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OOPERAT İ FOL İ K 

BAŞ  YAZI 

YENI BİR ANLAYIŞ  GEREĞ I 

Türkiye'de 1931 y ı l ına kadar izlenen ekonomi politika liberal özellikler ta şı maktaydı . 
Daha Cumhuriyet kurulmadan önce, toplanan İzmir iktisat Kongresinde al ınan kararlar 
gereğ ince özel te şebbüs desteklenirken, korumac ı , millileş tirici bir politika takip edildi. 
Ancak kapitülasyonların kesin olarak kald ı rı ldığı  1929 yı l ına kadar izlenen korumac ı  
politikalar, kapitülasyonlar ın etkisi ile baş arı lı  olamad ı . Bu dönemde ülke ekonomisi tam 
bir tarımsal yap ı  arz ediyordu.1927 nüfus say ı mına göre çal ış an nüfusun yüzde 78.2 si 
çiftçilikle uğ raşı yor ve tarım kesiminin ekonomideki pay ı  yüzde 44'tür. D ış  ticaret birkaç 
kalem mala inhisar ediyordu. Tütün, pamuk, üzüm, incir 1920 `ler Türkiye'sinde ihracat ı n 
yüzde 60'n ı  oluş turuyordu.Türkiye modern sanayiden yoksundu. Sanayi kurulu ş ların ın 
tamam ına yak ın bir kı sm ı  beş  ve be ş ten fazla i şçi çal ış t ırıyordu. 

1929 dünya ekonomik buhran ın ın yayg ınlaşmas ı  sonucu,ülkelerin büyük bir bölümü 
kendi ekonomilerini korumak amac ıyla, k ısa dönemli ve içe dönük tedbirler almak 
zorunda kald ı lar. İçe dönüklüğün en önemli göstergesi ise, dünya ticaret hacmindeki 
büyük düşmedir. Nitekim 1929 y ı lı  başı ndan 1935 y ı l ı  sonuna kadar geçen süre içerisinde 
dünya ticaret hacmi yüzde 66 oran ında bir azalma kaydetmi ş tir. Türkiye 1930'lar ın 
başı na kadar sanayile şmede önemli bir gelişme gösteremedi ğ inden, ihtiyaç duyulan 
maddelerin büyük bir bölümü d ış ardan ithal ediliyordu. Bunun yaratt ığı  s ık ınt ı ları  dünya 
ekonomik bunal ı mı  daha da art ı rdı . Ekonomik buhran fiyatlarda büyük dü ş üş lere yol açt ı . 
Hammadde fiyatlar ı  ile tarımsal ürün fiyatlar ı ,sanayi ürünlerinin fiyatlar ı na nazaran daha 
çok düş tü. Neticede Türkiye gibi d ış arıya tar ım ürünleri satan ülkeler, bu durumdan daha 
büyük zarar gördüler. 

Dünya ekonomik buhran ı  ile ortaya ç ı kan dünya konjonktüründeki de ğ iş iklikler,bu 
yı llarda ülke içinde de toplumsal refah ı  art ı rı c ı  bir dizi tedbirlerin al ınmas ı  yönetimi yeni 
aray ış lara yöneltti. Ekonomik devletçi bir politika izlenmeye ba ş land ı . Diğ er taraftan da 
Türkiye'de tar ımsal üreticilerin büyük bir bölümünü olu ş turan küçük çiftçileri, tefecilerin 
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ve tüccann bask ı sından kurtarmak cumhuriyet yönetiminin amaçlar ından biri idi.Bu 
amaçla önce Tar ım Kredi Kooperatifleri ile ilgili düzenlemeler, daha sonra da Tanm Sat ış  
Kooperatifleri ile ilgili düzenlemeler yap ı ldı . Ayrıca Ziraat Bankas ı 'n ın sermayesi art ırı ldı  
ve banka tar ım kredi ve tar ım satış  kooperatiflerinin üst bankas ı  haline geldi. 

1930'lar Türkiye'sinde Tar ım Kredi ve Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birliklerinin 
kurulmas ı  ekonomik konjonktürün bir gereğ iydi. Tarımda geli şmenin ve dinamizmin 
sağ lanmas ı  için, kamu hizmetlerinin geli şmesi ve tar ımsal örgütlet ımenin devlet 
önderliğ inde yayg ınlaş tırı lmas ı  kaç ını lmazd ı . Zira iç ve dış  piyasalara önemli ölçüde kapal ı  
olarak üretim yapan çiftçinin sermaye, bilgi ve teknoloji birikimi son derece s ını rl ıydı . 
Yayg ın olan geleneksel-geçimlik tannu, ticari tar ıma dönüş türmek gerekiyordu. Devlet, 
bu ortamda kurumla şma, örgütlenme, eğ itim ve diğ er alt yap ı  hizmetleri aç ı s ından tar ım 
sektörünü desteklemek ihtiyac ın ı  duymuş tur. Devletin deste ğ i bir bak ıma mecburiyetten 
kaynaklanm ış tı r. Ayr ıca yukar ı da da i ş aret edildiğ i gibi, bu dönem devletin devletçi 
anlayışı nın hakim olduğu bir dönemdir. Bu zihniyet tabii olarak çiftçi örgütlenmelerine 
de yans ımış tır. Nitekim, devlet tar ım satış  kooperatifleri arac ı lığı yla, tar ımsal üretim, 
ürün i ş leme ve pazarlama alan ındaki bo ş luğu doldurmu ş tur. Birer üretici te şkilatı  olarak 
düşünülüp hayata geçirilen Tar ım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri, ba ş lang ıçtan itibaren 
birer kamu örgütü gibi çal ış tı rı ld ı lar. Devlet, bu alanda düzenleyiCi ve yönlendirici 
olmanın çok ötesine giderek, kooperatifleri bir destekleme arac ı  olarak kulland ı , yönetti. 

Bugün Türk ekonomisinde genel olarak kooperatiflere, özelliklede tar ımsal amaçlı  
kooperatiflere hala ihtiyaç vard ır. Tarımda kooperatifçiliğ i zorunlu k ı lan unsurlar ın 
nispi ağı rl ıkları  daha da artm ış t ı r.Ancak siyasi kesimin yı llardan beri ortaya koydu ğu 
yaklaşı mlar, aldığı  tedbirler kooperatifçilik alan ındaki yeni ihtiyaçlann ve tar ımsal 
beklentilerin çok gerisindedir. Kooperatif yasalar ının yürürlüğ e girdiğ i 1930'lu y ı llardan 
bu yana,tanm ın yapı s ın ı  belirleyen ekonomik unsurlar ın önemli bir bölümü nitelik 
ve nicelik itibariyle de ğ işerek, ciddi geli şmeler kaydetmi ş tir. Tarımsal üretim, büyük 
ölçülerde s ınai üretimle bütünle şmiş tir. Mevcut tarımsal yap ı , örgütlenmeyi ve üreticinin 
örgütlü hareketini gerekli k ı lmaktad ır. 

Günümüz Türkiye'sinde devlet ekonomik yap ın ı n ve çağdaş  kooperatifçilik anlay ışı nın 
gerektirdiğ i düzenlemeleri yapmak durumundad ır. Devleti, dolayl ı  da olsa kooperatifçileri 
tedirgin etmektedir. Esas tart ış ma ve kayg ı lar, devletin düzenleyici varl ığı ndan değ il,onun 
kooperatifçilik alan ında üstlenmi ş  olduğu veya kendine biçmi ş  olduğu rolün niteliğ inden, 
kapsamından ve süreklili ğ inden kaynaklanmaktad ır. 

Son olarak devlet, bugünkü şartlarda kooperatifçilik kesimi ile ili şkileri konusunu 
yeniden düşünmeli ve geçmi ş teki ili şkileri sorgulayarak, bir bireysel, ferdi te şkilatlanma 
olan kooperatiflerin yan ında nas ı l yer alaca ğı na karar vermelidir.Yoksa Türkiye bu aç ıdan 
da çağı n gerisinde kalmaya mahkumdur. 
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".00PERAT İ FÇ İ L İ K 

ARAZI TOPLULAŞ TIRMA 
PROJELERİNİN PLANLANMASINDA 

SERİM (NETWORK) TEKNİĞİ NİN 
KULLANILMASI 

ÖZET 

Bu araş tırmada arazi toplula ş tı rma çal ış malarında zaman ve kaynak planlamas ı  yap ı -
labilmesi için serim (a ğ  çözümleme - network) tekni ğ i uygulanmış tır. Bu amaçla de ğ iş ik 
bölgelerde 7 ayn uygulamac ı  ile anket yap ı lm ış  ve her birinden arazi toplula ş tı rma ça-
lış mas ı nın her i ş lemine ait iyimser, kötümser ve normal süre olmak üzere 3 ayr ı  süre ve 
yine her iş lemde kullan ı lan insan say ı s ı  ve niteli ğ i istenmi ş tir. Elde edilen veriler serim 
tekniğ ini içeren bir bilgisayar program ı  arac ı lığı  ile değ erlendirilmi ş  ve baş lang ıçta atanan 
2 y ı l içinde tamamlama kı s ı tı  içinde değ i ş ik alternatif zaman ve kaynak planlamalan ya-
p ı lmış t ır. Sonuçta serim tekni ğ inin arazi toplula ş tırma projesi gibi karışı k ve uzun sürede 
tamamlanan projelerde planlama, izleme ve kontrol vas ı tas ı  olduğu görülmü ş tür. Özellikle 
fizibilite analizlerinin haz ırlanmas ında ve projelerin uygulama esnas ında izlenmesi için 
proje yöneticilerine büyük imkanlar vermektedir. 

Anahtar kelimeler: Arazi toplula ş tı rmas ı , ş ebeke analizleri, proje planlama ve izleme 

APPLICATION OF NETWORK ANALYSIS TECHNIQUES FOR 
LAND CONSOL İDATION PROJECTS 

ABSTRACT 

In this study, in order to make time and resource planning in the land consolidation 
works, the network analysis techniques were used. By this object, inquiries were made 
with seven experts at different regions. Three different times as optimistic, pessimistic and 
normal times and needed professional and quantity of personnel resources were asked for 
each work done.The data which were obtained, were used in the network analysis techni-
que via a computer program so as to get different alternative time and resources planning, 
in the constraint of completing in two years. As a result of this study, it was realized that 

' Ziraat Yüksek Mühendisi 
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar ımsal Yap ı lar ve Sulama Bölümü 

Nurullah Kahvecioğ lu' 
İ rfan Girgin' 

Ferit Kemal Sönmez' 
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the network analysis techniques are an appropriate planning, tracing and control tools of 
the projects that are complex and long term. Those techniques give lots of possibilities to 
the project managers especially in the preparation of feasibility analysis and project appli-
cations. 

Key words :Land consolidation, network analiysis, project planning and monitoring 

1.Giriş  
Arazi toplula ş tırmas ı  sadece da ğı n ık arazilerin birle ş tirilmesi değ il, birim sahada azami 

ürünün elde edilmesi ve i şgücü verimliliğ inin art ı r ı lmas ı  için tar ımın bütün kollar ında ge-
rekli ı slah ı n yap ı larak çiftçinin hayat seviyesini yükseltecek bütün teknik, sosyal, kültürel 
ve ekonomik tedbirlerin al ınmas ı n ı  da hedef almaktad ı r. Bu nedenle arazi toplula ş tı rma 
çalış maları  çok yönlü olmak zorundad ır. 

Ülkemizde, 1960'11 y ı llarda ba ş lat ı lan arazi tophılaş tırma çal ış malar ı , teknolojideki 
geli şmelere bağ l ı  olarak çok boyutlu olma özelli ğ i kazanm ış  ve bir çok i ş lem ayn ı  zaman 
diliminde ve birbirine paralel olarak ythütülmeye ba ş lanmış t ır. Bunun sonucu olarak da 
arazi toplulaş t ırma çal ış malar ı  kapsam ında parselasyon planlamas ı , sulama, drenaj, yol 
sistemleri ve diğ er tarı msal üretim planlamalar ıyla birlikte ele al ın ır hale gelmi ş tir. Bu yak-
laşı m, özellikle sulama,drenaj ve yol sistemlerinin tasar ımında önemli kolayl ık sağ ladığı  
gibi, proje maliyetinde de tasarruf sa ğ lamış tı r. 

Arazi toplulaş tı rma çal ış mas ı  oldukça zaman al ı c ı  ve yoğun bir çal ış may ı  gerektiren bir 
tak ım hesaplamalar ın birbiri ard ınca ve tekranyla gerçekle ş tirilen bir matematiksel i ş lem-
ler bütünüdür. Bu i ş lemleri basitle ş tirmek; zaman, emek ve para harcamalar ın ı  azaltmak 
sağ l ı kl ı  bir planlama yapabilmek amac ıyla da teknolojik geli ş meye paralel olarak, toplula ş -
t ırma i ş lemlerinde de otomasyona gidilmi ş  ve sorunlar ı  çözümünde yöneylem ara ş t ırmas ı  
telMiklerinden yararlan ı lmış t ır (1). 

Toplulaş tı rma çal ış malarında önceleri çözümlenemeyen parsel say ı s ın ın hesaplanmas ı , 
ulaşı m ve sulama sistemi ile dağı tım plan ı n ın oluş turulmas ı  grafik sistemlerle mümkün 
olabilmi ş tir (1,2). 

Özellikle Almanya ve Hollanda da 1960'l ı  y ı llarda yap ı lan arazi toplula ş t ı rma çal ış ma-
lar ında yöneylem ara ş t ırma tekniklerinin kullan ım ı  yayg ınlaşmış tır. Hollanda'da yap ı lan 
ara ş t ırmalar optimum parsel da ğı tım deseninin belirlenmesine yönelmi ş  ve doğ rusal prog-
ramlama tekniklerinden biri olan ta şı ma modeli ile ekonomik bir parsel da ğı l ım deseni elde 
edilmiş tir (3,4). 

Girgin (1982) ise, ta şı ma modelinin matematik formülasyonunda de ğ iş iklik yaparak 
alternatif parselasyon modellerinin sa ğ lanabileceğ ini göstermi ş tir (1). 

Arazi toplula ş t ı rma çal ış malar ı nda kullan ı lan bir diğ er yöneylem ara ş t ı rma tekniğ i de 
ağ  çözümlemesidir. Ağ  çözümleme teknikleri PERT/CPM (Proje Planlama ve Kontrol Tek-
niğ i / Kritik Yol Metodu), karma şı k projelerin planlama ve izlenmesinde kullan ı lan çağdaş  
yönetim araçland ı r (5). Konuya ili şkin ilk çal ış malar, Schenekenburger ve Wöhrle (1975) 
ile Schrader (1977) tarafından Almanya'da gerçekle ş tirilmiş tir (6,7). 
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Bu araş tırman ın amac ı , bir dizi kapsaml ı  ve karma şı k iş lem kümelerinden olu şan arazi 
toplulaş tırma projesinde kaynaklar ın belli bir s ıra kontrolü içinde tüketilmesini sa ğ lamak 
amac ıyla serim tekniklerinin kullan ı labilirliğ ini göstermektir. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Araş tırmada, yedi uygulamac ı  ile yap ı lan anket çal ış mas ıyla elde edilen veriler mater-
yal olarak kullan ı lmış t ır. Çal ış mada bütünlüğü sağ lamak için proje alan ı n ın 5000 dekar ve 
mevcut parsel say ı s ın ın 500 olduğu varsay ı lmış tı r. Haz ırlanan ankette arazi toplula ş tı rma 
çalış mas ın ın üç ana safhas ı  (etüd, planlama — proj eleme, ve uygulama) ve bunlara ait alt 
iş lemleri göz önünde tutulmu ş tur. Uygulamac ı lardan her i ş lem için iyimser, kötümser ve 
normal zaman olarak üç ayr ı  zaman sürelerini belirlemeleri ve yine her i ş lem için gerekli 
eleman say ı sın ı  niteliklerine göre ayr ı  ayrı  bildirmeleri istenmi ş tir. 

Elle çözümün çok uzun ve karma şı k olmas ı  yaz ımda her zaman değ i şebilecek kaynak 
ve baş langı ç - biti ş  tarihlerine göre, tekni ğ in gereğ i olarak, yeni ağı n kurulmas ı  ve yeni ana-
lizlerin yap ı labilmesi için Microsoft Project 2000 adl ı  bilgisayar yaz ı lımı  kullanı lmış tı r. 

2.2. Yöntem 

Iş letmelerin veya kurulu ş ların proje haz ırlama aşamas ından uygulama a ş amas ı n ın 
sonuna kadar, karar mekanizmas ı nı  oluş turabilecek bir planlama-programlama ve kont-
rol tekniklerine ihtiyac ı  vardır. Bu amaca yönelik olarak de ğ iş ik teknikler geli ş tirilmiş tir. 
Bunlardan, son y ı llarda en yayg ın olarak kullan ı lanlan ise serim-ağ  (Network) çözümleme 
tekniklerinden olan PERT / CPM teknikleridir (5,8,9). 

2.2.1. PERT / CPM Tekniklerinin özellikleri 

PERT ve CPM bir projeyi oluş turan i ş lemlerin mant ı ksal s ıras ını  ve bu iş lemler aras ın-
daki ilişkileri, belirten grafik ve izleme sistemleridir. Her iki teknik de zaman esasl ıdı r. Ara-
larındaki en önemli farkl ı l ık; PERT i ş lem sürelerini probabilistik, CPM ise deterministik 
olarak tarnmlamas ıd ı r. 

Serim teknikleri dört ayr ı  aş amayı  kapsar. Bunlar; planlama, çözümleme, ele ş tiri, yük-
leme ve izlemedir. 

Planlama aş amas ında gerekli girdi ve yerlerin de ğ erlendirilmesi ile ş ebeke ağ  örgüsü 
oluş turulur. Mant ık ve teknolojik aç ıdan doğ ru bir ağ  örgüsü elde edildi ğ i zaman kötümser, 
iyimser ve normal zamanlar çözümleme ve ele ş tiri aşamas ında belirlenen özelliklerdir. 
Aynı  zamanda en erken ba ş lama , en erken tamamlanma , en geç ba ş lama ve en geç tamam- ' 
lanma zamanlar ı  ile bunlara bağ lı  bulunan projenin toplam süresini etkilemeden geciktiri-
lebileceğ i pay ı  gösterir "art ık zaman" bu a şamada tan ımlanmaktad ı r. 

Ağ  örgüsü, gerçekle şmesi istenilen durumun kağı t üzerine çizilmi ş  bir modeli olduğu 
için üzerinde denemeler yap ı lmas ı , böylece değ iş ik şartların çeş itli etkilerinin araş tırı l ı p 
eleş tirilmesini ve en uygununun program olarak seçilmesini sa ğ lar. 
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Kaynaklar ın dağı tım ı  yani yükleme sürecinde, projenin i ş letme politikas ı  uyar ı nca ger-
çekleş tirilmesi için kaynaklardan en etkili bir biçimde yararlanma imkanlar ı  ara ş t ı rı lı r. Bu 
amaçla çoğunlukla Gantt diyagramlar ından faydalan ı lı r. Optimum kaynak, dengelemesinin 
yap ı labilmesi için, Gana diyagram ından histograma geçilip, elde bulunan güç s ı nırın ı n 
üstünde ve alt ında oluş an çizelgeyi görmek gerekir ( Ş ekil 1). 

Hafta 

Ş ekil 1. Kaynak Da ğı lı m Histogram ı  
Ş ekil l'de görülen ve düz çizgi ile gösterilen mevcut kapasite üstündeki yükün, az yük-

lü olan yerlere kayd ırı lması  gerekir. Gantt diyagramlar ında görülen zaman bo ş lukları  ne 
kadar azalt ı labilirse proje maliyetleri de o kadar dü şürülebilecektir. 

Son a ş may ı  oluş turan izleme, yap ı lan i ş in ölçülmesi, programla karşı laş t ırı lmas ı  ve 
sapmalarm ilgililere iletilmesi olarak aç ıklan ı r. 

2.2.2. PERT / CPM Tekniklerinin arazi toplula ş tırma projelerine uygulanmas ı  
Programa ba ş larken mutlaka ba ş lang ıçta takvimlendirme gereklidir. Buna göre, çal ış ma 

günleri, mesai saatleri ve tatil günleri proje ba ş lang ıç tarihi dikkate al ınarak tespit edilmi ş -
tir. Daha sonra proje isimlendirilerek, her i ş lemin tek ba şı na hangi iş lemden önce geldiğ i 
ve hangi iş lemden sonra geleceğ i ile i ş lem süresi ve o i ş lem için gerekli olan kaynaklar tek 
tek tan ı mlanm ış  ve günlük ücretleri kaydedilmi ş tir. 

Planlama a ş amas ında, toplula ş tırma projesinde yer alan tüm i ş lemler alt gruplara aynl-
mış ar. Anket çal ış mas ıyla elde edilen ve her i ş leme ait zaman sürelerinin ortalama de ğ erleri 
al ı narak kötümser (1), normal (2) ve iyimser (3) zaman süreleri belirlenmi ş tir (Çizelge 1). 
Bunlardan yararlanarak a ş ağı daki eş itlik yard ımıyla beklenen süreler (4) hes'aplanm ış tı r. 
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Beklenen Süre = 
(Kötümser Süre) + (4 x Normal  Süre)+( iyimser Süre)  

6 

Çizelge 1. Arazi Toplulaş tı rma Proje i ş lem Grupları  
FAALIYETLER 1 2 3 4 

«. 	. 2 ',3• 	 ,, ,0  = 
: g Z g 
... 	. 

