alan 
görevine 

çıkanlar=A, 
Çıkmayanlar

=B 

Alanda 
görevli 

gün 
sayısı 

Veri 
girişi 

yapılan 
kayıt 
sayısı 

Alanda 
görevli 

olanların 
gün sayıları 
ile orantılı 
veri girişi 
yapmaları 
gereken 

kayıt sayısı 

Seçenek 

Alanda 
görevli 

gün sayısı 

Veri girişi 
yapılan 

kayıt 
sayısı 

(1) (2) (3) (4) 

(5)=(3)* 
Toplam (4)/ 
Toplam (3) (6) (7) 

33 B  75  6 192 

34 B  79  5 159 

35 B  91  4 128 

36 B  106  6 193 

37 B  120  5 160 

38 B  123  4 129 

39 B  131  6 194 

40 B  141  5 161 

41 B  175  4 130 

42 B  183  6 195 
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43 B  193  5 162 

44 B  197  4 131 

45 B  227  6 196 

46 B  227  5 162 

47 B  288  4 131 

48 B  289  5 163 

49 B  341  5 163 

50 B  342  4 132 

51 B  439  4 132 

52 B  440  4 132 

       

Toplam 254 8194 8194 254 8194 

Ortalama 11,04 157,58 356,26 4,88 157,58 

 

Kaynak: Sütun (3) bilgileri, X Md. görev olurları. 
               Sütun (4) bilgileri, X kurumu web sitesinde kullanıcı adı-şifresi ile girilen ilgili veri giriş programının  
               Raporlar menüsünden indirilen Rapor 3. 

 
Alan görevine çıkanların veri girişi yaptıkları kayıt sayısı  3647 

Alan görevine çıkanların veri girişi yaptıkları kayıt oranı  0,44508177 

 

  

 

 

 

 

Ek-2. 2011 NKS Pilot Çalışması X Müdürlüğü uygulaması SPSS 17.0 sonuçları 

 

Normallik sınamaları 

Verilere hangi istatistiksel çözümleme yöntemi uygulanacak olursa olsun örneklerin rassal olarak 

seçildiği varsayımından vazgeçilemez. Bu sağlandıktan sonra çözümlemenin parametrik mi yoksa 

parametrik olmayan yöntemlerle mi yapılacağının belirlenmesinde ilkin örnek çapına bakıyoruz. 

Örneğimizde örnek çapının 52 olup 30’dan büyük olması parametrik istatistiksel çözümleme yöntemlerini 

kullanabileceğimizi gösterir. Ancak bu yeterli değildir. Örnek çapının yanı sıra ele alınan değişken 

değerlerinin normal dağılıp türdeş olması gerekmektedir. 

 

Alan görevine çıkanlarla çıkmayanların veri girişi yaptıkları kayıt sayısı değişkenine 

(Veri_Giriş_Sayısı) ilişkin tek örnek Kolmogorov-Smirnov sınaması, söz konusu değişkenin normal 

dağılıp dağılmadığı sınamasıdır. Aşağıda Ek-1 sütun 4 verilerine ilişkin SPSS 17.0 sonuçlarına göre p>0,05 

olduğundan dağılımın normal olduğu sonucuna varılır.  
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Okatan (2007)’ın Lilliefors (1967)’dan aktardığı, dağılımın parametreleri örnekten kestirildiğinde, 

Kolmogorov-Smirnov sınamasının kullanımının uygun olmadığı, özellikle kritik değer çizelgesinin 

kullanılamayacağı, alıntısından hareketle tez çalışmasında anlatılan Lilliefors uyum iyiliği sınamasına 

başvurularak normallik sınaması yinelenmiştir. 

 

μ ve σ parametrelerinin yerine kestiricileri x  ve * 1,123D çizelge  2s ’nin yer aldığı birikimli 

normal dağılım işlevi *( )F x  olmak üzere Lilliefors sınama istatistiği, 

* *( ) ( )n nD enb F x S x   olarak tanımlanır. Eğer hesaplanan *nD  istatistiğinin değeri, çizelgedeki 

kritik değeri aşarsa, gözlemlerin bir normal yığından geldiğini savlayan 0D  denencesi red edilir. 