A-8010 Projenin Yönetilmesi 500 

A-1020 Eleman seçimi ve di ğ er idari i ş ler 9 7 6 7 

A-1010 Her türlü araç gereç ve bina temini 9 7 6 7 

A-1030 ş antiyenin kurulmas ı  10 8 6 8 

th
iE

tü
t  

A-1040 Toplulaş t ı rma alan ı n ı n iç ve d ış  s ı n ı rlann ı n belirlenmesi 16 9 8 10 

A-1050 ST, STK ve indeks paftalann ı n temini ve say ı salla ş t ı nlmas ı  30 19 14 20 

A-2010 Tapu kay ıtlann ın temini ve bilgisayara girilmesi 16 9 8 10 

A-3010 Eski mülkiyet listesi ve atfabetik liste tanzimi 6 5 4 5 

A-2020 Tapu kayd ı  — pafta kontrolü 15 10 5 10 

A-3020 Mülkiyetlerini hukuki bağı ml ı l ı klar ı n ı n çözümlenmesi 30 20 10 20 

—,.. 
2 E  ,., —... 2,   

,E ..L:;:- 

A-4010 Toprak derecelendirme komisyonu arazi çal ış malan 34 32 20 30 

A-4020 Toprak endeks haritas ı n ı n olu ş turulmas ı  16 9 8 10 

A-4030 PE de ğ erinin tespiti ve derecelendirme haritas ı  tanzimi 6 5 4 5 

A-4040 itirazIar ve de ğ erlendirilmesi 15 10 5 - 10 

papum
§! ıughip 

A-1070 Nirengi ve poligon a ğı n ı n kurulmas ı  30 20 10 20 

A-1071 Ölçmeler ve rasatlar 32 18 16 20 

A-1072 Ölçmelerden koordinat hesab ı  ve kontrolü 15 10 5 10 

A-1080 STK paftalann ı n güncelleş tirilmesi 16 9 8 10 

A-1090 Pafta-zemin kontrolü 15 10 5 10 

Pa
rs

el
 p

la
nl

am
as

ı  y
e  

uy
gu

la
m

as
ı  A-8888 Mülakatlann yap ılmas ı  31 20 9 20 

A-1100 Blok planlar ı n ı n yap ı lmas ı  ve onaylat ı lmas ı  18 9 6 10 

A-1140 Parsel de ğ er say ı s ı  hesab ı  ve mülakatlann de ğ erlendirilmesi 18 9 6 10 

A-1150 Mülakat sonuçlanna göre yeni parsefasyon planlamas ı  21 15 9 15 

A-1160 Yeni mülkiyet listesi ve alfabetik liste 7 5 3 5 

A-1170 Ask ı ya asma ve itirazlann incelenmesi 15 10 5 10 

A-1110 Blok aplikasyonlan ve rölevesi 42 30 	, 18 30 

A-1120 Blok planlar ın ın röleve sonras ı  onaylat ı lmas ı  16 9 8 10 

A-1180 Parsel aplikasyonu ve rölevesi 80 70 60 70 

A-1181 Yeni parsellerin da ğı tı m ı  16 9 8 10 

ki
l  y

ap
ı  p

ro
je

le
ri 

ha
zı

rla
m

a  

A-2030 Tesviye projesinin haz ı rlanmas ı  30 20 10 20 

A-1060 Yol, kanal, dolgu projeleri 30 20 10 20 

A-1061 Drenaj ve toprak ı slah ı  projeleri 30 20 10 20 

A-1062 Sulama projesi 30 20 10 20 

A-1130 Projelerin çizilmesi 12 10 8 10 

..'-'• İ' : 
. a E,,, >.. 
' 

A-7010 Yol, kanal ve dolgu projeleri 100 90 80 90 

A-3030 Tesviye projesinin uygulanmas ı  100 90 80 90 

A-5010 Drenaj ve ı slak projesinin uygulanmas ı  100 90 80 90 

A-6010 Sulama projesinin uygulanmas ı  100 90 80 90 

Rö
le

ve
  v

e  
te

sc
il  

ça
lış

m
al

ar
ı  A-1190 Ölçme ve rasatlann kontrolü 30 18 18 20 

A-1200 Yeni çap ve tapulann düzenlenmesi 25 20 15 20 

A-1210 Projenin tescili ve dosya haz ı rlama 17 9 7 10 

A-1220 Projenin sonuçland ı nlmas ı  12 10 8 10 

Bundan sonra mant ıksal ağı n oluş turulmas ına geçilmi ş tir. Çizelge 1 'den de görüle-
bileceğ i gibi belirtilen ana i ş lem gruplan ile her gruba ait i ş lemlerin aralar ındaki ili şki 
dikkate al ınarak, a ğı n grafiksel mant ığı na ve i ş lem s ı ras ına göre birkaç denemeden sonra 
ilk mant ı ksal ağ  elde edilmiş tir. 

Bu aş amada yap ı lacak bir ba şka i ş lem de her i ş e ait kaynaklar ın belirlenmesidir. Pro-
jede kaynak olarak sadece insan i şgücü dikkate al ınmış tır. Bu amaçla bir kaynak listesi 

9 
say ı: 141 

temmuz-a ğustos-eylül 2003 

pe
cy

a



haz ı rlanm ış tır. Mant ıksal ağı n kurulmas ı  ve kaynak listesinin haz ı rlanmas ından sonra 
her i ş lemin ne kadar sürece ğ i bilgisayar program ına yüklenerek i ş leme baş lama ve bitiş  
süreleri elde edilmi ş tir. Ayn ı  zamanda proje toplam süresi ile biti ş  süresi tespit edilmi ş  ve 
Gantt diyagram ı  oluş turulmuş tur. 

Gantt diyagram ın ın haz ırlanmas ından sonra diyagramda görülen art ık zamanlar 
tek tek incelenerek bu i ş lemlere ait ne kadar k ı s ıntıya gidilebileceğ ine bak ı lmış tır. Ara ş -
t ırmada toplam süre 2 y ı l olarak al ınmış tır. Projenin toplam biti ş  süresi i ş lemlerin en uzun 
olduğu yolu gösteren kritik yola göre belirlenmi ş tir. 

3. Ara ş t ırma Sonuçlar ı  ve Tartış ma 

Serim tekniklerinin uygulanmas ı  ile elde edilen optimum sonuçlar Ş ekil 2 ve 3'de 
gösterilmi ş tir. I şverenin talebine, finansman darl ığı  ve bolluğuna, yöresel şartlara, tapu 
kay ı tlar ının sağ l ık derecesine, hava şartlanna ve di ğ er etkenlere göre bu sonuçlar çok 
daha farkl ı  elde edilebilir. Önemli olan bu tekniklerin yöneticiye planlama ve daha sonra 
da kontrol ve izleme aç ı s ından verdiğ i olanaklard ı r. 

Ağ  çözümleme teknikleri arazi toplula ş t ı rma projeleri gibi kapsaml ı  ve çok alternatifli 
projelerde, projenin fizibilite analizlerinin yap ı lmas ında s ıkça kullan ı lmaktad ır. Projenin 
baş lang ı ç ağı  haz ırland ıktan sonra baz ı  aray ış lara gidilerek proje maliyetinin dü şürülebile-
ceğ i, projenin daha k ı sa zamanda tamamlanabilece ğ i varsay ımlarına cevap aran ır. Burada 
sorulmas ı  gereken ilk soru proje süresinin bir birim k ı salt ı lması  ile elde edilecek faydan ın, 
süre k ı saltmak için atanacak yeni kaynaklann maliyetine oran ını n ne olduğudur. Eğer bu 
oran l'in üzerinde ise bu her zaman tercih edilebilecek bir yoldur. Fakat teknik olarak im-
kans ı z olan veya fazla eleman ı n k ı smi olarak istihdam edilebilme sorunu olan durumlarda 
bu seçenekler do ğ rudan göz ard ı  edilecektir. 

Ele al ı nan projede ilk yap ı lan süre atamas ından sonra baz ı  iş lemlerde zaman bo ş lukları  
görülmektedir. Örneğ in, Ş ekil 2 ve 3'de görülebilece ğ i gibi, Tesviye projesinin haz ırlan-
mas ı  (A-2030), tesviye projesinin uygulanmas ı  (A-3030) ve çiftçi mülakatlar ının yap ı lma-
s ı  (A-8888) ayn ı  paralelde; i ş letme parsel de ğ er say ı s ı  (PDS)'n ın hesaplanmas ı  (A-1140), 
yeni parselasyon plan ın ın haz ırlanmas ı  (A-1150), AT 6,7,8 listelerinin al ı nmas ı  (A-1160) 
ile ask ıya ç ıkma ve itiraz de ğ erlendirme (A-1170) i ş lemleri, en uzun süreli olan tesviye 
projesinin uygulanmas ı  (A-3030) i ş inin 90 günlük süresine ba ğ lı d ır. Bu sebeple, tesviye 
projesinin haz ırlanmas ı  iş inin 20 gün olmas ı  o kadar önemli değ ildir. Fakat, özellikle son 
grupta yer alan 5 i ş lemin art ı k zaman ı  30 gündür [90420+10+15+5+10)]. Zaten bu i ş le-
min devam ında yap ı lacak olan parselasyon plan ı n ın aplikasyonu iş i için tesviye plan ını n 
uygulanmas ı  gerekecektir. O halde bu be ş  iş lem grubunda en çok toplam 30 gün olmak 
üzere herhangi birinde veya da ğı t ı lm ış  olarak birkaç ında uzatma yap ı labilir. Bu da kaynak 
dengeleme i ş inin veya kontrolünün yap ı lmas ını n gerekli olduğunu bize bildirmektedir. 
Çiftçi mülakatlar ı  için atanan 2 ziraat mühendisi ile 10 günde yap ı lacak bu i ş lem 1 ziraat 
mühendisi ile 20 güne ç ıkanlmış t ı r. Devam ındaki iş lemlerde baş lang ıçta atanan elemanlar 
incelenerek say ı lan azalt ı lmış  ve toplam süre 90 günü a şmayacak şekilde süre uzat ımına 
gidilmiş tir. Benzer çal ış malarla optimum kaynak dengelemesi yap ı lmış  ve i ş lemlere göre 
kullan ı lan kaynaklan ve say ı ları  belirlenmi ş tir (Çizelge 2). Bu çizelgenin en önemli yara-
rı ; ayl ık ve toplam proje maliyetinin belirlenmesinde esas te ş kil etmesidir. 
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Çizelge 2. İş lemlere Göre Kaynak Da ğı t ı mı  
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Ş ekil 2. PERT Ş emas ı  
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Ş ekil 3. Gantt Ş emas ı  
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Çizelge 2. İş lenilere Göre Kaynak Da ğı t ı m ı  
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A-8010 1 1. 1 1 

A-1010 

A-1020 

A-1030 1 

A-1040 

A-1050 

A-1070 2 

A-1071 i2 2 

A-1072 2 

A-1080 

A-2010 

A-2020 

A-3010 

A-3020 ı  
A-4010 

A-4020 1 

A-4030 

A-4040 1 

A-1090 2 2 

A-1100 1 1 

A-1110 
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A-1060 

A-1061 1 1 

A-1062 

A-1130 

A-5010 

A-6010 1 1 4 

A-7010 

A-2030 1 1 

A-3030 2 10 

A-8888 

A-1140 

A-1150 

A-1160 
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Bilgisayar arac ı lığı yla serim teknikleri kullan ı larak proje izlemek ve kontrol etmek 
kolaydır. Her projede elde olmayan sebeplerden dolay ı  gecikmeler olabilir. Eğer proje 
baş lang ı çta atanan zamanda bitirilmek isteniyorsa bu gecikmelerde mutlaka yeni tedbirlere 
başvurulur. Bu tedbirler mevcut kaynaklar ın daha etkin ve zaman aç ıs ından daha fazla 
değerlendirme imkan ı  yoksa ek maliyet beraberinde getirecek yeni kaynaklara ihtiyaç 
duyulabilir. Burada önemli olan bu ek kaynaldann getirece ğ i maliyet yükünün projenin 
gecikmesinden kaynaklanacak maliyet yükünden fazla olmamas ı  gerekir. 

Uygulamac ı lar için en önemli unsur olan zaman ve kaynak planlamas ının gecikmeye 
tahammülü yoktur. Özellikle, kritik hat üzerindeki i ş lemlerden herhangi birinde herhangi 
bir nedenle olu şacak gecikme projenin en geç tamamlanma zaman ını  olumsuz olarak 
etkileyecektir. 

Ülkemizde, son zamanlarda kamu kurulu ş larına karşı  yükümlü olarak yürütülen arazi 
toplulaş t ınna projelerinde belli ölçüde uyguland ığı  görülen zaman ve kaynak planlamas ı  
çok dar s ınırlar içinde tutulmaktad ır. Bunun en büyük sebebi poz numaralar ına göre 
hakediş  cetveli haz ırlandığı  için alt i ş lem gruplarına inilmemesidir. Fakat gerçek planlama 
İçin alt i ş lem gruplarına ayrı lmış  iş lemleri kaynak atmas ına göre ve i ş  takvimi içerisinde 
yeniden detay planlama yoluna gidilmelidir. Bunun İçin kullan ılacak yöntem ağ  çözümleme 
telcnikleri içerisinden PERT VE CPM olacakt ır. 
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lry üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

KOOPERATİ F İŞ LETMELERDE 
KURUMSAL YÖNET İM 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan Turan* 

ÖZET 

Günümüzde ş irketlerin büyümesi ve ortakl ığı n geni ş  bir tabana yay ı lmas ı  kurumsal 
yönetimin önemini artt ırm ış t ır. Genellikle geni ş  bir ortakl ık taban ına sahip olan koope-
ratif i ş letmelerde de, büyümeyle birlikte kurumsal karar alma güçle şmiş tir. Bu durum, 
kooperatif i ş letmelerde etkin bir kurumsal yönetim sistemini gerektirmektedir. Kooperatif 
iş letmelerde kurumsal yönetim; kooperatiflere ilgiyi artt ı rmak, performans geli ş tirmek 
ve yönetim ve çal ış anlara yönelik politika, strateji ve karar alma süreçleri geli ş tirmekle 
ilgilidir. 

Anahtar kelimeler: kooperatif i ş letmeciliğ i, kurumsal yönetim. 

CORPORATE GOVERNANCE IN COOPERATIVE ENTERPRISES 

ABSTRACT 

In these days, dispersed ownership and growth in company size have increased im-
portance of corporate governance. Usually in cooperative business having wide basis of 
ownership, it has been getting diffucult to make corporate decisions too.This case requires 
an effective corporate governance system. Corporate governance in cooperative business 
in related; to increase interest to cooperatives, to increase perfonnance and to develop 
policies, strategies and processes of making decision for management and employees. 

Key words: cooperative business, corporate govemance. 

* Anadolu Üniversitesi İİ BF İş letme Bölümü Kooperatifçilik Anabilim Dal ı  Öğ retim Üyesi 
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GİRİŞ  

Kurumsal yönetim sistemi günümüzde geleneksel yönetim anlay ışı n ın yerini almaya 
baş lamış t ır. Özellikle 19801i y ı llardan bu yana kurumsal yönetim sorunu hem akademik 
alanda, hem i ş letmecilik alan ı nda, hem de kamu politikas ı  alan ında tart ış ma konusu ol-
muş tur. Diğ er i ş letmelerin yan ı  s ı ra kooperatif i ş letmeler de, sistem ile ilgili tart ış malara 
kat ı lmış lar ve etkin bir kurumsal yönetim sistemi olu ş turmaya çal ış arak, yüksek bir per-
formans ı  hedeflemi ş lerdir. 

1.KURUMSAL YÖNETİMİ N GELİŞİ Mİ  

Kurumsal yönetim, serbest piyasa ekonomisi kurallar ı n ın geçerli olduğu ülkelerde 
1930'1u y ı llardan bu yana uygulanmakta olan bir sistemdir Bu sistem, 1980'li y ı llardan 
bu yana da OECD, Dünya Bankas ı , kurumsal yat ı r ı mc ı lar, borsalar, ulusal ve uluslararas ı  
sermaye piyasalar ın ın yönlendirmesi ile bir çok ülkede kurumlar ı n yönetim biçimlerini 
belirleyici bir sistem haline gelmi ş tir (1). 

Kurumsal yönetim sisteminin 1980'den bu yana önem kazanmas ı n ın nedenleri k ı saca 
ş u ş ekilde özetlenebilir (2): 

• Son yirmi y ı lda dünya genelinde geli şen özelle ş tirme hareketleri, 

• Emeklilik fonlar ı nda reform ve özel tasarruflarda art ış lar, 

• 1980'lerin ş irket birle ş meleri, 

• Sermaye piyasalar ı n ın entegrasyonu ve yeniden düzenlenmesi, 

• 1998 Asya krizi, 

• ABD'de ortaya ç ıkan büyük ş irket skandallar ı  ve kurumsal ba şarı s ı zl ı klar. 

2. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI 

Günümüzde geleneksel yönetim anlay ışı nı n yerini alan ve üzerinde tart ışı lan kurumsal 
yönetim (corporate governance) sistemi, tek odakl ı l ık yerine çok odakl ı lığı  ve kat ı l ı m-
c ı lığı  esas almaktad ır. Son y ı llarda kurumsal yönetim kavram ına ili şkin bir çok tan ı m 
yap ı lmaktad ır. Bu konuda yap ı lan baz ı  tan ı mlar a ş ağı da yer almaktad ı r. 

Kurumsal yönetim, " ş irketin pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ile 
çal ış anları  ve iş  ili ş kisinde bulunduğu diğ er kurum ve ki ş ilerle aras ındaki ilişkilerin belirli 
ilke ve standartlarla kurallara ba ğ lanmas ı " d ı r (3). 

Bohren ve Odegaard kurumsal yönetimi, yönetsel maliyetleri azaltman ı n bir arac ı  ola-
rak, şu ş ekilde tan ımlam ış lardır: "Yöneticiler ve yat ırı mc ı lar aras ındaki ç ıkar çat ış mas ın ın 
yol açtığı  ş irket değ erindeki azalmay ı  en aza indirmeye yarayan bir sistem" (4). 

Dünya Bankas ı  tarafından yap ı lan tan ı ma göre ise, kurumsal yönetim; "genel olarak 
toplum ve pay sahiplerinin haklar ı  korunurken, pay sahipleri için uzun vadeli ekonomik 
değer yaratarak varl ığı nı  sürdüren ve finansal ve be şeri sermayenin performans ın ı  artt ı r- 
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mak için işbirliğ ine giden gönüllü özel sektör uygulamalar ına özgü, düzenleme ve yasa-
lann birle ş imidir". 

TÜSİAD tarafından gerçekle ş tirilen bir çal ış mada ise, kurumsal yönetim Dünya Ban-
kas ı  tarafından yap ı lan tan ıma benzer olarak, şu ş ekilde tan ımlanmış tır (5): "Kurumsal 
yönetim; bir kurumun be şeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çal ış mas ına ve böylece 
ait olduğu toplumun değ erlerine sayg ı  gösterirken, uzun dönemde ortaklar ı na ekonomik 
değ er yaratmas ına imkan tan ıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar ı  ifade 
eder". 

Kurumsal yönetimin temel amaçlar ını ; paydaş lann (stakeholder) haklar ını  ve so-
rumluluklann ı  belirleme, yönetimde saydaml ığı  gerçekle ş tirme, yat ı rı mc ının güvenini 
kazanma ve ş irket performans ın ı  artt ı rarak, istikrarl ı  büyüme ve yüksek karl ı lık elde etme 
oluş turmaktad ır (6). 

Kurumsal yönetim, makro ekonomik politikalardan mikro ekonomik politikalara kadar 
ş irketlerin faaliyetlerini biçimlendiren çok geni ş  bir çerçeve içerisinde yer almaktad ı r. 

Kurumsal yönetim kavram ı  ş irketlerde "iyi yönetim" (good governance) olgusunu 
gündeme getirmi ş tir. Kurumsal yönetim kavram ı  ile iç içe geçmi ş  olan iyi yönetim " ş ir-
ket yöneticisinin doğ ru kararlar alabilmesi, demokratik kat ı lım kanallar ının aç ık olmas ı , 
ş irket yöneticilerinin kararlar ın ı , ortaklar dahil olmak üzere tüm payda ş ların denetleye-
bilmesi, ş irketin hukuk ve kurallar do ğ rultusunda saydam bir biçimde yönetilmesi" olarak 
aç ıklanabilir (7). 

Kurumsal yönetim ayn ı  zamanda etik kurallar, kanunlara uyma, çevrenin korunmas ı  
gibi alanlarla bir arada ele al ınan genel bir yakla şı m ı  da aç ıklamaktad ı r. 

3. KURUMSAL YÖNETIM İ LKELERİ  

Kurumsal yönetim ilkeleri konusunda, uluslar aras ı  alanda benimsenmi ş  ortak bir 
ilkeler seti bulunmamaktad ır. Bununla birlikte çe ş itli uluslar aras ı  kuruluş lar 1997 Asya 
krizinin ard ından ş irketlerin daha iyi yönetilebilrnesi için kurumsal yönetim ilkelerinin 
belirlenmesi konusunda çe ş itli çalış malar yapm ış lard ır. Bu çal ış malardan en yayg ın yol 
gösterici olan ı  OECD (Ekonomik İş birliğ i ve Kalkınma Örgütü) tarafından 1999 y ı lında 
haz ırlanan ilkelerdir. Be ş  alanı  kapsayan bu ilkeler şunlard ı r (8): 

OECD Kurumsal Yönetim ilkeleri: 

1. Ortaklar ın hakları : Kurumsal yönetim ortaklann haklar ını  korumal ıdı r. 

2. Ortaklar ın eş it muamele görmesi: Kurumsal yönetim az ınl ıkta olan ve yabanc ı  
olan ortakları  da içerecek biçimde tüm ortaklara e ş it davran ı lmas ını  güvence alt ına alma-
lıdı r. Ortaldann haklar ı  çiğnendiğ inde, ortaklar bunu karşı lama olanağı  elde etmelidirler. 

3. Kurumsal yönetimde payda ş lar ın rolü: Kurumsal yönetim, payda ş ların rolünü 
yasalar çerçevesinde ~mal ı  , gelir ve yeni i ş  alanlar ı  yarat ı lmas ında ş irketlerle pay-
daş lar aras ında doğ rudan etkin bir i şbirliğ i ve finansal olarak güçlü i ş letmelerin ayakta 
kalmas ını  özendirmelidir. 
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4. Açıklık ve saydamhk: Kurumsal yönetim, finansal durum, performans, mülki-
yet ve ş irketin yönetimi ile ilgili maddi konularda zaman ında ve gerçeğ e uygun aç ıklama-
lar yap ı lmas ı nı  güvence alt ı na almal ıd ı r. 

5. Yönetim Kurulu'nun sorumlulukları : Kurumsal yönetim, ş irketin stratejik 
öncülüğünü sürdürmeli ve yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin bir biçimde izlen-
mesini ve yönetim kurulunun ş irket ve ortaklar ına hesap vermesinin sa ğ lanmas ı n ı  garanti 
altına almal ıdı r. 

4. KURUMSAL YÖNETİMİ  ETKILEYEN ETKENLER 

Kurumsal yönetimi etkileyen etkenler şu ş ekilde s ıralanabilir: 

• Ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal yap ı lanndaki farkl ı l ıklar ve tarihsel 
geli ş imleri, 

• Uluslar aras ı  finans kurulu ş ları , banka yada büyük kreditörlerin etkinli ğ i, 

• Kurumsal yat ırımc ı ların varl ığı  (9). 

5. KOOPERATIF IŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNET İM 

Diğ er ş irketlerde son y ı llarda yoğun bir biçimde tart ış ma konusu yap ı lan ve önem 
kazanan kurumsal yönetim, kooperatif i ş letmeler için de ayn ı  derecede önem kazanm ış tı r. 
Dünya genelinde pek çok kooperatif bu konudaki geli ş meleri dikkatle incelemeye ba ş la-
mış  ve konu ile ilgili bir çok toplant ı lar düzenlenmi ş tir. Bu toplant ı larda kooperatif i ş let-
melerde, varolan düzenlemelerin geli ş tirilmesi için çeş itli önerilerde bulunulmu ş tur. Bu 
öneriler, özellikle en iyi uygulama kodlan ve etik kodlar ın ı  içermektedir. 

6. KOOPERATİ F İŞ LETMELERDE KURUMSAL YÖNET İ MİN AMACI 

Kooperatif i ş letmelerin amaç ve hedefleri, kooperatiflerde kurumsal yönetimin çer-
çevesini belirler. Kooperatif i ş letmeler ortaklar ına ekonomik ç ıkar sağ lamak amac ıyla 
kurulan ve demokratik olarak yönetilen i ş letmelerdir. Bu nedenle, kooperatif i ş letmelerde 
kurumsal yönetimin temel amaçlar ın ı  (10): 

• Ortakların ç ıkarlannın en üst düzeyde sağ lanmas ı , 

• Ortaklar ın kooperatife olan güveninin yükseltilmesi ve ortaklann kooperatife 
olan ilgilerinin artt ırı lmas ı , 

Ortaklar ın ve tüm payda ş lar ın hak ve sorumluluklarının belirlenmesi, 

• Performans ın artt ırı lmas ı , 

• Saydaml ığı n sağ lanmas ı , 

olarak s ıralayabiliriz. 
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Kooperatif 	Anasözleş mesi 	ve 
Yönetim Kurulu İç ve D ış  Kurumsal 
Yönetim Aras ında Bağ lantıy ı  
Sağ layan İş levlere Sahiptir 

7. KOOPERATİF İŞ LETMELERDELERDE KURUMSAL YÖNETIM S İ STE- 
Mİ  

Kooperatif i ş letmelerde kurumsal yönetim sistemi üçe ayr ı labilir (11): 

1. D ış  kurumsal Yönetim • 
Yasalar 

Sermaye piyasalarm ın yap ı sı  

Finansal yap ı  

Mülkiyet yap ı sı  

Dış  Kurumsal Yönetim  
• Yasalar 
• Sermaye Piyasalann ın 

Yapı sı  
• Finansal Yap ı  
• Mülkiyet Yap ı s ı  

Kooperatif Anasözle şmesi 

Yönetim Kurulu 

  

• Güdüleyici Planlar 
• Uygulama Raporlan 
• Hiyerarş i ve organizasyon 
• Örgüt 
• Kurum Kültürü 

iç Kurumsal Yönetim 
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2. İç kurumsal yönetim 

Güdüleyici planlar 

Uygulama raporlara 

Hiyerarş i ve organizasyon 

Örgüt 

Kurum kültürü 

3. İç ve dış  kurumsal yönetim aras ında bağ lantıyı  sağ layan ögeler 

Kooperatif Ana sözle şmesi 

Yönetim Kurulu 

Aş ağı daki ş ema bu sistemi ayr ınt ı lı  bir biçimde aç ıklamaktad ı r. 

Kurumsal yönetim sistemi, kooperatif i ş letmenin yönetim çevresinin belirlenmesinde 
etkili olan bir sistemdir. 

8. KOOPERATIF İŞ LETMELERDE KURUMSAL YÖNETIM SORUNLAR İ  
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Kooperatiflerle di ğ er i ş letmeler aras ındaki farkl ı lıklar, tüm kooperatifleri karakterize 
eden ve nas ı l çal ış tıklarını  aç ıklayan üç genel ilke ile aç ıklanabilir (12): 

• Ortağı n sahipliğ i ilkesi: Kooperatif i ş letmenin finansman ı  ortaklar.tarafindan 
sağ lan ı r. 

• Orta ğı n denetleme ilkesi: Kooperatif ortaklar ı , yönetim kurullar ın ı  demokra-
tik olarak seçerler ve kooperatifin i ş leyiş ini denetlerler. 

• Orta ğı n yararlanma ilkesi: Kooperatifin temel amac ı , ortaklarına ekonomik 
yarar sağ lamakt ı r. 

Kooperatif i ş letmeler, kurumsal yönetim aç ı sından ise, mülkiyet özellikleri, amaçlar 
ve hedefler, finansman yöntemleri, kar ın dağı tı lması  ve karar alma konular ında diğ er 
iş letmelerden ayr ı lı rlar. 

Kooperatif i ş letmelerde ortakl ık genellikle geni ş  bir tabana yay ı lmış tır. Geniş  tabanl ı  
ortakl ık, sahiplik ve yöneticiliğ in birbirinden ayr ı lmas ı  sonucunu beraberinde getirir (13). 
Bu sonuç kooperatif i ş letmelerde, bir tarafta ortaklarca seçilen ve ortak ç ıkarlann ı  temsil 
eden yönetim kurulu ve di ğer tarafta yönetim kurulunca atanm ış , uzman ve zaman zaman 
kendi ç ıkarların ı  ortak ç ıkarlann ın üzerine ç ı karabilecek olan profesyonel yöneticiden 
oluş an bir yap ı  ortaya koyar. Bu yap ı  kooperatiflerde etkin bir kurumsal yönetim sistemi 
gerektirir. 
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Kooperatif i ş letmelerde kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulu ve 
profesyonel yöneticinin karar almada i şbirliğ i yapmas ını  ve ortaklann bu konuda düzenli 
bir katkı  için çaba göstermesini sa ğ lar (14). Karar almada yönetim kurulunun profesyo-
nel yönetici ile i şbirliğ i yapmas ı , yönetim kurulunun özenle seçilmi ş , uzman, eğ itimli ve 
deneyimli kiş ilerden oluşmas ını  gerektirir. Ancak kooperatif yönetim kurullannda bu 
özellikleri taşı yan üyeleri bulmak her zaman kolay de ğ ildir. 

Etkin bir kurumsal yönetim ayr ıca, yönetim kurulunun; kooperatif i ş letme içerisinde-
ki enformasyona kolayl ıkla ulaşabilmesini, kooperatifçilik ilke ve de ğ erleri konusunda 
bilinçlendirilmesini, kooperatif i ş letme ile diğ er iş letmeler aras ındaki farkl ı l ıkları  net bir 
şekilde bilmesini ve düzenli olarak toplanmas ın ı  gerektirir. En iyi uygulama kodlan ve 
etik kodlar ın haz ırlanmas ı  da etkin bir kurumsal yönetimin varl ığı  için gereklidir(15). 

Etkin bir kurumsal yönetim için gerekli olan di ğ er unsur ise, kooperatifin gerçek kont-
rolünün ortaklarda kalmas ını  sağ layacak yap ı lar oluş turmakt ır. Kooperatif i ş letmelerde 
demokratik yönetimin anlam ı  " bir ortak bir oy" yakla şı m ından daha fazlas ın ı  kapsa-
maktadır. Ortaklar ve yönetim aras ında karşı lıkl ı  bir iletiş im sisteminin oluş turulmas ı  ve 
ortaklann aktif hale getirilmesi önem ta şı maktadı r (16). 

Kooperatif ortaklar ı , kooperatif i ş letmenin aktif birer kullan ı c ı  ve kat ı lımc ısı  olmalı dır. 
Bu konu iki ayrı  boyutta ele al ınabilir (17): 

Ekonomik boyut: Ortaklar kooperatif hizmet ve ürünlerini sat ın al ır ve kullan ı rlar. 

Politik boyut: Ortaklar kooperatif i ş letmenin yönetimine kat ı lırlar (Genel Kurul'a ka-
tı larak, Yönetim Kurulu'na seçilme ve seçme hakk ını  kullanarak, kooperatifin i ş leyiş ine 
ilişkin bilgi sahibi olarak). 

Kooperatif ortaklann ın ekonomik ve politik olarak aktif olmas ının boyutlar ı  ve yap ı s ı  
kooperatiflerde kurumsal yönetim için önemlidir. Aktif olmayan kooperatif ortaklar ı  koo-
peratif i ş letme için bir tehdit olu ş turur. Ortaklann aktif olmamas ı , onların kooperatifçilik 
ilke ve değ erlerine bağ l ı  olmad ıkların ı  gösterir. Ayr ıca bu durum baz ı  tutars ızl ıklara yol 
açarak, aktif olan ve olmayan ortaklar aras ında çatış malar yarat ır. Genellikle kooperatif 
iş letmelerde aktif olmayan ortak say ıs ın ın fazla olmas ı , kooperatiflerin varl ıklarını  sür-
dürmedeki riski de yükseltmektedir (18). 
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"firy üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

İPOTEK PİYASALARININ HAZİNE 
BONOSU VE FAIZ ORANLARI İLE 

ILIŞ KISI: AMPİRİK BİR İNCELEME 

Cihan TANRIÖVEN' 

ÖZET 

İpotek, ayn ı  anda gerçek varl ık ödeme gerektiren borç senetlerini ifade etmektedir. 
İpoteğ e dayal ı  menkul kıymetler ise ipoteklere dayal ı  olarak ihraç edilen, sahibinin men-
kul kıymetin özelliklerine göre veya ipotek havuzunda toplanan nakit ak ışı ndan pay aldığı  
yat ınm amaçl ı  menkul k ıymetlerdir. İpotek kredileri, faiz oranlar ı  düş erse vadesi dolma-
dan ödenebilir veya kredinin ödenmemesi durumunda ipotek konusu varl ık sat ı larak borç 
ödenebilir. Bu makale ABD'de ipotek piyasas ı  iş lem hacimleri ile hazine bonosu ve bun-
ların faiz oranlar ı  aras ındaki ilişkiyi regresyon analizini kullanarak incelemektedir. 

RELATION BETWEEN MORTGAGE MARKET AND TREASURY 
BOND AND INTEREST RATE: AN EMPRICAL STUDY 

ABSTRACT 

Mortgages represent notes payable that have as collateral real assets and require peri-
odic payments. Mortgage-backed securities securitized residential mortgages by packing 
them and issuing marketable securities of various types on them-either as flow through in-
vestments, where holders receive as share of the total cash flows on the pool of mortga 

' Arş . Gör., Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F. İş letme Bölümü 
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ge or as derivative products, where holders receive customized packages of cash flows de-
pending on their preferences. Mortgage can be prepaid by borrowers if interest rates dedi-
ne, or in the event of default these assets may be sold to pay off the debt. This article exa-
mines relation between volume of mortgage market and treasury bond and its interest rate 
in USA by using regression analysis. 

GİRİŞ  

Etkin bir konut finansman sisteminin, fon fazlas ı  olan ekonomik birimlerden topla-
nan fonlara, fon talebi olan birimlere aktarma fonksiyonunu yerine getirmesi gerekmekte-
dir. Bu sistemin etkin çal ış mas ı  ölçüsünde , bireyler konut sahibi olabilmek için para bi-
riktirmeye zorunlu olmayacak, uygun ödeme olanaklar ı  çerçevesinde konut edinebilecek-
lerdir. Bununla birlikte konut finans sisteminin etkinli ğ i, piyasada arz edilebilir yeterli ha-
cimde uzun vadeli konut kredilerinin varl ığı  ile değ erlendirilir. Konut finansman sistemle-
ri ise doğ rudan finansman, sözle şme karşı lığı nda birikim (kredi sistemi), mevduat finans-
man yöntemi ve ipotek bankalar ı  yöntemini içerir. 

Literatürde konut finansman ı  son y ı llarda ilgi çekmeye baş lamış , bu alanda araş tı rma-
c ı ları n [Fabozzi ve Modigliani (1992), Alp(2000), Alp ve Y ı lmaz(1990a) Alp ve Y ı lmaz(- 
1999b), Tantan (1999), Ekren ve Gürbüz (1999), Akçay (1999), Karagöz (1999), Sar ı taş  
(2001)] konut finansman ı  ipotek piyasalan arac ı lığı  ile geli ş tirilmesi ve kurumsalla ş tınl-
mas ı  önerileri dikkat çekmektedir. 

İpotek piyasas ı , konut üretiminden, sat ışı ndan baş layarak para ve sermaye piyasala-
rından geçerek tasarrufiann de ğ erlendirilmesi aşamas ına kadar uzanan i ş lemlerin yap ı ldı -
ğı  piyasa ş eklinde tan ı mlanı r. İpotek (mortgage) bir borcun ödenmesini güvence alt ına al-
mak için gayrimenkule konan rehindir (1). İpotek piyasalan da diğ er piyasalarla etkile ş im 
içinde olup, bu piyasalardaki de ğ iş melerden olumlu yada olumsuz etkilenmektedir. Bu ça-
l ış man ın amac ı , ipoteğ e dayal ı  menkul k ıymetler, ABD ve Türkiye'de ipotek piyasalar ı -
n ı n incelenmesi ve hazine bonosu faiz oranlar ı  ile ipoteğ e dayal ı  menkul kıymetler aras ın-
daki ili şkinin incelenmesidir. 

1. İ POTEK P İYASASININ ÖZELL İ KLERİ  VE İŞ LEYİŞİ  

İpotek yapt ıran birim, ipotek yapana ödeme güçlü ğü içine dü şerse, kredi veren taraf 
krediyi kapama ve ipotek yap ı lmış  olan mülkü sattırarak alaca ğı n ı  geri alma hakkına sa-
hiptir(2). İpotek piyasalan gayrimenkul için sermaye yarat ı lmas ı , bu sermayenin artt ınl-
mas ı  ve dağı t ı lmas ına kadar pek çok fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu fonksiyonlar; 
ipotekli kredinin fonlanmas ı  (origination), hizmet sunulmas ı  (servicing), yat ınmın ger-
çekle ş tirilmesi (investment), kredinin dön'il şümü (transformation) ve sigortalanmas ı  (in-
surance) olmak üzere be ş  grupta toplan ı r (3). 

Fonlama, bir finansal kurumun,ödünç almak isteyen birime bir gayrimenkul ipote ğ i 
karşı lığı nda kredi açmas ı  durumudur. Hizmet fonksiyonu ayl ık anapara ve faiz ödemele- 
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rinin toplanmas ı , ilgili kay ı tlar ın tutulmas ı , ödenmesi gerekli vergiler ve risk sigortas ı  için 
taahhüt edilen hesaplar ın tutulmas ı  fonksiyonlarını  içermektedir. Yat ırım ise ipoteğ i nihai 
olarak portföyünde bulunduran ki ş i veya kurulu şun üstlendiğ i bir fonksiyondur. Dönüş -
türme fonksiyonu ipotek kredisinin yat ınmc ı lara daha kolay şekilde satabilece ğ i bir biçi-
me dönüş türülmesidir. Sigortalama kredinin ödenmesi veya programa uygun bir ş ekilde 
ödenmemesi riskinin paylaşı lmas ı  iş lemleridir. 

İpotek piyasalar ında ev satın almak için kredi talep edenlere kredi vermede kullan ı lan 
iki faktör vard ır. Bunlar ödemelerin gelire oran ı  (PTI) ve kredinin değ ere oran ıdır (LTV). 
İpotek ödemelerinin gelire oran ı  (payment to income) bireylerin ba şvurduklar ı  kredinin 
aylık geri ödeme tutarlar ın ın ne olacağı n ı  ve kiş ilerin ayl ık gelirleri içinde ne kadarl ık bir 
paya sahip olacağı nı  ifade etmektedir. Bu oran ın düşük olmas ı  , kredi geri ödeme tutar ın ın 
krediyi alan ki ş inin geliri içindeki pay ın ın düşük olduğunu, kredinin geri ödenmeme ris-
kinin az olduğunu gösterir. Kredinin de ğ ere oran ı  (loan to value) ise kredi tutar ı n ın gayri-
menkulun piyasa de ğerine oran ı dı r. Bu oran ın düş ük olmas ı  krediyi alan ın geri ödeyeme-
mesi durumunda kredi veren yüksek düzeyde korunma sa ğ lar(1). 

İpotek piyasalan birincil ve ikinci' olmak üzere genel olarak ikiye aynlmaktachr. İkin-
ci el piyasan ın geliş mesi ve ürünlerin standartla ş tırı lmas ı  birincil piyasada i ş leyiş i kolay-
laş tınr ve likidite sağ lar. İpoteğ e dayal ı  menkul kıymetler ( İDMK) aç ı s ından ipotek piya-
sas ı  daha gelişmiş tin Menkul kıymetlerin belirli tip ve büyüklüklerde olmas ı , ihraç eden 
kurumların tan ınmış  olmas ı  geni ş  bir talebe sahip olmalar ını  sağ lamaktadı r(4). 

2. İPOTEK PİYASASI ARAÇLARI 

İpotek piyasas ında direkt kullan ı c ı lara yönelik olan krediler ve bu kredilere dayal ı  ola-
rak ihraç edilen menkul k ıymetler iş lem görmektedir. 

2.1. İPOTEK KREDİLERİ  

İpotek piyasas ında kullan ı lan ipotek kredisi türleri, geleneksel, fiyat düzeyine ayarla-
nabilen ve çift endeksli de ğ işken oranl ı  kredilerden olu şmaktad ır. 

Geleneksel ipotek kredisinin en önemli özelliğ i vadesi boyunca faiz oran ın ın ve geri 
ödeme tutarlann ın sabit olmas ıdır. Buna göre geleneksel ipotek kredisi, sabit faiz oranl ı , 
eş it geri ödemek, tamamen amortize edilen bir konut kredisi olarak tan ı mlanabilir(2). 

Klasik ipotek lçredisinde kar şı laşı lan problemleri gidermek için uygulanan yakla şı m-
lardan biri ipotek düzenlenirken, fiyat seviyesindeki de ğ iş imlerin yans ı tı lmas ıdır. Bu tür 
krediler fiyat düzeyine ayarlanabilen kredileri olu ş turmaktad ır. Bu kredilerde baş langı ç 
ödemeleri, faiz ve tahsil edilmemi ş  borç ödemesine dayanarak hesaplanmaktad ır. Kredi-
nin tahsil edilmemi ş  bakiyesi nominal olarak ve belli dönemlerde fiyat endeksi ile yeni-
den değ erlenmektedir(5). 
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Bir diğ er ipotek kredisi türü olan çift endeksli de ğ işken oranl ı  ipotek kredisinde, kre-
di bakiyesi enflasyon oran ına göre düzeltilmekte, kredi alm ış  kiş ilerin geri ödeme tutarlar' 
ise gelir seviyesindeki art ış a göre hesaplanmaktad ı r. Bu kredinin enflasyona endeksli kre-
diye göre en önemli avantaj ı  , geri ödeme tutarlar ın ın kiş ilerin gelirlerinin belirli bir ora-
nı  ş eklinde belirlenmesi sebebiyle ki ş ilerin gelirlerinin enflasyonun alt ında artmas ı  halin-
de bile geri ödenmeme sorununa sebep olmamas ı d ı r(6). 

2.2. İPOTEĞ E DAYALI MENKUL KİYMET TÜRLERİ  

ipotek kredilerine ba ğ lı  olarak ortaya ç ıkan menkul k ıymetler, ödeme aktarmal ı  men-
kul kıymetler, teminatl ı  ipotek yükümlülükleri, getirisi aynlan ipoteğ e dayal ı  menkul kıy-
metler ve ipote ğ e dayal ı  tahvillerdir (7). 

Ödeme aktarmal ı  menkul k ıymetler, ipoteğ e dayal ı  menkul k ıymetler aras ında en yük-
sek ihraç hacmine sahiptirler. Bu menkul k ıymetlerin ABD sermaye piyasalar ında ihraç 
tutar ı  ş irket tahvil ihraçlann ı  geride b ı rakm ış  ve Amerikan Hazinesinin ihraç etti ğ i menkul 
k ıymet tutar ı n ın yarı s ına ulaşmış t ır. Bir yed-i emin tarafından saklamaya al ınan ipotek-
ler, söz konusu menkul k ıymetler için teminat olu ş turur. Faiz ve anapara ödemeleri ihraç-
ç ı  finansal kuruma gönderilir, ihraçç ı  kurum ise faiz ve anapara ödemelerini, hizmet, ga-
ranti v.b. ücretleri dü ş tükten sonra ödeme aktarmal ı  menkul k ıymet yat ınmc ı lanna trans-
fer eder (7). Ödeme aktarmal ı  menkul k ıymetlerin ihrac ı , faiz oran ı  riskini azaltmaktad ır; 
çünkü menkul k ıymet sahiplerine ödenecek faiz tutar ı  ipotek borçlulanndan sağ lanan faiz 
tutar ına paralel olmaktad ı r. Ödeme aktarmal ı  menkul kıymetlere yat ırım yap ı lmas ının en 
önemli iki sebebi bu menkul k ıymetlerin likiditelerinin çok yüksek olmas ı  ve yat ırı mc ı  ris-
kini azaltmaland ı r. 

Teminatl ı  ipotek yükümlülükleri, bir ipotek kredisi grubuna ya da bir ödeme aktarma-
l ı  menkul kıymet grubuna dayal ı  olarak ihraç edilirler. Ödeme aktarmal ı  menkul k ıymet-
lerden farkl ı  olarak 6 ayda bir ödemelidirler. Teminatl ı  ipotek yükümlülükleri farkl ı  s ı nı f-
lara (3-10) ayr ı lmış lardır. İ lk s ın ı f en h ı zl ı  geri ödemeye sahiptir. İpotek kredisi sahipleri-
nin ödedikleri anapara tutarlar' ilk s ın ıftakiler itfa edilinceye kadar onlara aktar ı l ır. Daha 
sonra ikinci s ın ı f menkul k ıymet sahiplerine geçilir. Bu süreç bütün menkul k ıymet sahip-
lerine yap ı lan ödemeler tamamlan ı ncaya kadar devam eder (7). Bilindi ğ i üzere klasik bir 
ipoteğe dayal ı  menkul kıymet, dayanm ış  olduğu ipotek grubundan sağ ladığı  nakit ak ımını  
eş it oranda menkul k ıymet sahiplerine da ğı t ır. Getirisi ayr ı lan ipoteğ e dayal ı  menkul k ıy-
metler ise anapara ve faiz geri ödemelerinden sa ğ lad ıkları  tutarlar ı , ihraç edilen menkul 
k ıymetin satış  aş amas ında belirlenen ilkelere göre menkul k ıymet sahipleri aras ında fark-
l ı  şekillerde dağı t ırlar. Bu yüzden ihraç edilen menkul k ıymetlerin getirisi, menkul k ıyme-
tin dayandığı  ipotek grubunun getirisinden farkl ı  olmaktad ı r. 

Temelde iki çe ş it getirisi ayr ı lan ipoteğ e dayal ı  menkul kıymet bulunmaktad ı r(7); 
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a)Yapay Getirili Menkul Kıymetler (Synthetic-coupon passthroughs): ihraç a şamas ın-
da, farkl ı  gruplar aras ında farkl ı  getiri oranlar ının tespit edilmesi sebebiyle yapay (synthe-
tic) getirili denmektedir. 

b) Yalnız Faiz/Yaln ız Anapara Ödemeli Menkul K ıymetler: Anapara ödemelerinin bir 
sını fa, faiz ödemelerinin ise di ğer s ın ıfa tahsis edildiğ i ipoteğ e dayal ı  menkul k ıymetler-
dir. Yaln ız anapara ödemeliler, piyasada ıskontolu olarak sat ı lmaktad ır. Yat ırımc ı nın elde 
edeceğ i getiri anapara erken ödemelerinin h ı zına bağ lıdı r. 

Yalnızca faiz ödemeli bir menkul k ıymetin nominal de ğeri olmamaktad ır. Yalnızca 
anapara ödemeli menkul k ıymet yat ı r ımc ı sın ın aksine, yalnızca faiz ödemeli menkul k ıy-
met yat ınmc ısı , anapara geri ödemelerinin yava ş  olmas ın ı  tercih etmektedir, çünkü erken 
ödemeler gerçekle ş tikçe ipotek bakiyesi ve dolay ı s ıyla bunun üzerinden kazan ı lan faiz tu-
tan azalmaktad ır. 