 

Bunun için Ek-1 sütun 4’deki veri giriş kayıt sayısı değişkeni (x) küçükten büyüğe sıralanır. Bu 

örneklemin ortalamasının 157,58, ölçünlü sapmasının 116,49 olduğu Kolmogorov-Smirnov sınamasından 

da bilinmektedir. Z=(x-157,58)/116,49 dönüştürmesiyle ölçünlü x değerleri elde edilir. *( )F x , Z’ye 

dönüşmüş x değişkeninin kuramsal birikimli olasılıklarını, ( )nS x  ise, i 1’den 52’ye dek gözlemlerin sıra 

numarasını göstermek üzere i/52 gözlenen birikimli olasılıklarını göstermektedir. Bu iki olasılığın 

farklarının salt değerce en büyüğü hesaplanan *nD  olarak alınmaktadır. 

 

*nD  =0,115 

52, 0,05* * 0,886/ 0,886/ 52 1,123nD D çizelge n       

 

*nD  =0,115< * 1,123D çizelge   olduğundan alan görevine çıkanlarla çıkmayanların veri girişi 

yaptıkları kayıt sayısı değişkeninin bir normal dağılımdan geldiğini belirten Do yokluk denencesi, 

Lilliefors sınama istatistiğiyle de, kabul edilecektir.   

 



 

Bu belgenin tüm hakları istatistiksel i.d.e.a.


’ya aittir  ve  içeriği  Clisansı altında korunmuştur. Ticari amaçla olmamak ve kaynak belirtmek koşuluyla her 

türlü ortamda kısmen ya da tamamının çoğaltımı ve dağıtımı serbesttir. Bu belge için kaynağı lütfen, “http://istatistikselidea.net>İletişim>Dalyan>12.06.12.01.cimbilir” biçiminde veriniz. 

20 

 

Türdeşlik sınaması 

Alana görevine çıkanlarla çıkmayanların veri giriş sayıları bakımından ortak dağılımının normal 

dağılım göstermesinin yanı sıra alan görevine çıkanlarla çıkmayanların veri giriş sayısı bakımından 

ayrıldığı dağılımların türdeş (eşit değişkeli) olup olmadığı Öngel (1980)’in verdiği örnek izlenerek 

görülebilir. 

 

1. 2 2

0 1 2:D    

2. 2 2

0 1 2:D    

3. 0,05   

4. Varsayımlar:  

a) Alana görevine çıkanlarla çıkmayanlar yığınlarından seçilen örnekler rassal örneklerdir.  

b) Örneğe çıkan personelin çekimi birbirinden bağımsızdır. 

c) Her iki yığındaki personelin veri giriş sayılarına ilişkin dağılımları normaldir. 

 5. Sınama istatistiği: 
1 2

2 2

1, 1 22,28 1 2/n nF F S S     

6. Kritik değer(ler):  =0,05 ise / 2 =0,025 ve 1 / 2 =0,975 yüzdelik değerlerine karşılık gelen 

kuramsal F dağılımı değerlerine bakılır. F dağılımı, Z ile t dağılımları gibi bakışımlı olmadığından 

bu iki yüzdelik değer ayrı ayrı bulunmalıdır. 

 

0,975 22,28 2,20F   

0,025 22,28

0,975 28,22

1 1
0,44

2,29
F

F
    

 

7. Alan çalışması: Aşağıda Ek-1 sütun 2’de alan görevine çıkan/çıkmayanların (A ve B değeri 

alanların) veri giriş sayılarından (sütun 4) oluşan iki yığına ilişkin SPSS 17.0 sonuçlarından F 

değeri hesaplanabilir. 

       
 

2 2

1 22,803 519,9768S    
2 2

2 22,983 528,2183S    

2 2

22,28 1 2/ 519,9768/528,2183 0,98F S S    

2 2

28,22 2 1/ 528,2183/519,9768 1,02F S S    olarak bulunur. 

 

8. Sonuç çıkarma: Bu iki hesaplanan F değeri yukarıdaki kritik F değerlerinin arasında kaldığından 

0D  denencesi ret edilemeyecektir. Yani, yeni kanıtlar ortaya konuncaya dek, alan görevine 

çıkanlarla çıkmayanların veri giriş sayılarının değişkeleri birbirine eşit olacaktır.  

 

Buna göre veri giriş sayıları değişkenine ilişkin yapılacak istatistiksel sınamalarda parametrik 

istatistiksel yöntemlerin kullanılmasında bir sakınca olmadığı, varsayımlarının karşılandığı görülmektedir. 
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