İpotek kredilerine dayal ı  menkul k ıymetlerden bir ba şkas ı  olan İpoteğe dayal ı  tahvil-
ler, klasik anlamdaki bir tahvilin her türlü özelli ğ ine sahiptirler. Tek farklar ı , ipotek kredi-
si grupların ın tahvil için bir teminat olu ş turmas ıdır. Tahvilin geri ödenmemesi durumun-
da ipotek kredisi gruplar ı  devreye sokulmakta ve bu ipotek kredileri sat ı larak tahvil sahip-
lerine olan yükümlülükler yerine getirilmektedir. İpoteğ e dayal ı  tahvillerin ipotek kredile-
rinden olu şan teminatlann ın tutar ı , ihraç edilen tahvillerin tutar ından daha fazla (%115 
%200 aras ında) olmaktad ı r (7). 

İpoteğ e dayal ı  menkul kıymetler yat ınmc ı lar özellikle kurumsal yat ı rımcı lar için çeki-
ci yat ınmlard ır. İDMK'ler yüksek getiri sa ğ larken devlet garantisi ta şı dığı ndan iflas ris-
kinin olmamas ı , çe ş itlendirmeyi art ırmas ı  ve portföy riskini azaltmas ı  ve sosyal amaçlar 
içermesi avantajl ı  yanlar ını  oluş turmaktad ır. Diğer yandan IDMK'ler karma şı k yap ı la-
rı , riske göre ayarlanm ış  diğ er menkul k ıymetlere göre dü şük getiri sağ lamalan, ödenme-
mem riski ve anlaş amama riskine sahip olmalar ı  nedeni ilede baz ı  dezavantajlara sahiptir-
ler. Ayrıca faiz oranlar ının düş tüğü dönemlerde refinansman ın söz konusu olmas ı  yeniden 
yatırım riski yaratmaktadır(8). 

3.TÜRKİ YEDE İPOTEK PİYASALARI 

Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de ihtisasla şmış  finans kuruluş larının önem-
li roller üstlendikleri geli ş miş  bir konut finansman ı  sistemi bulunmamakta; konut finans-
man ı  çoğunlukla hane halklar ının kendi birikimleri ve do ğ rudan finansman olarak adlan-
dı rı lan ş ekilde, yakınlarına ve konut sat ı c ı s ına borçlanmalar ı  yoluyla sağ lanmaktad ır. P ıar 
Gallup'un yapt ığı  bir araş tırmaya göre Türkiye'de konut finansman ının yaln ızca %2,7 ci-
nin finansal piyasalar yolu ile gerçekle ş tiğ i tespit edilmi ş tir (6). 1963-1980 döneminde ko-
nut sektöründe finansmana arac ı lık eden kurumlar SSK ve konut finansman ı  için kurul-
muş  olan ve piyasa pay ı  toplam konut yat ırımlarının % 15'ini geçmeyen Emlak ve Kre-
di Bankas ı dır. 
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Konut ipotek kredisi sa ğ layan TOKİ  1984 y ı l ında kurulmuş tur. Ancak kaynaklann ın 
kı s ı tl ı  olmas ı  nedeniyle konut finansman ı  anlam ında ba ş arı l ı  olamamış  ve kurumsal bir fi-
nans sisteminin geliş mesini desteklememi ş tir. Ancak TKİ  1984-1990 periyodunda üç tica-
ri banka arac ı lığı  ile (T. Emlak Bankas ı , Vakıfbank, Pamukbank) çeyrek milyondan fazla 
konut için konut ipotek kredisi sağ lamış , bu kredilerin konutlar ın maliyetine oran ı  %20'ler 
düzeyinde olmuş tur (9). Diğer yandan sermaye pazarlanndan konut sektörüne fon aktan-
m ına ilişkin olarak 1992 y ı lında sermaye piyasas ı  kanunu ve vergi kanunlanndan düzenle-
meler yap ı lmış  1995 y ı l ında da "gayrimenkul yat ı rım ortakl ıkları na ili şkin esaslar tebliğ i" 
yay ınlanarak yürürlüğ e girmiş tir. Bu kurulu ş lar portföylerine sadece gayrimenkuller, gay-
rimenkule dayal ı  sermaye piyasas ı  araçlar ı  ve gayrimenkul projeleri alabilecektir. 

Toplu Konut İdaresi, 2985 say ı lı  Toplu Konut Kanunu ve Toplu Konut Fonu'nun Kul-
lanım Ş ekline İ lişkin Tüzük ile tan ımlanan görev ve faaliyetleri çerçevesinde kalan men-
kul kıymet ihrac ı  uygulamas ına dayanak te şkil etmek üzere, mevcut mali piyasalarda fa-
aliyet gösteren kurumlarca verilen ipotekli konut kredilerinin sat ın al ınmas ı  ile bir port-
föyün oluş turulmas ı  ve buna dayal ı  menkul kıymet ihrac ı  uygulamas ına baş lamay ı  plan-, 
lamaktad ır. Söz konusu uygulama ile amaçlanan; kamunun konut piyasas ında yönlendiri-
ci ve denetleyici olmas ı  gereklili ğ i de göz önüne al ınarak, Toplu Konut İ daresi Başkanl ı -
ğı 'n ın, sistemdeki eksiklikleri de gideren ve konut piyasas ı n ın geli şmesine katk ı da bulu-
nabilecek etkin politikalar üreten bir rol üstlenmesidir. Düzenleme ile; 

İpotekli kredilerin sat ın al ınmas ı  ve menkulleş tirilmesi ile konut piyasas ında ilave bir 
fon yarat ı lacak, konut piyasalan ile sermaye piyasalan aras ındaki ili şki güçlenecek, ipo-
tekli piyasalar ın geli ş imine, dolay ı s ıyla sermaye piyasalar ını n derinle ş mesine katk ı da bu-
lunulmuş  olunacak, ipotekli konut kredilerinde menkul k ıymetleş tirmeyi kolayla ş tı rmak 
için standardizasyonu sağ layacak tedbirler al ınacak ve konut finansman ı  için gerekli fon-
ların yüksek maliyetli mevduatlara tercihen menkul laymetle ş tirme yolu ile sağ lanma-
sına katk ıda bulunulmuş  olunacakt ır. Söz konusu hususlar ın belirtildiğ i, 2002/3888 Ka-
rar Say ı lı  Toplu Konut İdaresinin Kaynaklar ının Kullanım Ş ekline İ lişkin Yönetmelik, 
18.04.2002 tarih ve 24730 say ı l ı  Resmi Gazetede yay ı mlanarak yürürlü ğ e girmi ş tir (10). 

Toplu Konut Fonu'ndan 1984-2001 y ı lları  aras ında Türkiye genelinde yap ı  ruhsat ı  
alan 7.156.769 konutun 1.118.675 adedine finansman deste ğ i sağ lanmış , yine aynı  yı llar 
aras ında yap ı  kullanma izni verilen 3.769.441 konutun 1.055.474 adedinin in şaatlar ı  Fon-
dan sağ lanan finansman deste ğ iyle bitirilmi ş tir (10). 

Güncel olarak ipotek piyasalar ına bakı ldığı nda Toplu Konut Idaresi (TOKİ) konut sek-
türünü hareketlendirmek için belediye ve kooperatiflere 2002 sonuna kadar 200 trilyon li-
ral ık kredi kullandıracaklann ı , kredileri kendi kaynaklar ından karşı layacaklannı , kaynak 
kullanımına ili şkin yönetmelik değ i ş ikliğ inin ardından 5-6 ay içinde mortgage sistemini 
hayata geçirmeyi planlad ıklannı  aç ıklamış tır (11). 
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Tablo 1 Yıllara Göre Türkiye'de Yeni Kredi Aç ılan Konut Say ıları  

Yı llar 
Toplu Konut 

Projeleri 
Ferdi Kredi Ş ehit Aileleri TOPLAM 

1984 142.597 7.350 - 149.947 

1985 70.015 17.850 - 87.865 

1986 138.707 18.820 249 157.776 

1987 140.813 16.580 27 157.420 

1988 29.918 28.941 24 58.883 

1989 25.947 3.674 144 29.765 

1990 113.003 36 113.039 

1991 83.272 - 26 83.298 

1992 24.327 - 484 24.811 

1993 16.746 - 307 17.053 

1994 30.313 - 261 30.574 

1995 25.709 861 26.570 

1996 25.952 - 1.047 26.999 

1997 21.355 - 1.204 22.559 

1998 36.185 1.435 37.620 

1999 14.296 - 1.305 15.601 

2000 1.828 1.071 2.899 

2001 2.466 - 823 3.289 

TOPLAM 943.449 93.215 9.304 1.045.968 

Türkiye'de ipotek piyasas ının iş lememe nedenini, Çiçekdağ  çok az evin ipotekle fi-
nanse, edilmesi olarak göstermi ş  ve bunun üç ana sebebi oldu ğunu belirtmiş tir. Birincisi; 
Hazine kağı tlarındaki faiz oranlar ının yüksek olmas ı  ve bütçe aç ığı  yüzünden bankalar ı n 
gayrimenkul al ımı  ya da yatınm ı  yerine hükümete borç veriyor olmalar ı , ikincisi; Emlak 
Bankas ı  gibi devlet bankalann ın, hükümet politikas ına göre para yard ımı  yap ıyor olma-
lan, üçüncüsü ise; daha büyük özel sektör bankalar ın, endüstriyel holdinglerin parças ı  ol-
maları  ve kendi gruplann ın diğ er aktivitelerini finanse etmeleridir. Di ğ er yandan Dikmen, 
Türkiye'de daha önce uygulanan mortgage sistemlerine bak ı ldığı nda, bu uygulamalar ın 
çoğunluğunun başarı sız olduğunu, bunun temel nedeninin ülkemizdeki ekonomik istikrar-
sızlığı n ve dövize endeksli uygulamalarda döviz kurundaki istikrars ızlığı n, diğ er uygula-
malarda ise ev sahibi olmak isteyenlerin gelirlerinin enflasyon kar şı sında eriyip taksitleri 
ödeyemez duruma gelmesinin uygulamalar ı  zora soktuğunu belirtmiş tir (12). 
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4. İ POTEK PİYASALARINDA KARŞ ILAŞ ILAN Rİ SKLER 

İpotek kredisi veren kurumlar ın ipotek kredisi ba şvurusunu kabulden, kredinin geri 
ödemesi bitinceye kadar ta şı dığı  riskler "pipeline risk" olarak isimlendirilir, fiyat ve kre-
di kullanmama riskinden oluş ur. 

Fiyat riski, e ğer ipotek oranlar ı  artarsa pipeline' ın değ eri üzerindeki ters etkiyi ifa-
de etmektedir. E ğ er ipotek faiz oranlar ı  artar ve ipote ğ i düzenleyen taraf daha dü şük faiz 
oranları  üzerinden yükümlülük alt ına girerse ipotek kredisinin de ğ eri azalacakt ı r. İpotek 
kredisinin daha sonraki fiyat ı  da faiz oranlar ında meydana gelebilecek de ğ işmelere göre 
belirlenecektir. İpoteğ i düzenleyen taraf gelecekteki faiz oranlar ı  beklentisine göre ipotek 
kredisini ya satar yada portfüyünde yat ırım olarak tutar (1). 

Kredi kullanmama riski (Fallout Risk) ise ipotek kredisi almak için ba şvuruda bulun-
muş  ve yükümlülük mektubu (commitment letter) yollanm ış  birimin krediyi kullanmama 
riski ş eklinde tan ımlanı r (1). 

Bu riskler d ışı nda yat ırım amac ıyla ipotek piyasas ından yararlananlar ın karşı  karşı -
ya olduğu riskler de bulunmaktad ı r. İpotek kredilerine yat ırım yapanlar kredi riski, liki-
dite riski, fiyat riski ile erken ödeme ve nakit ak ış lanndaki belirsizlik riski ile kar şı laşı r-
lar. Kredi riski ipotek kredisi alan ekonomik birimin borcu zaman ında ödememe riski ola-
rak tan ımlan ır. Likidite riski, sat ın al ınan ipotek kredisinin istenildiğ inde nakte dönü ş tü-
rülememe riskidir. Faiz oran ı  riski ise piyasadaki faiz oranlar ın ın değ iş me göstermesi du-
rumunda karşı laşı labilecek zarar riski olup, ipotek kredisi bir borç arac ı  olduğundan faiz 
oranlar ının artmas ı  sonucu fiyat ı  düşürecektir. İpotek kredileri uzun süreli bir yat ırım ol-
mas ı  sebebiyle yat ırımcı  faiz oran ı  riski ile daha yüksek oranda kar şı  karşı ya kalacakt ı r. 

Erken ödeme (prepayament) riski, ipote ğ e yat ı rım yapanlar ın, ipotek kredisi alm ış  
olanlara, kredinin bir özelli ğ i olarak önceden ödeme hakk ın ı  tan ımas ı  sonucu ortaya ç ıka-
bilecek nakit ak ımlarmdaki belirsizliğ e denilmektedir (2). 

5. Lİ TERATÜR TARAMASI 

Tek bir ipoteğ e yatır ım yapan kiş i, hem sistematik hem de sistematik olmayan riskle 
karşı  karşı yadı r. Sistematik risk, genel ülke ekonomisinin durumundan kaynaklanan risk-
tir (Kredilerin ülke ekonomisindeki olumsuz gidi şattan dolay ı  ödenememesi veya kredi 
faiz oranlar ında meydana gelen dü ş melerden ötürü erken ödenmesi riski). Sistematik ol-
mayan risk ise bireysel ipotek kredisi sahibinin genel ülke ko şulları ndan bağı msız olarak 
aldığı  krediyi hiç ödeyememesi veya ipotek kredisi faiz oranlar ı ndan bağı ms ız olarak er-
ken ödemesidir (7). 

Faiz oranlanndaki değ i şmeler pek çok menkul k ıymet yat ınmını  etkilediğ i gibi 
İDMK'leri ve ipotek piyasalarındaki i ş lemleri de etkilemektedir. Özellikle ipotek menkul 
k ı ymetlerinin kamu müdahalesine aç ık olmas ı , kamunun aldığı  kararlardan ve/veya kamu 
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menkul kıymeti i ş lemlerinden etkilenrnektedir. Faiz oranlar ının değ işmesi kamu men-
kul k ıymetlerine olan talebi etkilerken de ğ iş imin ektisi ipotek piyasas ına ve ipotek men-
kul kıymetlerine de yans ır. Faiz oranların ın yükselmesi bir taraftan yat ırımları  yüksek fa-
ize çekerken, di ğer taraftan sabit getirili menkul k ıymetlerde olduğu gibi İ DMK'lerinde 
değ erini düşürür. Özellikle İDMK'lerin uzun vadeli olmas ı  faiz değ işmeleri nedeniyle or-
taya ç ıkacak olumsuz etkilere daha aç ık olmas ı  sonucunu doğurur. İDMK' lerin değerinin 
düşüşü ile ipotek piyasalar ında likidite riski artar ve i ş lemler yava ş layarak yat ırımc ı ların 
menkul kıyrnetlerini zaranna ellerinden ç ıkarmalar ına neden olur. 

İpotek kredileri ve ipotek piyasalar ının diğer ekonomik de ğ işkenlerden etkileni ş i ko-
nusunda son zamanlarda yap ı lan çalış malara bakt ığı mız zaman ağı rl ıkla ipotek kredisinin 
ödenmemesi (default) üzerine yo ğunlaşı ldığı  görülmektedir. Bu çal ış malardan baz ı ları  
ş öyledir. Elmer ve Haidorfer (13) , Elmer ve Seelig (14) opsiyon temelli olarak ipoteklerin 
fiyatlanmas ın ı  çal ış mış lar ve çal ış malarında borcun ödenmeme ihtimalini, faiz oranlar ını  
ve kredi / değ er oramm de ğ işken olarak alarak, uzun vadeli ekonomik trendin aç ıklanma-
sında kredi/değer (LTV) oran ın ın istatistiksel olarak bu trendi aç ıklama gücünün anlam-
l ı  olduğunu bulmuş lardır. Ciochetti (15) kay ıp olas ı lığı nın büyüklüğünü raporlanan veri-
le üzerinden incelemi ş ler, Vandell (16) hayat sigortas ı  iş letmelerinin verileriyle kredi so-
rumlulukları  için oluş turulan zaman serilerini ödememe riskinin analizinde kullanm ış tı r. 
Fitch(17) RTC ve FDIC verilerini bivariate analizde kullanarak kredilerin ödenmeme ris-
kini analiz etmiş tir. Goldberg ve Capone (18) ve Follain, Huang ve Ondrich (19) ödenme-
me riskini şehir kira piyasas ın ın verilen ile vergi ve LTV ile birle ş tirerek incelemi ş lerdir. 
Ciochetti ve Vandell (20) ödememe davran ışı n ın talep ba ğı ml ı lığı  modeli ile ipotek kre-
dilerinin performans ın ı  incelemiş ler ancak modellerinin ödememe tahmininde kar şı laş tır-
mada kullan ı lmas ının kolay olmayaca ğı n ı  belirtmi ş lerdir. Son olarak Richard Stanton ve 
Nancy Wallace(21) ayarlanabilir ipotek ve sistematik olarak ayarlanabilir oranl ı  ipotekle-
rin faiz oran ı  hassasiyetini frekans da ğı l ı m ı  özelliklerine göre kar şı laş tırmış lar ve genel-
likle kullan ı lan endekslerin dinamiklerini incelemi ş lerdir. İpotekleri faiz oranlar ı  değ iş -
melerine karşı  anlaml ı  derecede hassas oldu ğunu belirlemi ş lerdir. 

Ülkemizde İDMK'ler ve ipotek piyasalar ı nın diğer piyasalarla etkile ş imi ile ilgili ça-
lış malardan ziyade ipotek piyasas ın ın oluş turulmas ı , iş leyiş i ve iş lem görecek menkul k ıy-
metler hakkında yap ı lmış  çal ış malar bulunmaktad ı r. Bunun nedeni ipotek piyasas ın ın ül-
kemizde geli şmemi ş  olmas ı  ve ipoteğ e dayal ı  menkul k ıyrnetlerin ve bunlara ait verilerin 
olmamas ı dır. Türkiye'de ipotek piyasalanyla ilgili çal ış malar şöyledir; 

Alp ve Y ı lmaz ülkemiz için konut piyasalar ı  ile sermaye piyasalan aras ındaki ilişkiyi 
güçlü biçimde kuracak yeni bir konut finansman sisteminin kurulmas ın ın zorunluluk oldu-
ğunu belirtmi ş lerdir. Oluş turulacak konut finansman sisteminin temel unsurlar ından dev-
letin konuta doğ rudan finansman sağ lamaktan vazgeçip, piyasa faiz oranlar ından uzun va-
deli, yüksek tutarl ı  enflasyonist ortama uyarlanm ış  konut kredilerine destek sa ğ lamas ı  ge-
rektiğ ini belirtmi ş lerdir. Ayr ıca bankalar ın konut finansman ı  için gerekli fonlar ı  yüksek 
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maliyetli mevduatlardan sa ğ lamaktan çok menkul kıymetleş tirme yolu ile bir araya geti-
rilmesi gerekti ğ ini belirtmiş lerdir. Sistem için en önemli aktör olarak ABD'deki GNMA, 
FNMA ve FHLMC benzeri "ipote ğ e dayal ı  menkul k ıymetler merkezi" kurulmas ını , kuru-
mun devlet destekli, kâr amaçl ı  bir özel anonim ş irket biçiminde kurulmas ı nı  önermekte-
dirler. Bunun yan ı  s ıra merkezin ba ş arıya ulaş mas ı  için "çift endeksli değ işken oranl ı  ipo-
tek kredisi" gibi enflasyonist ortamlarda kullan ı labilir kredilerin te şvik edilmesi gerekti-
ğ ini belirtmekteler (22). 

Başka bir çal ış malarında Alp ve Yı lmaz 1984-1998 periyodu için Türkiye'nin tüketici 
fiyat endeksi ve ortalama memur maa ş lan değ işkenlerini kullanmak yoluyla çift endeksli 
ipotek kredisinin i ş leyebilirliğ ini incelemiş ler, uygulama ş ans ının yüksek olduğunu belir-
lemiş lerdir. Sonuç olarak devletin do ğ rudan konut finansman ı  sağ lamak yerine düzenlen-
mi ş  olan ipotek kredilerini sat ın almak yoluyla dolayl ı  destek vermesini ve TKİ 'nin kre-
di olarak kullandığı  kaynaklar ı  çağ daş  finansman sisteminin olu ş turulmas ında kullan ı lma-
s ı n ı  önenniş lerdir (6). 

Karagöz ise Türkiye'de mortgage piyasas ı n ın geli şmesine en büyük engel olarak enf-
lasyon olduğunu, kredi ödemelerinin dövize endekslenmesi ya da enflasyona endekslen-
mesi ile bu sorunun çözülebileceğ ini belirtmi ş tir. Ayrıca yabanc ı  sermayeye dayal ı  bir 
mortgage piyasas ın ın da, yabanc ı  sermayenin gelişmekte olan piyasalara olumlu bakt ı -
ğı  bir dönemde geli ş tirilebileceğ ini Arjantin ve World Mae i şbirliğ i ile örneklendirmi ş -
tir (23). 

Konut finansman ında kamunun rolünü inceleyen Tantan kamunun bu pazara doğ ru-
dan kredi vermesi yerine verilen ipotek kredilerine garanti vermesi ile az miktarda fonla 
daha fazla tutarda kredilendirmeyi sa ğ layacağı nı  ifade etmi ş tir (9). Ekren ve Gürbüz ise 
ülkemizde gayrimenkul yat ırımları nın klasik biçimde gördüğü ilgiyle paralel olarak gay-
ri menkule dayal ı  menkul kıymetlerin toplam yurtiçi tasarruflan art ırmada kayda -değ er 
bir veri olacağı nı  ileri sürmüş lerdir. Menkul kıymetleş tirme ile ekonomik varlıklar ara-
s ında daha az likit gayri menkullerin finansal varl ıklara dönüş türülmesi ile birlikte likidi-
teyi art ırmanın muhtemel olduğunu, gayri menkule yat ınlan at ı l fonların ekonomiye dö-
nüşünüiı  söz konusu olacağı n ı  böylece finansal piyasalann derinli ğ inin artaca ğı nı  belirt-
miş lerdir(24). 

Akçay ise GYO'lann ın perfonnanslann ı  incelemiş  ve portföylerinin %20 sinin i şyeri 
ağı rl ıklı  portföye, %80 inan ise çe ş itlendirilmi ş  portföye sahip oldu ğunu belirtmi ş tir. Ayrı -
ca 1997-1999 dönemi için gayri menkule dayal ı  menkul kıymetlerin getirilerinin alterna-
tif yat ı rı m araçlar ın ın getirilerinden daha yüksek gerçekle ş tiğ ini belirtmiş  olup, ülkemiz 
hisse senedi piyasas ı  içerisinde gayri menkule dayal ı  hisse senetlerinin pay ının yaklaşı k 
%0,34 gibi düşük bir seviyede olduğunu belirtmi ş tir (3). 
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6.VERİ  VE METODOLOJ İ  

Çalış ma Türkiye de ipotek piyasalar ını n yeterince geli şmiş  olmamas ı  ve karşı laş tı rma 
yapabilecek verilerin mevcut olmay ışı  nedeniyle ve yeterince geli şmiş  ipotek piyasas ına 
sahip olmas ı  nedeniyle ABD ipotek piyasas ı  ve hazine bonolar ı  esas al ınarak yap ı lmış tır. 

Kamunun Amerika'da ikincil ipotek piyasas ına etkin biçimde müdahale etti ğ i görülür. 
İkincil piyasa faaliyetlerine üç federal kurum hakimdir. Bunlar Federal National Mortgage 
Association(FNMA veya Fannie Mae), Goverment National Mortgage Association(GN-
MA veya Ginnie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation(FHLMC veya Fred-
die Mac). Bu kurumlar finansal araç ve sistemlerle ilgili yenilikler ve ipotek arac ını  stan-
dartlaş tırma çabalar ı  ile ikincil piyasalann geli şmesini sağ larlar. 

Bu kurumlar ın öncesinde Federal Housing Administration(FHA) vard ır. FHA gele-
neksel ipotek kredilerinin geli ş tirilmesi ve te şvikini sağ lamış tır. Bununla birlikte FHA, 
ipotek kredileri için sigorta uygulamas ı nı  baş latarak yat ırımc ı lann kredi riskinden kurtul-
mas ı n ı  sağ lamış tır. FHA'n ın yan ı  s ıra Veterans administration(VA) de belli standartlarda-
ki ipotek kredilerini sigorta etmi ş tir. 1968'de federal olarak desteklenen bir kurulu ş  olarak 
oluş turulan FNMA'ye, hükümet tarafından sigortalanm ış  ipotekler için bir ikincil piyasa-
yı  yürütme sorumlulu ğu yüklenmi ş tir. 

ABD ikincil ipotek piyasalar ında , ipotek kredisinin standart, likit ve kolayca pazarla-
nabilir bir araca dönü ş türülmesinde, ipoteklerce desteklenen senetlerin son derece önem-
li rolü bulunmaktad ı r. İpoteklerle desteklenen senetler GNMA ve FHLMC taraf ından ih-
raç edilir. Bu iki kurulu ş  tarafından ihraç edilen senetler ipoteklerden olu şan bir havuzda-
ki yat ı rımc ı  payları  olup, ihraç eden kurulu ş  tarafından desteklenirler ve "pass-throughs" 
olarak adland ınl ırlar. GNMA ve FHLMC bu senetlerin anapara ve faiz ödemelerini ga-
ranti ettiğ ini anlatmak amac ıyla bu isim kullan ı lı r(25). ABD'de ipotek piyasalarm geli ş i-
mi incelendiğ inde geli ş ime temel olacak göstergelerden bir tanesi ekonomide görülen enf-
lasyon düzeyidir. Y ı llar itibariyle enflasyon seyri şekil 1 de verilmi ş tir. 

Yüksek enflasyon ve de ğ işken faiz oranlar ının var olduğu bir ekonomide geleneksel ipo-
tek kredisi iki problemle kar şı laşı r. Birincisi kredi veren kurumlar ın verdikleri kredilerin 
vadesi ile bu kredilerin kayna ğı  fonlann ın vadelerinin farkl ı  olmas ı  şeklinde tan ımlanan 
vade uyumsuzluğu sorunudur. Ekonomik konjonktür ve faiz oranlar ında ya ş anacak değ i-
ş im kredi kurumunun iflas ına neden olabilir. İkincisi ise paran ın zaman değ eri ile ili ş ki-
si olup enflasyonun gelecekteki nakit ak ımlannın değ erini azaltmas ı  olan tilt problemdir. 
İpotek kredilerinin sorunlu hale gelmesi İDMK'ler içinde sorun olu ş turur ve bu menkul 
kıymetlere yat ırım yapanlar ı  olumsuz etkiler. 
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1.4 

TÜKETİ Cİ  FİYAT ENDEKS' 
Yı ll ı k Değ iş im Oranı  

7 	  

... 	 . 	 ...  

1990 	1992 	1994 	1996 	1998 2000 	2002 

Ş ekil 1 ABD'de 1990-2002 Periyodunda Enflasyonun Seyri 

Kaynak: www.bondmarket.com  

1990-2002 dönemi için enflasyon oran ının %6,5 düzeyinden %1,5 düzeyinin alt ına in-
diğ i görülmektedir. İpotek için, enflasyon finansal kurumlar ın kayg ı sını  fazla ta şı madan 
davranabilmelerine olanak sa ğ layan bir faktör olarak görülmektedir. 

ON YILLIK HAZİNE BONOSU GET İRİ Sİ  
Yı ll ık Değ iş im Oranı  
8 

7 

6 

4  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ş ekil 2 ABD'de Hazine Bonolar ının 10 Yıllık Getiri Eğ ilimi 
Kaynak: www.bondmarket.com  
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Ekonomide mortgage yap ı labilmesine imkan sa ğ layan göstergelerden bir di ğ eri de ha-
zine bonolarında ortaya ç ıkan seyrin olumlu yönde olmas ı d ı r. 1992-2002 dönemi için ha-
Zine bonoların ı n faiz oranlar ı  da dü ş me eğ ilimi göstermi ş tir. Bu verilere bağ l ı  olarak 
ABD'de ipoteğ e dayal ı  menkul k ıymetlerin geli ş imi Amerikan Hazinesine ait bonolar-
la karşı laş t ırı larak incelendi ğ inde, ipoteğ e dayal ı  menkul k ı ymetlerin çok h ı zl ı  biçimde 
geli ş tiğ i görülür. Tablo 1, ipote ğ e dayal ı  menkul k ıymetler ve hazine bonolar ına ait iş lem 
hacmini göstermektedir. 

Tablo 1. ABD'de İpoteğe Dayalı  Menkul K ıymetler ve Hazine Bonolar ı  İstatistikle-
ri (Milyar$) 

GNMA FNMA FHLMC TOPLAM 
HAZ İ NE 

BONOLAR İ  
1980 93,9 17 110,9 616,4 

1981 105,8 0,7 19,9 126,4 683,2 

1982 118,9 14,4 43 176,3 824,4 

1983 159,8 25,1 59,4 244,3 1024,4 

1984. 180 36,2 73,2 . 	 289,4 1247,4 

1985 212,1 55 105 372,1 1437,7 

1986 262,7 97,2 174,5 534,4 1619 

1987 315,8 140 216,3 672,1 1724,7 

1988 340,5 178,3 231,1 749,9 1821,3 

1989 369,9 228,2 278,2 876,3 1945,4 

1990 403,6 299,8 321 1024,4 2195,8 

1991 425,3 372 363,2 1160,5 2471,6 

1992 419,5 445 409,2 1273,7 2754,1 

1993 414,1 495,5 440,1 1349,7 2989,5 

1994 450,9 530,3 460,7 1441,9 3126 

1995 472,3 583 515,1 1570,4 3307,2 

1996 506,2 650,7 554,3 1711,2 3459,7 

1997 536,8 709,6 579,4 1825,8 3456,8 

1998 537,4 834,5 646,5 2018,4 3355,5 

1999 582 960,9 749,1 2292 3281 

2000 610,5 1057,8 822,3 2490,6 2699,9 

Kaynak: www.bondmarket.com   

Tablo 1 'den görülece ğ i üzere 1980 öncesi MBS Amerikan hazine bonolar ının %15- 
20 civarında iken 1980 sonras ında h ı zl ı  bir geli şme göstermi ş  ve 2000 y ı lı  sonunda yak-
laşı k olarak hazine bonolar ın ın %70-80 oran ı nda i ş lem görmeye ba ş lamış tır. 2000 y ı l ın- 
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da MBS 2490 milyar dolar i ş lem hacmine sahipken, hazine bonolar ı  2699 Milyar Dolarl ık 
i ş lem hacmine sahiptir. İDMK de onay ç ı kan bu geli ş imi Tablo 2'de gösterilen günlük i ş -
lem hacmi verilen de desteklemektedir. 

Tablo 2. MBS Ortalama Günlük i ş lem Hacmi (Milyon $) 

Y ı l 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

İş l.Hacmi 12827 17033 22108 30411 29393 38148 47076 70926 67116 69471 

Kaynak: FED of New York 

Çal ış mada kullan ı lan parametreler; 

MBS : ABD de dola şı mda olan İpoteğ e dayal ı  menkul k ıymet iş lem hacmini 

TS 	: ABD Hazine Bonosu i ş lem hacmini 

TBILL : ABD hazine bonosu faiz oranlann ı  göstermektedir. 

Çal ış mada kullan ı lan veriler, 1980-2001 periyodu için y ı llık bazda ABD için zaman 
serisi verileridir. İpoteğ e dayal ı  menkul k ı ymet i ş lem hacmi ile ilgili veriler The Bond 
Market' ın net adresi www.bondmarket.com  (26) ve Hazine bonosu ve faiz oranlar ı  verile-
ri http://www.federalreserve.gov  (27) adresinden sağ lanmış t ı r. 

Çal ış mada, MBS =ot + PTS +7TBILL + g regresyon denklemi kullan ılmış tı r. 

7. BULGULAR 

Yukar ıdaki denkleme göre olu ş turulan model a ş ağı daki gibi oluş muş tur. 

MBS = 974,825+ 0,36675 — 99,019773/LL +s 

(2,351) 	(3,914) 	(2,404) *paranteı  içindeki değerler t istatistikleridir. 

R Square : ,707 
	

Adjusted R Square : ,675 

F: 21,723 
	

Durbin-Watson : 2,001 

İpoteğ e dayal ı  menkul kıymetler ile hazine bonolar ı  (TS) ars ında pozitif yönlü iliş -
ki (0,366) bulunurken, Hazine bonolar ı  faiz oranlar ı  (TBILL) ile negatif yönlü ili şki (- 
99,019) bulunmu ş tur. Modelin ba ğı ms ız değ iş kenleri ve sabit istatistiksel olarak anlaml ı -
d ı r (Sig 0.000). R Square ise 0,71 bulunmu ş  olup modelde kullan ı lan bağı ms ız değ işken-
lerin, hazine bonolan ve faiz oranlar ı  ile İDMK iş lem haci ınleri aras ındaki ilişkiyi %71 
düzeyinde aç ı kladığı nı  göstermektedir. F testi de ba ğı ml ı  değ işken ile bağı ms ı z değ iş ken 
aras ında s ık ı  ili şki olduğunu göstermektedir. Durbin-Watson istatisti ğ i ise 2,001 bulun-
muş  olup bu otokorelasyonunun olmad ığı n ı  göstermektedir. Sonuç olarak İDMK'lerin i ş -
lem hacimleri ile hazine bonosu i ş lemleri aras ında yak ın ilişki bulunduğu tespit edilmi ş -
tir. 
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SONUÇ 

Bu çalış mada genel olarak ipotek piyasalan, ipotek türleri, ipote ğe dayal ı  menkul k ıy-
metler ve hazine bonosu faiz-oranlar ı  ve i ş lem hacimleri aras ındaki ilişki incelenmi ş tir. 
ABD' de ipoteğe dayal ı  menkul k ıymetler çok h ızl ı  bir ş ekilde geli şmiş , son y ı llarda i ş lem 
gören ipoteğ e dayal ı  menkul k ıymetlerin tutan, hazine bonolar ın ın tutanna yakla şmış tı r. 
Ülkemiz aç ı sından bak ı ldığı nda ise sermaye piyasam ız ın konut finansman ı  sağ lamas ı  ko-
nusunda ba şanl ı  olmadığı  görülmektedir. Devletin de konut finansman ı  için sağ ladığı  des-
tekte ba ş arı sız olduğu görülmüş tür. TKİ 'nin ilk y ı llarda verdiğ i krediler konut maliyeti-
nin %77'sini karşı larken, bu oran 1997 y ı lında %20'ye düş müş tür. Bu nedenlerden dola-
yı  ülkemizde konut piyasalan ile sermaye piyasalan aras ında ilişki kuracak bir konut fi-
nans sistemine gereksinim duyulmaktad ır. Burada devletin güçlü bir sistem olu ş turulma-
s ı  aş amas ında doğ rudan finansman sağ lamak yerine, sistemin yerle şmesi ve derinle ş mesi 
için konut kredilerine dolayl ı  destek sağ lamas ı  gerekmektedir. Finans sektörünün hakim 
gücü bankalar ın ise konut finansman ında çok daha aktif roller üstlenmesi ve gerekli fonla-
rın yüksek maliyetli mevduatlardan ziyade menkul k ıymetleş tirme yoluyla sa ğ lanmal ı dır-
lar. Diğer yandan geli ş mekte olan bir ülke olarak Türkiye Arjantin' de oldu ğu gibi yabanc ı  
sermayeye dayal ı  bir ipotek piyasas ın ın da,oluşmastn ı  sağ layabilir: Makroekonomik gös-
tergelerin iyile ş tirilmesi, politik istikrar ın sağ lanmas ı  ve istikrarl ı  bir ekonomik seyir oluş -
turularak yabanc ı  sermaye yoluyla ipotek piyasalar ının geli ş imi sağ lanabilir. 

İpotek piyasalan özellikle bono ve tahvil piyasalar ı  baş ta olmak üzere diğ er piyasa-
lardan etkilenmektedir. Bu piyasalardaki dalgalanmalar ipotek piyasas ındaki i ş lemleri ya-
kından etkilemektedir. İpoteğ e dayal ı  menkul kıymetler ile hazine bonolar ı  aras ında, ABD 
piyasas ı  için yap ı lan ampirik incelemede 0,366 l ık pozitif yönlü bir ili şki, hazine bono-
su faiz oranlar ı  ile — 99,019'1uk negatif yönlü bir ili şki bulunmu ş tur. Elde edilen mode-
lin bağı ms ı z değ işkenleri istatistiksel olarak 0.000 düzeyinde anlaml ıdır ç ıkmış  ve hazi-
ne bonolar ı  ve faiz oranlar ı  ile İDMK iş lem hacimleri aras ındaki ili şkiyi %71 düzeyinde 
aç ıkladı  tespit edilmi ş tir. Elde edilen sonuçlara göre ba ğı mlı  ve bağı msı z değ işkenler ara-
s ında güçlü bir ili şki olduğu (F testi değ eri 21,723), ba ğı ms ız değ işkenler aras ında otoko-
relasyonon olmad ığı  (Durbin-Watson katsay ı s ı  2,001) görülmü ş tür. İpotek piyasas ı nı  en 
fazla etkileyen unsur olarak enflasyonun kronik hale gelmesi de bu piyasalar ın geliş imini 
önlemektedir. Piyasalann geli ş imi için enflasyonun dü şürülmesi, piyasada asimetrik bilgi 
problemlerinin ortadan kald ırı lmas ına yönelik düzenlemelerin ve kurumsal yap ının oluş -
turulmas ı  faydal ı  olacakt ır. 
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ÖĞ -RETİM ELEMANLARI ve 
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL 
TÜKENME EĞİ LİMLERİNİNİN 

KARŞ ILAŞ TIRMALI İNCELENMESİ  
ÜZERINE BİR ARAŞ TIRMA 

Doç.Dr. İ rfan ÇAĞ LAR (*) 

ÖZET 
Tükenme kavram ı , son y ı llarda i ş  hayat ı  ile ilgili olarak ele al ınan önemli konulardan 

birisi haline gelmi ş tir. Uzun süre ayn ı  yerde ayn ı  iş i yapmak, psikolojik bask ı  ortam ında 
bulunmak, olumsuz ve zor fiziki ko şullarda çal ış mak, yetersiz ekonomik imkanlar ve insa-
ni olmayan örgütsel iklim gibi bedenlerin bir kaç ı n ın veya tamam ın ın bir araya gelmesi bi-
reysel tükenmeye katk ı  sağ layabilir. Bireylerin tükenmi ş liğ inin toplam ı  da örgütsel tüken-
meyi organizasyonlar ın gündemine getirin Bunu önlemek ve örgütsel tükenmeyi örgütsel 
yenilenmeye dönü ş türmek yönetimin görevidir. Yönetim bir tak ı m önlemler geli ş tirerek 
bunu başarabilir. Bu da örgütsel verimlili ğ in artişı na temel te şkil eder. 

Anahtar Kelimeler: Tükenme, Olumsuz Örgütsel iklim, Motivasyon, Örgütsel Yeni-
lenme 

A RESEARCH ABOUT THE COMPARATIVE EXAMINATION OF THE 
ORGANIZATIONAL WORN OUT TENDENCIES OF LECTURERS AND 

TEACHERS 

ABSTRACT 

During recent years, burnout concept has become one of the most important subjects 
in business life. Union of some or all of the reasons such as doing the same work for a 
long time at the same place, being under psychological pressure, working under negative 
ant hard physical conditions, insufficient economical opportunities and nonhumane or-
ganizational climate may cause personal burnout. The sum of induvidial burn outs takes 
organizational burnout into account of organizations. To prevent this and to convert it into 
organizational refreshrnent is the duties of administrations. Administration can achieve 
these through developing some prevention. This forms basis for increasing organizational 
efficiency. 

Keywords: Burnout, Negative Organizational Climate, Motivation, Organizational 
Refreshment. 

*G.Ü.Ç. İ . İ .B.F. Öğ retim Üyesi 
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1. GİRİŞ  

Tükenme kavram ı , son y ı llarda i ş  hayat ıyla ilgili olarak ele al ınan önemli konulardan 
birisidir. Yabanc ı  literatürde "burnout" olarak ifade edilen bu konu; Türkçe'de bitme, tü-
kenme anlam ına gelir. "Burnout" kavram ı  ilk defa 1974 y ı l ında Freudenberger taraf ından 
hastalar ın fiziksel, ruhsal ve duygusal s ıkınt ı larını , iş lerindeki devams ı zl ık ve azalan kat-
kı larını  ölçmek amac ıyla kullan ı lmış t ı ro ) . 

Hemen bütün alanlarda örgütsel tükenme e ğ ilimlerine rastlan ı lmakla beraber; doktor-
lar, hemş ireler, polisler, yöneticiler ve ö ğ retmenlerde bu durum daha çok görülmektedir< 2). 
Çünkü bu mesleklerin kendine özgü bir stresli ortam ı  vard ır. Ortamdaki kar şı lıklı  fonksi-
yonel ilişkiler, hem birbirinin sonucu ve hem de sebebidirler. Bu yüzden hizmeti alandan 
belki daha çok hizmeti veren, söz konusu ili şkiden olumsuz anlamda etkilenebilmektedir. 

Örgütsel tükenmenin temeli, örgütte çal ış anlar ın bireysel tükenmesine dayan ır. Bire-
yin tükenmiş lik yaş ay ıp yaşamayacağı  ya da ne düzeyde ya ş ayacağı  gerek kendi özellik-
leri olarak söz edilebilecek ya ş , cinsiyet, eğ itim düzeyi, deneyim gibi baz ı  değ iş kenlerden 
etkilenebilmektedir. Öte yandan çal ış ma saatleri, yöneticiler, i ş ten sağ lanan doyum, sosyal 
destek, hizmet verilen grubun özellikleri gibi i ş  ve i ş  ortam ıyla ilgili faktörler de böyle bir 
sürece katk ı  sağ lamaktad ırlar' ) . 

Tükenme, bireyin iş ine karşı  ilgisini ve birlikte çal ış tığı  bütün arkada ş larina karşı  duy-
gusal hislerini kaybetmesi ve onlara kar şı  olumsuz davran ış lar göstermesidiro ). 

Bir başka tükenme tan ı m ı  da şöyledir. Tükenme; ki ş inin iş inde gittikçe artan kronik 
baskı  ve stres sonucu kendisini fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak zay ı f, güçsüz ve hat-
ta tükenmi ş  hissetmesidir. Tan ı ma göre tükenmenin üç boyutu vard ın Bunlar; duygusal 
tükenme (emotinal exhaustion), ki ş ilik çözülmesi (depersonalisation) ve dü şük kiş isel 
başand ı r(low personal aecomplish ment) (5) . 

Tarumlardan da anla şı labileceğ i gibi tükenme; öznel olarak ya şanan duygusal istek 
ve arzular ın yoğun olduğu ortamlarda, uzun süreli çal ış maktan kaynaklanan, fiziksel 
y ıpranma, çaresizlik, ümitsizlik duygusu, hayal k ırıklığı , olumsuz bir benlik kavram ın ı n 
gelişmesi, işe, işyerinde çal ış anlara ve ya ş ama karşı  olumsuz tutumlar ın geli ş tirilmesi 
anlamına gelmektedir. 

Bireylerin tükenmi ş lik eğ ilimine girmelerinin pek çok nedenleri vard ır. Yaş , cinsiyet, 
eğ itim düzeyi, çal ış tığı  ortam ve onun ki ş ilik karakteri vb. bunlardan birkaç ıdır. Ancak, şu 
hususlar bireylerin tükenmi ş liğ i üzerinde daha fazla etkili olmaktad ır: fazla vaadde bulun-
mak, söz vermek, hay ır diyememek, kendisini herhangi bir konuya a şı rı  derecede adamak, 
kendi özelliklerinin tam fark ında olamamak; i ş  hayat ı  ile özel hayat ı  aras ında dengeli bir 
iliş ki kuramamak, stresli i ş  ortam ında bulunmak, yetki-sorumluluk dengesizli ğ i, yetersiz 
kaynaklarla i ş  yapma zorunluluğu, yetersiz destek sistemi ve a şı rı  duygusal talepler olarak 
s ıralanabiliro). Bunlar ın tamam ı  zay ı f ki ş ilik karakterinin farkl ı  versiyonlandı r. 
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Tükenme belirtileri ki ş iden kiş iye farkl ı lıklar gösterebilir. Ancak şu belirtiler tüm bi-
reyler için ortak tepki biçimleri olarak ifade edilebilirm: 

1.Duygusal belirtiler; 

a) Bir ş ey yap ıyormuş  gibi davranmak ama gerçekte bir ş ey yapmamak, 

b) Düşük kiş isel güven, 

c) Aşı rı  şüphecilik, 

d) Kendini dış lanmış  hissetme, 

e) Sinirlilik hali, 

f) Tatrninsizlik, 

g) Hafıza sorunlan 

h) Kafa kan şı klığı  ve düzensizlik. 

2.Davran ış sal belirtiler; 

a) Devams ızl ık, 

b) Gereksiz ilaç kullan ım ı , 

c) Alkol bağı ml ı lığı , 

d) Ani tepkisellik, 

e) Sab ı rs ı zl ık, 

f) S ı k s ık ate ş i yükselme, 

g) Rahatlayamama, 

h) Kurallar konusunda kat ı lık, 

i) iliş kilerde yüzeysellik vb. 

3.Bedensel belirtiler; 

a) Bitme, 

b) Uykusuzluk, 

c) Migren, 

d) Ülser, 

e) S ırt ağ rı ları , 

f) Kilo kayb ı , 

g) Nefes darlığı , 

h) S ık s ık hastalanma, 

i) Konsantrasyon bozukluklan. 

42 
say ı : 141 

temmuz-a ğustos-eylül 2003 

pe
cy

a



4.Savunma Belirtileri; 

a) inkar etme, 

b) Suçlama, 

c) Rasyonelleş tinne, 

d) Yansı tma, 

e) Değ iş tirme. 

Bu ve benzer belirtilerden baz ı larını n ya da tamam ının görüldüğü kiş ilerin tükenme sü-
recine girdiğ i söylenebilir. Tükenmi ş lik çoğu kez ki ş inin farkında olmad ığı  bir durumdur. 
Burada örgüt yöneticisine büyük görev dü şmektedir. Yönetici bu tür belirtileri hissetti ğ i 
andan itibaren gerekli tedbirleri almak ve baz ı  pozitif enerji veren uygulamalarla, söz ko-
nusu süreci tersine çevirebilecek uygulamalara girmek zorundad ır. Aksi takdirde, bireysel 
tükenmi ş liğ in rnakro seviyede örgütsel tükenme olarak ortaya ç ıkacağı  unutulmamal ı dır. 

Bu araş tırmada, bireysel tükenmi ş liğe en çok muhatap olma riski taşı yan öğ retim ele-
manlan (akademik personel) ve ö ğ retmenler (lise düzeyinde) dahil edilmi ş tir. Çorum'da 
bu alanda ş imdiye kadar hiç ara ş tırma yap ı lmamış  olmas ının çal ış man ın orijinalliğ ini ar-
tırdığı  düşünülmektedir. Çal ış ma sonuçlann ın Çorum'daki kurumlara örgütsel yenilenme 
noktas ında katk ı  sağ layacağı  umulmaktad ır. 

2. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRETMENLERIN TÜKENME EĞİ LİMLERI-
NİN BELİRLENMESİ  

2.1.Ara ş tırman ın Kapsam ı, Amac ı, Hipotezleri ve Yöntemi 

Araş tırma, Çorum'da görev yapmakta olan 170 (85 Ö ğ retim eleman ı -85Öğ retmen) 
kiş i üzerinde yap ı lmış tır. Anket yüz yüze ve bire bir uygulanm ış tır. Söz konusu uygula-
maya 170 kiş inin tamam ı  kat ı lmış tı r. 

Anket çal ış mas ın ın amac ı ; bireysel tükenmi ş liğe en fazla uğ rama ihtimali bulunan 
öğ retim elerr ıanı  ve öğ retmenlerin, tükenme eğ ilimlerinden ne kadar etkilendiklerinin 
belirlenmesi ve buna kar şı  al ınabilecek önlemlerin ortaya konmas ının sağ lanmas ıdı r. 

Çalış manın dayandınldığı  hipotezler şu şekilde s ı ralanabilir: 

a) Elemanlar ın i şe bakış  aç ı lan ile, iş  hayatındaki duygusal belirtiler aras ında bir 
ilişki vard ır. 

b) Elemanlar ın işe bakış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki davran ış sal belirtiler aras ında bir 
ilişki vardır. 

c) Elemanlar ın işe bakış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki bedensel belirtiler aras ında bir 
ilişki vard ı r. 

d) Elemanlar ın i şe bakış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki savunma belirtileri aras ında bir 
ilişki vard ır. 

43 
say ı: 141 

temmuz-ağustos-eylül 2003 

pe
cy

a



e) Elemanlann i şe bakış  aç ı lan ile, i ş  yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında bir 
ili şki vard ı r. 

Araş t ırmayla ilgili veri toplama yöntemi olarak "Anket Yöntemi" kullan ı lmış t ı r. 
Anket sorulann ı n haz ırlanmas ında alana ait ki ş isel bilgi birikimimiz ve deneyimlerimiz 
esas al ı nmış tır. Ayr ı ca, konuyla ilgili olarak yap ı lmış  çalış malardan da yararlan ı lmış tı r(8) . 
Anket uygulamas ı n ın geri dönüşüm oran ı  %100'dür; çünkü anket için seçilen deneklerin 
tamam ına anket çal ış ması  uygulanmış tı r. Anket yöntemiyle sağ lanan veriler, "SPSS for 
WINDOWS" bilgisayar program ı  kullan ı larak tasnif ve analiz edilmi ş tir. Veriler, tablolar-
da karşı laş tırmal ı  olarak say ı  ve yüzde oran ı  şeklinde gösterilmi ş tir. 

3. BULGULAR 

Çorum'da eğ itim sisteminin farkl ı  alanlar ında hizmet veren 170 ö ğ retim eleman ı  ve 
öğ retmenin; i ş  yeri ş artlar ın ın olumsuzluklar ından dolay ı  bir tükenme eğ ilimi içerisine 
girip girmedikleri ya da tükenmenin neresinde olduklar ı n ı  belirlemek için 11 ba ş l ıktan 
oluş an sorulan kapsayan anket uygulamas ı n ın bulgular ı  aş ağı daki tablolarda verilmi ş tir. 

3.1.Kurumlar ı n kat ılım itibariyle Da ğı lım ı  

Kurumlar itibariyle da ğı lım tablo-l'de gösterildi ğ i gibi gerçekle ş miş tir. 

Tablo-1: Kurumlar Da ğı lımı  

Kurumlar Sayı  Oran (%) 

Mühendislik Fakültesi 10 11.8 
İ ktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 	e 10 11.8 

re
ti 

m
a  ilahiyat Fakültesi 25 29.4 

Sağ l ı k Yüksekokulu 5 5.8 
Meslek Yüksekokulu 35 41.2 

Toplam 85 100.0 

Ö
ğr

et
m

en
  Atatürk Lisesi 25 29.4 

Anadolu Lisesi 20 23.5 
Eti Lisesi 10 11.8 
Endüstri Meslek Lisesi 15 17.6 
Fatih Lisesi 15 17.6 

Toplam 85 100.0 

Tabloya göre; ö ğ retim elemanlar ı  baz ında %41.2 ile Meslek Yüksekokulu, ö ğ retmen-
ler baz ında ise %29.4 ile Atatürk Lisesi en fazla kat ı l ı m sağ layan kurumlar olmuş tur. 

3.2.Öğ retim Eleman, ve Ö ğ retmenlerin Mevki-pozisyon Da ğı lım ı  

Ankete kat ı lan öğ retim eleman ı  ve öğ retmenlerin mevki ve pozisyonlan itibariyle 
karşı laş tırmal ı  tablo dağı lımı  aş ağı da gösterildiğ i gibidir. 
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Tablo-2: Öğ retim Eleman! ve Ö ğ retmenlerin Mevki-pozisyon Da ğı lımı  

Elemanlann Mevki-pozisyonlan Say ı  Oran (%) 

Müdür 1.2 
Müdür Yardimcisi 4.7 

re
ti 

m
a  Bölüm Başkanı  3.5 

Öğ retim Eleman' 85.9 
Cevaps ı z 4.7 

Toplam 85 100.0 

Ö
ğr

et
m

en
  

Müdür 5 5.9 
Müdür Yard ı mcı s ı  16 18.8 
Öğ retmen 64 75.2 

Toplam 85 100.0 

Pozisyon da ğı  ımı  tablosu incelendi ğ inde, ankete kat ı lan elemanların yoğunluğunun 
bizzat hizmet verenlerden olu ş tuğu anla şı lmaktad ı r. 

3.3.Çalış ma Süresi İle ilgili Dağı lı m 

Ankete kat ı lan elemanlar ın çalış ma süreleri ile ilgili dağı l ım da tablo-3'de görüldüğü 
gibi gerçekle şmiş tir. 

Tablo-3: Çal ış ma Süresi Da ğı l ı m ı  

Elemanlar ın Çal ış ma süresi ve y ı l ı  Say ı  Oran (%) 

1 - 5 	y ı l 29 34.1 
6 - 10 	y ı l 18 21.2 

re
t 

Il - 15 y ı l Il 12.9 
16 - 20 y ı l 13 15.3 
21 + 	y ı l 14 16.5 

Toplam 85 100.0 

Ö
ğr

et
m

en
  1 — 5 	yı l 6 7.1 

6 — 10 	yı l 14 16.5 
11 — 15 y ı l 24 28.2 
16 — 20 y ı l 18 21.2 
21 + 	y ı l 23 27.1 

Toplam 85 100.0 

Tablo Dağı lımlanna göre, çal ış ma süreleri itibariyle, öğ retim elemanlannda yoğunluk 
%34.1'lik bir oranla 1-5 y ı l aras ında çal ış anlar üzerinde gerçekle ş mektedir. Ayn ı  yoğun-
luk öğ retmenlerde ise, 11-15 y ı l ve 21+y ı l aralar ında olmaktad ır. Yani, ankete kat ı lan 
elemanlarda öğ retim elemanlar ı  daha genç, öğ retmenler ise daha ya ş lı  bir dağı l ım göster-
mektedir. Çünkü, 11-15 y ı l aras ında çal ış anların oranı  %28.2 iken, 21 y ı ldan daha fazla 
çal ış anların oranı  %27.1'dir. 
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3.4.Ökretim Düzeyi İle İlgili Dağı lı m 

Öğ retim elemanlar ı  ile öğ retmenlerin ö ğ renim düzeyleri ile ilgili da ğı l ımları  da ş öy-
ledir. 

Tablo-4: Öğ renim Düzeyi Da ğı l ı m ı  

Öğ renim Düzeyi Say ı  Oran (%) 

Lisans 15 17.7 
Yüksek Lisans 35 41.1 E

M
  Doktora 15 17.7 

Doktora üstü 20 23.5 

Toplam 85 100.0 

Ö
ğr

et
m

en
  

Lisans 84 98.8 
Yüksek Lisans 1 1,2 

Toplam 85 100.0 

Öğ renim düzeyi dağı l mında; öğ retim eleman ı  baz ı nda %41.1'lik bir oranla yüksek 
lisans düzeyinde bir yo ğ unlaşma olurken, öğ retmenlerde %98.8'lik bir da ğı lımla Lisans 
düzeyinde bir yo ğunlaşma olmaktad ı r. 

3.5.Elemanlar ın İş e Bakış  Aç ılan İle İlgili Dağı lım 

iş lerine kar şı  bakış  aç ı lan sorulan elemanlar ın verdikleri cevaplar ı n dağı l ı mı  aş ağı daki 
gibidir. 

Tablo-5: İş e Bakış  Açı s ı  Dağı lım ı  

Seçenekler Say ı  Oran (%) 

-İş imi çok seviyorum ve ba şka alternatif dü ş ünmüyorum. 51 60.0 
- İş imi seviyorum ama daha iyi bir alternatif dü şünebilirim. 33 38.8 

-e
ti 

m
a. - İş imi sevmek zorunday ı m. Çünkü ba şka alternatifim yok. 1 1.2 

- İş imi seviyorum ama çal ış mak zorunday ı m - - 
-İş imi sevmiyorum her an b ı rakabilirim - - 

Toplam 85 100.0 

Ö
ğr

et
m

en
  

- İş imi çok seviyorum ve ba şka alternatif dü ş ünmüyorum. 34 40.0 
- İş imi seviyorum ama daha iyi bir alternatif dü şünebilirim. 49 57.6 
-i ş imi sevmek zorunday ı m. Çünkü ba ş ka alternatifim yok. 2 2.4 
- İş imi seviyorum ama çal ış mak zorunday ı m - - 
-i ş imi sevmiyorum her an b ı rakabilirim - 

Toplam 85 100.0 

46 
say ı : 141 

temmuz-a ğustos-eylül 2003 

pe
cy

a



Tablo değ erlerini inceledi ğ imizde, öğ retim elemanlar ın ın işe bakış  aç ı s ın ın öğ retmen-
lere oranla daha olumlu oldu ğu görülmektedir. Çünkü, "i ş imi çok seviyorum ve ba şka 
alternatif dü şünmüyorum" seçene ğ i öğ retim elemanlar ı nda %60 iken, ö ğ retmelerde bu 
seçenek %40'l ık bir orana sahiptir. Ba şka seçenek dü şünmeyenlerin oran ı  öğ retim görev-
lilerinde %38.8 iken, ö ğ retmenlerde bu oran %57.6'd ı r. 

3.6. Çalış ma Hayatındaki Durumla İlgili Dağı lım 

Çalış ma hayat ındaki durumlarla ilgili yöneltilen 7 değ iş ik soruya elemanlar ın verdik-
leri cevaplar a ş ağı daki tablolarda gösterildi ğ i gibi olmuş tur. 

Tablo-6 : Çal ış ma Hayat ındaki Durumla İ lgili Dağı lı m 

Konular 

Öğ retim Elemanlar ı  Öğ retmenler 

Seçenekler Seçenekler 

Evet Hay ı r Toplam Evet Hay ı r Toplam 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 

(%) 

Say ı  Oran 

(%) 

Say ı  Oran 

(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Liş inizle ilgili 
baş kalar ı na 
vaatte bulunur 
musunuz? 

13 15.3 72 84.7 85 100.0 25 29.4 60 70.6 85 100.0 

2.Size yöneltilen 
isteklere 
rahatl ı kla hay ır 
diyebiliyor 
musunuz. 

34 40.0 51 60.0 85 100.0 43 50.6 42 49.4 85 100.0 

3.Kendinizi 
a şı n derecede 
bir konuya 
odakladığı n ı z 
oluyor mu? 

72 84.7 13 15.3 85 100.0 65 76.5 20 23.5 85 100.0 

4. İş  ortam ı n ı z 
stres yarat ı yor 
mu? 

44 51.8 41 48.2 85 100.0 54 63.5 31 36.5 85 100.0 

5. İş inizde 
sorumluluğunuz 
oran ı nda 
yetkilendiriliyor 
musunuz? 

63 74.1 22 25.9 85 100.0 68 80.0 17 20.0 85 100.0 

6. İş inizle ilgili 
olarak zay ı f ve 
güçlü yönlerinizi 
bilebiliyor 
musunuz? 

73 85.9 12 14.1 85 100.0 78 91.8 7 8.2 85 100.0 

7. İş  hayat ı n ı z ı  
özel hayat ı n ı za 
taşı yor musunuz? 

28 32.9 57 67.1 85 100.0 27 31.8 58 68.2 85 100.0 
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Tablo dağı l ımlarına bakı ldığı nda ; vaatte bulunma konusunda ö ğ retmenlerin evet deme 
oran ı  %29.4, öğ retim elemanlann ın oran ı  ise %15.3'tür. yani öğ retmenlerin vaatte bulun-
ma oranı  nispeten daha fazlad ır. Hay ı r diyebilme konusunda öğ retim elemanlar ı n ın oran ı  
%60 iken, öğ retmenlerin bu konudaki oran ı  %49.4'tür. Odaklanma hususunda ise, ö ğ retim 
elemanlann ın evet oran ı  %84.7, öğ retmenlerin odaklanma oran ı  da %76.5'lik bir da ğı lım 
göstermektedir. Stresli ortamda bulunduklanna inanan ö ğ retim eleman ı  oran ı  %51.8 iken, 
öğ retmenlerin oran ı  ise %63.5'tir. Yetkilendirilme konusunda evet cevab ını  veren öğ retim 
eleman ı  oran ı  %74.1, öğ retmenlerin oran ı  da %80'dir. Zay ı f ve güçlü yönlerin bilinmesin-
de öğ retim elemanlan %85.9 oran ı nda evet derlerken, öğ retmenler %91.8 oran ında evet 
cevab ını  vermektedirler. İş  hayat ını n özel hayata ta şı nmas ı  konusunda, öğ retim elemanlan 
%32.9 oran ında evet derken, öğ retmenler %31.8 oran ında evet demektedirler. 

3.7. İş  Hayat ındaki Duygusal Belirtilerle Ilgili Da ğı lım 

İş  hayat ında, elemanlann duygusal belirtilerinin saptanmas ı  amac ına yönelik olarak 
sorulan sorulann cevap dağı lımlan ile ilgili tablo ve göstergeleri a şağı da belirtildiğ i gibi-
dir. 

Tablo-7: Duygusal Belirtiler Da ğı lı mı  

Konular 

" 

Öğ retim Elemanlar ı  öğretmenler 

Seçenekler Seçenekler 

Evet Hay ı r Toplam Evet Hayı r Toplam 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Sayı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

1.15 yap ı yor 
görünmek 

11 12.9 74 87.1 85 100.0 21 24.7 64 75.3 85 100.0 

2.15 hayat ı n ı n 
depresyon 
yaratmas ı  

40 47.1 45 52.9 85 100.0 40 47.1 45 52.9 85 100.0 

3.Güvensizlik 
duyma 19 22.4 66 77.6 85 100.0 10 11.8 75 88.2 85 100.0 

4 .ş tiPheci duY- 
 gular taşı mak 

40 47.1 45 52.9 85 100.0 53 62.4 32 37.6 85 100.0 

5.Kendini 
dış lanm ış  
hissetmek 

27 31.8 58 68.2 85 100.0 20 23.5 
. 

65 
. 

76.5 85 100.0 

6.İş  arkada ş -
lanna karşı  
sinirlilik 

7 8.2 78 91.8 85 100.0 9 10.6 76 89.4 85 100.0 

7.Gerçek 
niyetlerin 
gizlenmesi 

11 12.9 74 87.1 . 	85 100.0 7 8.2 78 91.8 85 100.0 

8.Gelecekle 
ilgili aşı rı  
endi şeler 

17 20.0 68 80.0 85 100.0 27 31.8 58 ¢8.2 85 100.0 

9.Unutkanl ı k 45 52.9 40 47.1 85 100.0 56 65.9 29 34.1 85 100.0 
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Tablo dağı lımları na göre; i ş  yap ıyor görünme oran ı  öğ retim elemanlannda %12.9, ö ğ -
retmenlerde %24.7'dir. İş  hayat ın ın depresyona sebep olduğuna inanan öğ retim eleman ı  
oran ı  %47.1, öğ retmen oran ı  da %47.1'dir. Güvensizlik duyma konusunda evet oran ı  öğ -
retim elemanlar ında %22.4, ö ğ retmenlerde %11.8'dir. Yani güvensizlik duygusu ö ğ retim 
elemanlar ında daha fazlad ı r. Ş üpheci duygular ta şı yan öğ retim eleman ı  oran ı  %47.1, öğ -
retmen oran ı  ise, %64.4'tür. D ış lanma duygusu ö ğ retim elemanlar ı nda daha fazlad ır. Zira 
bu duygu, öğ retim elemanlar ında %31.8, öğ retmenlerde %23.5'tir. Sinirlilik oran ı , öğ re-
tim elemanlar ında %8.2, öğ retmenlerde %10.6'd ır. Sinirlilik oran ı  her iki kesimde de az- 

Niyetlerin gizlenmesinde ö ğ retim elemanlar ı n ın evet oran ı  %12.9, öğ retmenlerin evet 
oran ı  ise, %8.27dir. Ö ğ retmenler i ş  ili şkilerinde öğ retim elemanlar ına nazaran daha aç ı k 
bir tav ı r içindedirler. Öğ retim elemanlar ı n ı n %20'si gelecekle ilgili a şı rı  endi ş e duyarlar-
ken, öğ retmenler bu endi şeyi %31.8 oran ında duymaktad ırlar. Unutkanl ık durumunda da 
dağı l ımlar, öğ retim elemanlan için %52.9, ö ğ retmenler için de bu da ğı lım %65.9'd ı r. 

3.8. İş  Hayat ındaki Davran ış sal Belirtilerle Ilgili Da ğı lı m 

İş  hayat ında elemanlar için ne tür davran ış sal belirtiler olduğuna dair yöneltilen soru-
ların al ınan cevaplar ın dağı l ımı  tabloda gösterildi ğ i şekildedir. 

Tablo-8: Davran ış sal Belirti Da ğı l ım ı  

Konular 

Öğ retim Elemanlar ı  Öğ retmenler 

Seçenekler Seçenekler 

Evet Hay ı r Toplam Evet Hayı r Toplam 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 

(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

1.Devams ı zl ı k yapma 2 2.4 83 97.6 85 100.0 1 1.2 84 98.8 85 100.0 

2.S ı k ilaç kullan ı m ı  4 4.7 81 95.3 85  100.0 10 11.8 75 88.2 85 100.0 

3.Alkol Bağ iml ı lığı  - 85 100.0 85 100.0 4 4.7 81 95.3 85 100.0 

4.Ani tepki gösterme 26 30.6 59 69.4 85 100.0 37 43.5 48 56.5 85 100.0 

5. Sab ı rl ı l ık 68 80.0 17 20.0 85 100.0 73 85.9 12 14.1 85 100.0 

6.Rahatlayamama 24 28.2 61 71.8 85 100.0 28 32.9 57 67.1 85 100.0 

7.Kurallara uy ınada 
kat ı l ı k 

65 76.5 20 23.5 85 100.0 60 70.6 25 29.4 85 100.0 

8.Ailevi sorun ya ş ama 8 9.4 77 90.6 85 100.0 8 9.4 77 90.6 85 100.0 

9.Baş kalann ı n 
sorumluluğ unu üstlenme 64 75.3 21 24.7 85 100.0 66 77.6 19 22.4 85 100.0 

Devams ızlık yapma konusunda ö ğ retim elemanlar ı n ın oran ı  %2.4 iken, devams ızlık 
yapan ö ğ retmen oran ı  %1.2'dir. Devams ı zl ık oran ı  her iki kesimde de dü şüktür. Ancak bu 
oran, öğ retmenlerde daha da azd ı r. Ilaç bağı ml ı lığı  öğ retim elemanlar ında %4.7 iken, ö ğ -
retmenlerde bu ba ğı ml ı lığı n oran ı  %11.8'dir. Genelde ilaç ba ğı mlı l ık oran ı  düşük ancak, 
öğ retmenlerde ba ğı ml ı lık oran ı  biraz daha fazlad ı r. Alkol bağı ml ı lığı  öğ retim elemanla-
r ında yoktur. Öğ retmenlerde ise %4.7'lik bir dü ş ük oran ş eklinde ortaya ç ıkmaktad ı r. Ani 
tepki gösterme oran ı  öğ retmenlerde biraz daha yüksektir. Ani tepki ortaya koyan ö ğ retim 
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elemanlar ın ın oranı  %30.6 iken, öğ retmenlerin oran ı  %43.5'tir. Sab ı rl ı  olma konusunda 
öğ retmenlerin durumu öğ retim elemanlar ına oranla daha iyidir. Çünkü, sab ırl ı  olduğunu 
söyleyen öğ retim eleman ı  %80, buna karşı l ık öğ retmen oran ı  ise, %85.9'dur. Rahatlaya-
mama konusunda öğ retmenler biraz daha dezavantajl ı dır. Rahatlayamadığı nı  ifade eden 
öğ retim eleman ı  oran ı  %28.2, öğ retmen oran ı  ise %32.9'dur. Kat ı  kurallara sahip olmada 
öğ retim görevlileri ö ğ retmenlerden ilerdedir. Bu konuda ö ğ retim görevlileri %76.5 ora-
n ında kat ı  kurallara sahip olduklar ın ı  ifade ederlerken, ö ğ retmenler de %70.6 oran ı nda ku-
ralc ı  oldukların ı  belirtmektedirler. Aileyi sorun ya ş ama konusunda öğ retmenlerle öğ retim 
elemanlar ının tercih yüzdesi 9.4'te örtü şmektedir. Ba şkaları nın sorumluluğunu üstlenme 
konusunda da her iki kesimin tercihi yakla şı k olarak birbirine benzemektedir. 

3.9.4 Hayat ındaki Bedensel Belirtilerle İlgili Dağı hm 

İş  hayat ında ne tür bedensel belirtilere maruz kald ıkları  sorulan elemanlar ın, bu konu-
nun alt faktörleri ile ilgili verdikleri cevaplar tablo-9'da gösterildi ğ i gibi gerçekleş miş tir. 

Tablo-9: Bedensel Belirti Da ğı lım 

Konular 

öğ retim Elemanlar ı ' öğ retmenler 

Seçenekler Seçenekler 

Evet Hay ır Toplam Evet Hay ır Toplam 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Sayı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

I. S ı k s ı k hastalanma 4 4.7 81 95.3 85 100.0 12 14.1 73 85.9 85 100.0 

2. Uykusuzluk 
sorunu 18 21.2 67 78.8 85 100.0 31 36.5 54 63.5 85 100.0 

3. Migren sorunu 9 10.6 76 89.4 85 100.0 9 _ 10.6 76 89.4 85 100.0 

4. Ülser ve mide 
sorunu 28 32.9 57 67.1 85 100.0 27 31.8 58 68.2 85 100.0 

5. S ı rt ve boyun 
ağ rı lar ı  36 42.4 49 57.6 85 100.0 51 60.0 34 40.0 85 100.0 

6.A şı r ı  kilo kayb ı  4 4.7 81 95.3 85 100.0 4 4.7 81 95.3 85 100.0 

7. Nefes darl ığı  12 14.1 73 85.9 85 100.0 14 16.5 71 83.5 85 100.0 . 

8. Kalp çarp ı nt ı s ı  15 17.7 70 82.3 85 100.0 22 25.9 63 74.1 85 .. 	100.0 

9.Yüksek tansiyon - 	6 7.1 79 92.9 85 100.0 6 7.1 79 92.9 85 100.0 

l0.Kab ı zl ı k 14 16.5 71 83.5 85 100.0 15 17.6 70 82.4 85 100.0 

11.S ı k s ı k idrara 
çı kma 18 21.2 67 78.8 85 100.0 22 25.9 63 74.1 85 100.0 

12.Çok yemek ve 
ş i ş manl ı k 13 15.3 72 84.7 85 100.0  11 12.9 74 87.1 85 100.0 

13.1 ş tahs ızl ık 13 15.3 72 84.7 85 100.0 9 10.6 76 89.4 85 100.0 

14.Alerji sorunu 15 17.7 70 82.3 85 100.0 19 22.4 . 	66 77.6 85 100,0 

15.Kulak çmlamas ı  21 24.7 64 75.3 85 100.0 31 36.5 54 63.5 85 100.0 

16.A şı r ı  terleme 16 18.8 69 81.2 85 100.0  23 27.1 62 , 72.9 85 100.0 

7.Konsantre olma 
sı k ınt ıs ı  11 12.9 74 87.1 85 100.0 11 12.9 74 87.1 85 100.0 
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Bedensel belirti dağı lımında, bütün seçenekler itibariyle ö ğ retmenlerin durumu, ö ğ re-
tim elemanlanna nazaran tükenme e ğ ilimine daha yatk ın görünmektedir. Örne ğ in uyku-
suzluk oran ı  öğ retim elemanlannda %21.2 iken, bu oran ö ğ retmenlerde % 36.5'tir. Yine 
sırt ve boyun ağ rı ları  konusunda da durum ayn ı dır. Bu konuda ö ğ retmenlerin ş ikayeti % 
60 iken, öğ retim elemanlar ının ş ikayeti %42.4'dür. 

3.10.4 Hayat ındaki Savunma Belirtileri İle İlgili Dağı lım 

Elemanlar ın iş  hayatında amirlerin ve üstlerin tepkilerine kar şı  ne tür savunma me-
kanizmalar ı  oluş turduklarına veya savunma mekanizmas ı  oluş turup oluş turmadığ ma dair 
sorulara verdikleri cevaplar ın tablo dağı lımlan şöyledir. 

Tablo-10: Savunma Belirtileri Da ğı lımı  

Konular 

Öğ retim Elemanlar ı  öğ retmenler 

Seçenekler Seçenekler 

Evet Hay ır Toplam 	- Evet Hay ır Toplam 

Say ı  Oran 

(% 

Sayı  Oran 

(%) 

Say ı  Oran 

(%) 

Sayı  Oran 

(%) 

Sayı  Oran 

(%) 

Say ı  Oran 

(%) 

1 .Yöneltilen 
suçlamalar ı  
reddetme 

50 58,8 35 41,2 85 100,0 50 58,8 35 ' 41,2 85 100,0 

2.Baskalann ı  
suçlama 48 56.5 37 43.5 85 100.0 56 65.9 29 34.1 85 

100.0 

3.Basans ızl ığ a 
mant ı ki 
gerekçeler 
bulma 

47 55.3 38 44.7 85 100.0 62  72.9 23 27.1 85 100.0 

4.0laylan 
istediğ iniz gibi 
algı lama 

42 49.4 43 50.6 85 100.0 47 55.3 38 44.7 85 100.0 

Savunma belirtileri ile ilgili tablo da ğı lımlan ş öyledir: Yöneltilen suçlamalar ı  reddet-
me konusunda %58.8 oran ıyla her iki kesimde ayn ı  tepkiyi vermektedir. Ba şkalar ın ı  suç-
lama konusunda öğ retmenler bir ad ım önde yer almaktad ırlar; çünkü konuyla ilgili evet 
oran ı  öğ retim elemanlar ında %56.5 iken ö ğ retmenlerde bu oran %65.9'dur. Ba şans ı zlığ a 
mantıki gerekçeler bulmada da ö ğ retmenler ö ğ retim elemanlanna nazaran daha fazla tepki 
vermektedirler. Ö ğ retmenlerin konuyla ilgili oran ı  %72.9 iken, öğ retim elemanlar ı  için bu 
oran %55.3 'tür. Olaylar ı  istedikleri gibi alg ı lama konusunda öğ retim elemanlann ın oran ı  
%49.4'tür. Bu oran ö ğ retmenler için %55.3'tür. 

3.11. İş  Yerindeki Yönetsel Uygulamalarla İlgili Dağı lım 

İş  yerinde tükenme e ğ ilimlerinin bulunup bulunmad ığı  ile ilgili sorulara elemanlar ın 
verdikleri cevaplar ın dağı lımı  ş öyle olmuş tur. 
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Tablo-11: İş  Yerindeki Yönetsel Uygulamalarla ilgili Da ğı lım 

Konular 

öğ retim Elemanlar ı  öğ retmenler 

Seçenekler Seçenekler 

Evet Hay ı r Toplam Evet Hay ı r Toplam 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

Say ı  Oran 
(%) 

1. İş lerin uygun 
elemanlarca 
yürütülmesi 

55 64.7 30 35.3 85 100.0 50 58.8 35 41.2 85 100.0 

2.1 ş in gerektir-
diğ i yeteneğ e 
sahip olunmas ı  

80 94.1 5 5.9 85 100.0 83 97.6 2 2.4 85 100.0 

3. İş in sevilip 
sevilmediğ i 81 95.3 4 4.7 85 100.0 84 98.8 1 1.2 85 100.0 

4.Yetki ve 
sorumluluklarm 
tam olarak 
bilinmesi 

72 84.7 13 15.3 85 100.0 74 87.1 11 12.9 85 100.0 

5. Yetki-sorum- 
luluk karmaş as ı  28 32.9 57 67.1 85 100.0 26 30.6 59 69.4 85 100.0 

6.Kararlara tam 
kat ı lma imkan ı  42 49.4 43 50.6 85 100.0 45 52.9 40 47.1 85 100.0 

7.Hizmet içi 
eğ itim ve yük- 
selme olanaklar ı  

52 61.2 33 38.8 85 100.0 38 44.7 47 55.3 85 100.0 

8.Aşı n i ş  yükü 
yogunlugu 19 22.4 66 77.6 85 100.0 45 52.9 40 47.1 85 100.0 

9.Ekonomik 
ko ş ullann yeter- 
liligi 

22 25.9 63 74.1 85 100.0 13 15.3 72 84.7 85 100.0 

ı  0.Ba şans ızl ı -
ğı n degerlendi-
rilmesi 

68 80.0 17 20.0 85 100.0 65 76.5 20 23.5 85 100.0 

İş  yerindeki dağı l ı mları  incelediğ imizde; i ş in uygun e emanlarca yürütüldüğ ünü 
söyleyen öğ retim elemanı  oran ı  %64.7, öğ retmen oran ı  ise, %58.8'dir. Yani üniversiter 
kurumlarda ehliyete biraz daha önem verildi ğ i bu dağı l ı mlardan anla şı lmaktad ı r. İş in 

gerektirdi ğ i yeteneğ e sahip olduğunu dü şünen öğ retim elemanlar ı  %94.1'dir. Ayni şeyi 
dü şünen öğ retmenlerin oran ı  da %97.6'd ır. Yetenek noktas ı nda her iki kesimin de hassa-
siyeti yakla şı k ayn ı  orandad ı r. Yapt ığı  iş i sevip sevmeme konusunda olumlu cevap veren 
öğ retim eleman ı  oran ı  %95.3'tür. Bu oran ö ğ retmenlerde %98.8' le daha fazlad ı r. Yetki ve 
sorumluluklar ın ı  tam anlam ıyla bildiğ ini ifade eden öğ retim eleman ı  oran ı  %84.7 iken, 
bu oran öğ retmenlerde de %87.1'dir. Bu durum, ö ğ retmenlerin çal ış ma ortam ı nda iş lerin 
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daha formel biçimde yürütüldü ğü şeklinde dü şünülebilir. Yetki-sorumluluk karma ş as ının 
olduğuna inanan öğ retim eleman ı  oranı  %32.9, öğ retmen oran ı  ise %30.6'dı r. Yani yetki 
karga ş as ı  her iki kesimde de dü şüktür. Kararlara kat ı lma konusunda gerek yüksekö ğ retim, 
gerekse orta öğ retim kurumları  yaklaşı k ayn ı  uygulamaya sahiptir. Yani kararlara kat ı lma 
kültürü her iki kesimde de tam anlam ıyla uygulanamamaktad ır. Yükselme olanaklarının 
yükseköğ retimde nispeten fazla oldu ğu görülmektedir. Yükselme olana ğı  tanındığı na 
inanan öğ retim eleman ı  oran ı  %6I .2 iken bu oran öğ retmenlerde %44.7'dir. A şı rı  iş  yükü 
yoğunluğ unun da orta ö ğ retimde daha fazla oldu ğu anlaşı lmaktad ır. Çünkü i ş  yükü yo-
ğunluğu oran ı  öğ retim elemanlannda %22.4, ö ğ retmenlerde ise bu oran %52.9' dur. Eko-
nomik konuş lann yeterli olduğuna inanan öğ retim eleman ı  oran ı  %25.9'dur. Ayn ı  oran 
öğ retmenlerde %15.3'tür. Bu rakamlar her iki kesim içinde dü şük bir oran ı  ifade etmekte-
dir. Ba ş ar ı s ı zlığı n değ erlendirildiğ ine inanan öğ retim eleman ı  oran ı  %80, öğ retmen oran ı  
da, %76.5'tir. Bu oranlar oto-kritik kültürünün her iki kesim için de inkâr edilemeyece ğ ini 
göstermektedir. 

4. BULGULARIN ANAL İZ İ  

Yukar ı da "SPSS for WINDOWS" bilgisayar program ı  kullan ı larak iki veya daha fazla 
değ i şkenin bile ş ik s ın ıfland ı rmalann ın frekans ve yüzdeler biçiminde gösterildi ğ i tablolar 
oluş turulmuş tur. Burada da elde edilen verilerin analizinde Ki Kare Ba ğı ms ı zl ık Testi uy-
gulanacakt ı r. Bu testte kullan ı lan veriler, ilgili tablolar ın değ iş ik konularına ait "Evet" ve 
"Hay ır" seçeneklerinin aritmetik ortalamas ına göre elde edilmi ş tir. Söz konusu ilgi analizi 
yap ı lan değ iş kenler ve aç ıklamaları  aş ağı daki gibidir. 

4.1.Elemanların İş e Bak ış  Aç ı lan İle, İş  Hayatındaki Duygusal Belirtiler Aras ında 
İlişki Analizi 

Elemanlar ı n i ş e bakış  aç ı lan ile, i ş  hayat ındaki duygusal belirtiler aras ında bir ili şki 
varsay ı lmaktad ır. Böyle bir ili şkinin varsay ı ldığı  gibi olup olmadığı  Ki Kare Bağı ms ızl ık 
Testi ile analiz edilmiş tir. Analizle ilgili hipotezler ş öyledir. 

Ho  Elemanlann i şe bakış  aç ı lan ile, i ş  hayatındaki duygusal belirtileri aras ında bir 
iliş ki yoktur. 

H i  : Elemanlann i ş e bak ış  aç ı lan ile, i ş  hayat ındaki duygusal belirtileri aras ında bir 
ili şki vard ı r. 

Gerçekle ş tirilen hipotez testine yönelik "hesaplanan de ğ er" ile "tablo de ğ eri" ş öyle- 
dir. 

Tablo-12 : Elemanlar ın İş e Bak ış  Aç ı lan İ le, İş  Hayat ındaki 
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Duygusal Belirtileri Aras ında ilgi Analizi 

Test Yap ı lan İ lgi Alan ı  Ki Kare Değ erleri 

Elemanlann işe bakış  aç ı lan ile, iş  
hayat ındaki duygusal belirtileri 
aras ında ili ş ki 

Hesaplanan Tablo 

6.399 5.990 

Anal'z sonucuna göre; hesaplanan de ğer tablo değerinden büyük ç ıktığı  için 
(6.399>5.990) Ho  reddedilir. Böylece iki de ğ işken aras ında bir ilişkinin olduğuna hükme-
dilir. Yani elemanlann işe bakiş  aç ı lan ile, iş  hayat ında ortaya ç ıkabilecek duygusal belir-
tiler aras ında bir ili şki vardır. Elemanlann iş lerine karşı  duydukları  sempati ya da antipati 
onlar ın iş  hayat ına karşı  olumlu veya olumsuz duygular geli ş tirmelerine neden olabilir. 

4.2.Elemanlar ın işe Bak ış  Aç ılan ile, İş  Hayat ındaki Davran ış sal Belirtileri Aras ın-
da İlişki Analizi 

Elemanlann i ş lerine bak ış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki davran ış sal belirtileri aras ında bir 
ilişkinin olduğu kabul edilmektedir. Bu kabulün do ğ ru olup olmad ığı  Ki Kare Uygunluk 
testi ile analiz edilmek istenmi ş tir. Bu çerçevede hipotezler ş öyle ifade edilebilir: 

Ho  Elemanlann i ş lerine bakış  açı lan ile, iş  hayatındaki davranış sal belirtiler aras ında 
bir ilişki yoktur. 

H, : Elemanlann i ş lerine bak ış  aç ı lan ile, i ş  hayat ındaki davranış sal belirtiler aras ında 
bir ilişki vard ı r. 

Söz konusu hipotezlerin hangisinin do ğ ru olduğuna dair hipotez testi ile ilgili "hesap-
lanan değ er" ve "tablo değ eri" aş ağı da gösterildiğ i gibidir. 

Tablo-13 : Elemanlar ın iş lerine Bak ış  Açı lan İ le, İş  Hayatındaki Davranış sal 
Belirti Arasındaki ilgi Analizi 

Test Yap ı lan İ lgi Alanı  Ki Kare De ğ erleri 

Elemanlar ın iş lerine bakış  aç ı lan ile, 
iş  hayat ındaki belirti aras ında ilişki 

Hesaplanan Tablo 

84.075 5.990 

Tablo analizine göre, hesaplanan de ğer tablo de ğerinden büyük ç ıktığı  için 
(84.075>5.990) H o  reddedilir. Yani iki değ işken aras ında büyük oranda bir ili şki vard ır. 
Elemanlann i ş lerine bakış  aç ı ların ın onların iş  hayat ındaki davram ş lanna etki ettiğ i söy-
lenebilir. Elemanların iş lerine bakış  aç ı lan olumlu ise, iş  hayatında yöneticilerine ve i ş  
arkadaş lanna karşı  uyumlu, olumlu ve insani davranış lar geli ş tirmeleri kuvvette muhte- 
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meldir. Tersi bir durum ise, onlar ı  uyumsuz ve çatış macı  bir kimlikle ortaya ç ıkarabilir. 
Yukandaki ili şki bunu anlatmaktad ır. 

4.3. Elemanlar ı n İş e Bakış  Aç ılan İle, İş  Hayat ındaki Savunma Belirtileri Aras ında 
İlişki Analizi 

Elemanlann işe bakış  aç ı lan ile, i ş  hayatındaki savunma belirtileri aras ında bir ili şki 
olduğu düşünülmektedir. Böyle bir dü şüncenin doğ ruluğu Ki Kare Uygunluk Testi ile 
analizi edilmi ş tir. 

Ho: Elemanlann i şe bakış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki savunma belirtileri arsanda bir ili şki 
yoktur. 

H, : Elemanlann i şe bakış  aç ı lan ile, iş  hayatındaki savunma belirtileri aras ında bir 
ilişki vard ı r. 

Hipotez testine yönelik olarak elde edilen "hesaplanan de ğ er" ile "tablo de ğ eri" ra-
kamlara ş öyle gerçekle şmiş tir. 

Tablo-14: Elemanların iş e bakış  açılan ile, iş  hayatındaki 

savunma belirtileri aras ında iliş ki analizi 

Test Yap ı lan ligi Alanı  Ki Kare Değ erleri 

Elemanlar ın işe bakış  aç ı lan ile, 
iş  hayatındaki savunma belirtileri 
aras ında ilişki 

Hesaplanan Tablo 

7.391 5.990 

Tablo değ erlerine göre hesaplanan de ğ er > tablo de ğ eri (7.391>5.990) olduğundan Ho 
 hipotezi reddedilir. Yani bu iki değ işken aras ında bir ilişki vardır. Elemanın i ş ine bakış  

aç ı s ı  olumlu değ il ise, sürekli başarı sızlığı na mazeret arayacak ve ba şkalar ına karşı  sa-
vunma durumunda kalabilecektir. Yok e ğ er bakış  aç ı s ı  olumlu ise, savunma yerine ba ş a-
nsızlıklann ı  ortadan kald ırman ın ve daha iyiyi yapman ın arayışı  içerisinde olabilecektir. 
Yukar ıdaki ili şki bu durumu ifade etmektedir. 

4.4. Elemanlar ın İş e Bak ış  Aç ılan ile, İş  hayat ındaki Bedensel Belirtiler Aras ında 
İlişki Analizi 

İş e Bakış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki bedensel belirtiler aras ında bir ilişkinin olabileceğ i 
varsay ı lmaktad ır. Bu varsay ımın doğ ruluğu hipotez testi ile s ınanmak istenmi ş tir. 

Ho  : Elemanlar ın iş lerine bak ış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki bedensel belirtiler aras ında bir 
ilişki yoktur. 

H, : Elemanlar ı n iş lerine bakış  aç ı lan ile, iş  hayat ındaki bedensel belirtiler aras ında bir 
ilişki vard ır. 
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Hipotez testi ile ilgili olarak elde edilen "hesaplanan de ğer" ile "tablo değ eri" şöyle 
belirlenmi ş tir. 

Tablo-15 : Elemanlar ın İş e Bakış  Aç ı lan ile, İş  Hayatındaki 

Bedensel Belirti Aras ındaki İ lgi Analizi 

Test Yap ı lan İ lgi Alanı  Ki Kare Değerleri 

Elemanların iş e bakış  aç ı lan ile, i ş  
hayat ındaki bedensel belirti aras ında 
ilişki 

Hesaplanan Tablo 

19 . 979 5.990 

İ lgi analizi sonucuna göre; hesaplanan de ğer (19.979) > tablo de ğ eri (5.990) oldu-
ğundan Ho  reddedilir. Buna göre, iki değ işken aras ında ilişki vard ır. Elemanların iş lerine 
bakış  aç ı larının olumlu olması , onların tükenme eğ ilimini ifade eden bedensel ve fiziksel 
olumsuzluklardan daha az etkilenmeleri anlam ına gelebilir. Yok elemanlar ın iş lerine bakış  
açı lan olumsuz ise, bu tür olumsuzluklardan daha çok ve daha çabuk etkilenmek suretiy-
le daha k ısa zamanda tükenme e ğ ilimine girebilirler. İ lgi analizi böyle bir ili şkiye işaret 
etmektedir. 

4.5. Elemanlar ın İş e Bakış  Aç ılan İle, İş  Yerindeki Yönetsel Uygulamalar Aras ında 
ilişki Analizi 

Elemanlar ın işe bakış  aç ılan ile, iş  yerindeki belirtiler aras ında bir ilişkinin olduğu 
varsay ı lmaktad ır. Bu varsay ımm doğ ruluğu Ki Kare Testi ile analiz edilmek istenmi ş tir. 

Ha  : Elemanlann i ş lerine bak ış  aç ı lan ile, i ş  hayat ındaki belirtiler aras ında bir ilişki 
yoktur. 

Hi  : Elemanların iş lerine bakış  aç ı lar ı  ile, iş  hayat ındaki belirtiler aras ında bir ilişki 
vard ır. 

Hipotez testi ile ilgili "hesaplanan de ğer" ile "tablo de ğeri" tabloda gösterildi ğ i gibi 
belirlenmi ş tir. 

Tablo-16 : Elemanlar ın iş lerine Bakış  Açı lan ile, İş  Yerindeki Yönetsel Uygula- 
malar Aras ındaki İ lgi Analizi 

Test Yap ı lan İ lgi Alan ı  Ki Kare Değerleri 

Elemanlar ın iş lerine bakış  aç ı lan ile, i ş  
yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında 
ilişki 

Hesaplanan Tablo 

0.206 5.990 
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Tablo analizinde hesaplanan de ğer tablo değerinden küçük ç ıktığı  için (0.206<5.990) 
110  kabul edilir. Yani bu iki değ işken aras ında bir ili şki bulunmamaktad ır. Buna göre 
çal ış anların iş lerine bakış  aç ı s ı  ile, i ş  yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında bir iliş ki 
bulunmamaktad ı r. Çünkü çal ış anların olumlu kanaatleri doğ rudan yönetsel anlay ışı n uy-
gulamalar ına yans ıma imkan ı  bulamamaktad ı r. 

5.GENEL DEĞERLENDİ RME VE SONUÇ 

Tablo dağı lımları  incelendiğ inde; tükenme e ğ iliminin hem öğ retim elemanlar ı  aç ı sın-
dan ve hem de öğ retmenler aç ı s ından k ısmen de olsa bir vak ıa olduğu, ancak tükenme e ğ i-
liminin boyutlar ın ın çok fazla ve ciddi olmad ığı  görülmektedir. Çal ış ma hayat ı , duygusal 
belirti davran ış sal belirti, bedensel belirti ve savunma belirtileri ile ilgili tablo da ğı l ımları  
yukarı daki cloğnı lamaktad ır. Yine tablo dağı lımları  öğ retim elemanlanna kanaati oranla 
öğ retmenlerin tükenme sürecinden daha fazla etkilendiklerini ortaya koymaktad ır. Bunun 
nedeni; öğ retim elemanlar ın ın çal ış ma süresinin daha k ısa (1.5 yı l olan ı  %34.1) olmas ı , 
kariyer yapma imkanlar ın ın daha fazla olmas ı  ve yine öğ retmenlere nazaran ekonomik 
imIcânlarm ın (ücret+maa ş+geli şme vb.) fazlal ığı  olarak s ıralanabilir. Buraya akademik 
serbesti ortam ının varlığı  da eklenebilir. 

Öte yandan gerçekle ş tirilen ki-kare uygunluk testlerinde ise; elemanlar ın işe bakış  
aç ı lan ile, i ş  hayat ındaki durumları , duygusal belirtileri, davran ış sal belirtileri, bedensel 
belirtileri, savunma belirtileri aras ınada bir ili şkinin olduğu, buna karşı lık elemanlar ın iş e 
bakış  aç ıklan ile iş  yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında bir ili şkinin olmadığı  gözlen-
miş tir. 

Elemanların verimliliğ i üzerinde doğ rudan etkiye sahip olan tükenme duygusunun 
varlığı n ı  azaltma konusunda, kurumlar düzeyinde baz ı  önlemler geli ş tirilebilir. Bunlan. ş u 
şekilde s ıralamak mümkündür: 

a) Ekonomik olanaklar ın artırı labilir ya da yeterli hale gelmesi sa ğ lanabilir. 

b) Kariyer yapma ve yükselme imkanlar ı  geliş tirilebilir. 

c) Elemanlar ın terfisinde söz konusu bu kariyer ve yükselme kriterleri esas al ınabi-
lir. 

d) Sık s ık hizmet içi eğ itim ve diğ er uygulamalarla elemanlar ın kendilerine yenileme-
lerine fırsat verilebilir. 

e) Olumlu, insani, kat ı lımc ı  ve demokratik teamüllerin a ğı r bastığı  bir örgütsel iklim 
yarat ı labilir. 

t) Öneri sistemi i ş letilerek elemanlar ın fikir ve düşünce üretimleri kurumlar ın geli ş -
mesine yans ıtı labilir. 

g) Eğ itim-öğ retim ortam ı  bilgi teknolojileri ile desteklenerek, öğ retim 

elemanlarının ders anlatma gücü zenginle ş tirilebilir. 
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h) Öğ retim elemanlar ı  ve öğ retmenlerin performanslar ı  bilimsel yöntemlere göre de-
ğerlendirilerek, ba şarı lı  elemanlar k ı sa süreli de olsa yurt d ışı na gönderilerek, 	başarı l ı  
elemanlar k ısa süreli de olsa yurt d ışı na gönderilerek ödüllendirilebilir. 

i) Elemanlar ı n boş  zamanların ı  değ erlendirme konusunda uygun zaman ve mekanlar-
da tatil imkanlar ı  art ırı labilir. 

j) Elemanlar kurumlar ın en önemli sermayesi (entellektüel sermaye) olarak görülür 
ve onların verimliliğ ini artı rmaya yönelik yönetsel önlemler geli ş tirilebilir. 

k) Kalite ve mükemmellik anlay ışı  geliş tirilerek, mü ş teri tatmini kurum 

çal ış mas ı n ın odak noktas ı  haline getirilebilir ve böylece çal ış an ın bunu bir görev ya da 
etik sorumluluk anlay ışı  içerisinde yapman ı  temin edebilir. 

Bu ve buna benzer önlemler her zaman kurumda çok fazla yat ırım yapmadan da sağ -
lanabilir. Bu durum büyük oranda kurumlann yönetsel yetenek ve isteklerine ba ğ lı dır. 
Önemli olan bu istek ve yeteneklerin harekete geçirilebilmesidir. Kurumlar ın en önemli 
kaynağı  insan kaynağı d ır. Öncelikle kurumlar ın bunu ke ş fetmesi gerekmektedir. Günümü-
zün değ iş im sürecinde ve küresel dünyas ında rekabette önde olmak, insan kaynaklar ının 
verimli kullan ı lmas ına ve varolan insan kaynağı n ın daha geç tükenme sürecine girmesinin 
sağ lanmas ına dayan ır. Yani kurumlar s ık s ık insan kaynaklar ı  itibariyle yenilenmenin ve 
süreç-teknoloji ve bilgi olarak da yeniden yap ı lanman ın gayreti içerisinde olmak zorun-
dad ırlar. Bu sağ lanabilirse; insanlar arac ı lığı yla verimlilik artışı  sağ lanabilir ve elemanlar 
kurumları na tekrar tekrar yeniden kazand ırı labilirler. 
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Özet 

"Örgüt Kültürü" ile " İş  Doyumu" aras ındaki ili şkiyi ele alan bu çal ış mada, örgüt içe-
risindeki i şgörenlerin doyum elde etme sürecinde, örgüt kültürü bile şenlerinin işgören 
doyumu üzerindeki etkisinin de ğerlendirilmesine yönelik basit kavramsal bir model öne-
rilmektedir. Böyle bir modelle " Örgüt kültürü i ş  doyumunu etkilemekte midir?" proble-
mine ş ematik bir yakla şı mla aç ıklık getirilmek istenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, İş  Doyumu, İçsel Motivasyon, Matbaa 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ORGANIZATION CULTURE 
ON JOB SATISFACTION AT TWO (ONE PRIVATE AND ONE GOVERMENT) 

PRINTING SECTOR. 

Abstract 

In this study, which is about " organization culture and job satisfaction", a conceptual 
model for the evaluation of the effects of organization culture elements on the satisfacti-
on of employees, in the process of getting satisfaction, is suggested. Through the model 
whether organizational culture affects job satisfaction or not is examined via schematic 
approach. In addition, the same matter has been scrutinized in two enterprises in public 
and private sectors. 

Key Words: Organizational Culture, Job Satisfaction, Intrinsic Motivation, Printing 
House 

*Gazi Universitesi, Teknik E ğ itim Fakültesi, Matbaa E ğ itimi Bölümü, Oğ retim Görevlisi 
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1. Giriş  

İnsanlar ın çal ış tıklar ı  ortam ın kültürel yap ı s ın ı n tanımlanmas ı  ve bu ortama ili şkin 
i ş  doyumlarının incelenmesine yönelik ara ş t ırmada matbaa sektöründe çal ış an iş görenler 
araş tırman ın ana kütlesini olu ş turmaktad ı r. 

Ankara'da bulunan ve mülkiyeti aç ıs ından birbirinden farkl ı  olan iki ayr ı  firma çal ı -
ş anlar ı  araş tırman ın uygulama alan ın ı  oluş turmaktad ı r. Matbaa sektöründe önemli bir yere 
sahip olan her iki i ş letmeden 109 mavi yakal ı  işgörene uygulanan ve be ş  bölümden oluşan 
ankette, demografik özellikleri ölçen sorular ile örgüt kültürü, örgütsel ba ğ l ı l ık, içsel mo-
tivasyon ve i ş  doyumu sorular ı  yer alm ış t ı r. 

2. Araş tı rman ı n Amacı  

Araş t ı rman ın özel amac ı , özel ve kamu sektöründe matbaa alan ında faaliyet gösteren 
i ş letmelerin örgüt kültürünün i ş  doyumu üzerindeki etkisinin araş tınlmasıdı r. 

Araş t ı rman ın genel amac ı , söz konusu örneklemi oluş turan birimleri gözlemleme 
yoluyla elde edilen verilere dayanarak, de ğ işkenler aras ında ilişki aramak ve kurmak, bu 
ilişkiden yola ç ıkarak, kar şı laş t ırmal ı  direkt olay incelemesi yoluyla elde edilen sonuçlar ı  
genele maletmektir. 

3.Kuramsal Çerçeve : Örgüt Kültürü — İş  Doyumu ili ş kisi 

3.1. Örgüt Kültürü 

3.1.1.Tammlar 

Son y ı llarda örgütsel kültür konusuna artan bir ilgi mevcuttur. Asl ında, örgütsel kül-
türün s ı rlan olduğu düş ünülmüş  ve geçen son 20 y ı lda uzman ve teorisyenler taraf ından 
dünya çap ı nda ilgi görmü ş tür (1). 

Örgütsel kültürün kapsam ını  tan ımlamak kolay de ğ ildir. Uzmanlar, örgütsel kültür ile 
ilgili teorileri ara ş tı rmış lar; ama çok nadir teorilerde uzla ş mış lardır (2). 

Reichers ve Schneider'a (3) göre örgütsel kültür, "örgütsel kurallar ın, uygulamalar ın 
ve prosedürlerin resmi ve gayri resmi olarak payla şı lmas ı  sonucunda ortaya ç ıkan kabul-
lerdir". Kültür; değ erler, inançlar ve felsefeler gibi daha geni ş  konulara yöneliktir. 

Schein (4) örgütsel durumu, kültürün d ış arı dan görünen yüzey kademesi olarak 
düşünmüş  ve örgütsel durumu en iyi kültürün izah' ile karakterize edilebilece ğ ini söy-
lemiş tir. Örgütsel durum üzerindeki ara ş tırmalar, örgütsel fonksiyonlarda daha nedensel 
yaklaşı mları  bulmak için pek yard ımc ı  olmamış tır. Schein'a göre örgütsel kültür(5); " 
İç entegrasyon ve d ış  adaptasyon problemleri çözüldükçe grubun ö ğ rendiğ i paylaşı lan 
temel kabullerdir, bunlar geçerli say ı labilecek derecede iyi i ş levlerdir ve dolay ı s ıyla yeni 
iş görenlerin doğ ru düşünmeleri ve problemlerde do ğ ru yolda ilerlemeleri için bunlar i ş -
görenlere öğ retilirler." 
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Paylaşı lan kabuller ve inançlar, organizasyonu anlamada grubun üyelerine yard ımc ı  
olmaktad ır (6). 

Brown (7) örgütsel kültürü şu ş ekilde tammlamaktad ın " Örgütsel kültür inançlara, 
değerlere ve kurulu şun tarihi boyunca geli şen deneyimlerin uygulanmas ına yöneliktir." 

Sashkin ve Kiser (8) örgüt kültürünü, "kurulu ş  içinde sonuçlanan davran ış  öfileklerinin 
değer kabullerinin ve inançlann bir fonksiyonu" oldu ğunu ileri sürmü ş lerdir. Henclriks ise 
(9) tabulann, sembollerin, örflerin ve efsanelerin, ş irketlerin zamanla geli ş tirdiğ i örgütsel 
kültürün bir parças ı  olduğunu söylemektedir. 

Marcoulides ve Heck'e göre (10) örgütsel kültür, çe ş itli değ işkenlerle uygulanmak-
tad ın Bunlar; örgütsel yap ı , amaç, değ erler, plan, kurulu şun durumu ve bireysel değ er ve 
inançlard ı r. 

Kuruluş  içindeki kültürü analiz etmek, kar ışı k bir yaklaşı mdır. Schein'a göre (11) 
kültür, üç farkl ı  seviyede analiz edilebilir. Birincisi, üst seviyede yap ı lanlard ır. Bu seviye 
birinin gördüğü, duyduğu ve yeni bir gruba kat ı lclığı nda hissetti ğ i tüm fenomenleri içerir. 
Bu seviyenin alt ında, desteklenen de ğerler yer al ır. Bu değerler; stratejiler, amaçlar ve 
kuruluşun felsefesidir. Bu stratejiler, amaçlar ve felsefeler, problemleri çözmek için adap.; 
te eclilmektedirler. Bu seviyedeki de ğerler, üst seviyedeki davran ış ların çoğunu tahmin 
edebilmektedir. En alt seviye, temel kabullerdir; bunlar bilinçsiz, eski inançlar ı , kabulleri, 
düşünce ve duygular ı  içermektedir. Temel kabuller yüz yüze gelebilece ğ imiz veya üzlaş a-
bileceğ imiz konular gibi görünmektedir. Bir grup bir kabule vard ığı nda, bunu de ğ iş tirmek 
fazlas ıyla zordur. 

Bir örgütün üyeleri eylemlerinin yans ımas ı  olan örgütün sosyo-kültürel sistemi ara-
c ı lığı yla ihtiyaçlar ını  tatmin etmeye çal ışı rlar. Örgütün kültürü sosyo-kültürel sistemi onu 
çevreleyen toplum kültürünün bir yans ımas ı dı r. Bu değ erlerin payla şı mı  örgütü me şrulaş -
t ırı r. 

Bu tan ımlardan yola ç ıkarak örgüt kültürünü, "örgüt üyelerince payla şı lan ve herkesin 
içinde hareket etti ğ i ortak anlay ış  ve temel inanç sistemi" ş eklinde tan ımlamak mümkün-
dür (12). 

Örgüt kültürü ile ilgili yap ı lan farkl ı  tan ımlarda örgüt kültürünün, örgütün bütününe 
yönelik, o örgüte özgü bir özellik olduğu yönünde birle ş ilmiş tir. Örgüt kültürü, ş imdiye 
kadar yap ı lan tan ımlamalara göre ş öyle yorumlanabilir. 

Örgüt Kültürü, örgüt üyeleri taraf ından payla şı lan, örgütün kendisinin ve çevresinin 
örüntüsü olan örgütsel davran ış  biçimleri, semboller ve sembolik hareketler arac ı l ığı yla 
somutlaş arak kesinlik kazanan; örgüt üyelerinin tutum, davran ış  ve kararlar ını  ş ekillendi-
ren ortak değ er, örf, inanç ve normlar bütünüdür (13). 
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3.1.2 Örgüt Kültürünün Özellikleri 

Örgüt kültürünün farkl ı  tan ımlanndan ortaya ç ıkan ortak özellikler vard ır. Bunlardan 
birisi, örgüt içinde bireyler taraf ından paylaşı lan değ erlerdir. Yani çal ış anlar ın neyin iyi 
neyin kötü, hangi davran ış ların istenen veya istenmeyen oldu ğuna ili şkin olarak değerleri 
mevcuttur. Örne ğ in baz ı  örgütlerde mü ş terinin her zaman hakl ı  olduğuna ili şkin değ erler 
vardır (14). Bu duruma paralel olarak, kültürün semboller halinde yay ı lmas ı , grup üyeleri 
tarafından ayn ı  şekilde alg ı lanmas ı  gerçeğ ini ortaya ç ıkarm ış tır. Bireylerin ileti ş iminin 
iş aretler ve ş ifreler yard ımı  ile olduğu bilinen bir gerçektir. Do ğ ru anlaşmanın nedeninin 
de ayn ı  iş aretlere, ş ifrelere ayn ı  anlam ın verilme zorunlulu ğunun olmas ı , kültürün payla-
şı lması  gereken bir özellik olduğunu göstermektedir. 

Örgütsel kültür, her örgüt için ay ırı c ı  bir nitelik ta şı yan, örgütün kendi özelliklerinin 
ortak ürünüdür. Örgüte üye olan birey, bu ortak ürüne inanmal ı , sayg ı  duymalı ; onun ya-
ş amas ı  ve geli ş tirilmesi için örgüt üyelerine sözleri ve davran ış ları  ile mesajlar ileterek, 
geçmiş  tecrübelerini aktararak payla şmal ı dır. Örgütsel kültür böylece; ya şama, tüm üyeler 
tarafından payla şı lma ve tüm örgüte yay ı lma veya anonim olma özelli ğ ini kazanacakt ır 
(15). 

İkinci ortak özellik, örgüt kültürünü olu ş turan değ erlerin, olduğu gibi kabul edilme-
sidir. Anlat ı lmaya çal ışı lan, bu değ erlerin herhangi bir kitapta yaz ı l ı  olmayıp, çalış anlara 
verilen eğ itim programlar ında yans ı t ı lmayıp, çalış anlar ın kendi geli ş tirdikleri fikir ve 
inançlardan olu şmas ı dır. Bu nedenle de örgüt kadar çal ış an insanlar tarafından da zor 
anla şı labilir. Baz ı  örgütler bu temel de ğerleri bir araya getirerek aç ıklarlar ve çal ış ana 
duyurmaya veya anlatmaya çal ışı rlar (16). 

Üçüncü ortak özellik ise, bu de ğ erlerin çal ış anlar için taşı dıkları  sembolik anlamlard ır. 
Bu anlamlar, örgüt içinde çal ış an insanların birbiriyle kurmuş  oldukları  etkile ş im ile öğ -
renilir. Örneğ in örgüt içinde anlat ı lan hikayeler, masallar, belirli bir kimsenin yapt ığı  bir 
davran ış , nesilden nesile bir efsane olarak geçer. Çal ış anlar bunlar ı  duyarak örgütün de ğ e-
rini öğ renirler. Bu ş ekilde öğ renilen değ erler, bir kitapta yaz ı lı  olan bilgileri veya de ğ er-
leri, çal ış ma prensiplerini okuyup anlamaktan daha etkilidir ve daha çabuk öğ renilir (17). 
Örgütsel kültürün, düzenli ve tekrar edilen ve geçmi ş ten bugüne ve bu günden de gelece ğ e 
aktarı lan bir yap ı skvard ır. Örgüt içinde üyelerin gösterdikleri ve di ğ er üyelere aktard ıkları , 
kullandıkları  diller, semboller, seramonik hareketler ço ğu zaman üyelerin otomatik olarak 
sorgulamadan ald ıkları  ve kabullendikleri davran ış  kal ıpland ır. Bunlar ın nedenleri, örgüt 
üyelerine zamanla yeri geldikçe ve f ırsatlar ortaya ç ıktıkça, örgütsel ö ğ renme ve öğ renen 
organizasyonlar ın yöntem ve teknikleriyle aktar ı larak peki ş tirilmeleridir (18). 

3.2. İş  Doyumu Kavramı  

İş  doyumu çal ış anlar ın i ş  ortam ına ili şkin olumlu ya da olumsuz duygular ının tümü-
dür. İş  doyumunun düş mesi ile birlikte i ş i b ırakma, iş i yavaş latma, devams ızl ık ve iş gücü 
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devri artmaktad ır. Bu sorunlarla birlikte dü şük verimlilik, üretim kalitesindeki dü şüş , iş çi 
transferi, disiplin sorunları  ve ba şka birçok güçlükler ortaya ç ıkmaktad ır. Bunlardan da 
anlaşı lacağı  gibi iş  doyumunun düşmesi bir firmada ko şulların kötüye gitti ğ inin en önemli 
belirtisi olmakta ve firmaya maliyeti de yüksek olmaktad ı r (19). İş  doyumunun yüksel-
mesiyle birlikte tüm olumsuz ko şullar ve işgücü devri azalmakta, i ş  ortam ından doyum 
alan çalış anlar uzun süre ayn ı  iş te kalarak di ğ er çal ış anlarla birlikte olmaktan memnuniyet 
duymaktad ırlar. Bu olumlu duygular firmada bireyler aras ı  ilişkileri destekleyici bir yap ı -
laşma sürecini de ba ş latrnaktad ı r. 

3.2.1. İş  Doyumunun Önemi 

İnsan kaynaklar ı  bir örgütün en önemli varl ığı  olarak değ erlendirilir. Örgütün ba ş a-
rı s ı  ya da ba şans ı zlığı , personelin nicelik ve nitelik yönünden uygunluğuna bağ l ı dır. Bu 
nedenle insan gücü gereksinimini karşı lamak için bir örgütün benimseyece ğ i istihdam 
politikaları  yaşamsal önem ta şı r. Örgütün amaçlar ına ulaş mas ı  insan kayna ğı nın verimine 
bağ lıd ır (20). İnsan kayna ğı  iş inden doyum sağ landığı nda örgütün amaçlar ına ulaşmak 
kolaylaşacakt ı r. Dahas ı  insanlar ihtiyaçlar ı  karşı landığı  zaman daha iyi verim göstermek-
tedirler, i ş inden doyum olan birey i ş letmeyi de ba şarıya götürür (21). İş  doyumu, yöneti-
ciler ve çal ış anlar aç ı s ından önemlidir. Günümüzde h ızla değ işen teknoloji iş i tek başı na 
yapmayı  imkans ız hale getirmi ş tir. Ekip çal ış mas ında iş  doyumu önemli bir yere sahiptir. 
Ancak herkes kendi gereksinimini sa ğ layacak i ş i bulamayabilir. 

İş  doyumu veya doyumsuzluğuna yol açan i ş  öğ eleri; ücret, yükselme olanaklar ı , yö-
netim biçimi, i ş in bireye uyumu ve i ş  arkada ş ları  ile iliş kiler olarak say ı labilir. Her bireyin 
iş inden beklentileri ve kendine göre önemli olan farkl ıdır. Bu yönden bakt ığı m ı zda ise 
iş  doyumu kısmen kendince önemli bulduğu ihtiyaçların ı  iş inin ne kadar karşı ladığı  ile 
ilgilidir. 

İş  doyumu modern yönetim anlay ışı n ın önemli bir faktörüdür. İş  doyumu sağ layan 
kuruluş ların eleman bulmakta zorlanmad ığı , iş  doyumu sağ lamayan kurulu ş ların da aksi 
sonuçlarla kar şı laş tığı  görülmektedir. İş  doyumu işgören mutluluğu sağ lar. 

İş  doyumunun yaş antımız üzerindeki etkileri son derece aç ıktır. Yöneticilerin, i şgören-
lerin iş  doyumu ile ilgili olarak konuya yaklaşı mları  üç nedenden olu şmaktad ı r: Birincisi, 
doyumsuz i şçi iş ten kaçar ve mümkün olduğunca i ş ten ayr ı lmayı , başka bir i ş e geçmenin 
yolların ı  arar. Bu da örgüte büyük zarar verir. İkincisi, i ş  doyumu yüksek olan birey daha 
sağ lıklıd ır. Üçüncüsü, i ş  doyumu yüksek olan birey, bu mutlulu ğun iş  dışı na da taşı r ve 
yans ı tı r (22). 

Özellikle son y ı llarda iş  doyumu konusunda çok say ıda ara ş tırma yap ı lmış t ır(23). Bu 
değ işkenin işe devams ızlık ve iş gücü dönüşümü ile yak ından ili şkili olduğu anlaşı lmış t ır. 
Bir süre bu bağ lantı lar nedeniyle önemli olan konu son zamanlarda daha ba şka aç ı dan da 
önem kazanm ış tır. işyerinde insan davran ışı n ı  konu alan dallarda genelde görülen geli ş - 
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melere paralel olarak, çal ış ma yaşam ı  kapasitesi ve i ş in ruh sağ lığı  üzerindeki etkisi gibi 
değ işkenler, iş  doyumunu günümüzde önemli k ı lan değ iş kenler olarak ortaya ç ıkarmış tı r. 

İş inden doyum sağ layan birey i ş ine devams ı zl ık yapmaz, işe zaman ında gelir, geç 
kalma bahaneleri yaratmaz, ayr ı ca i ş ten ayrı lma isteğ i de çok düşük olur. Çünkü i ş inden 
doyum olan i ş gören, i ş inden haz duyar, olumlu duygular besler. İş görenin istekleri büyük 
ölçüde örgüt tarafından karşı lanmaktad ı r. i ş ten doyum sağ layan i ş çilerin fiziksel, ruhsal ve 
davran ış sal bozukluğ u olma olasil ığı  azd ı r. İş inden doyum almayan iş çilerin s ık sık hasta 
oldukları  yap ı lan araş t ırmalarda kan ı tlanm ış tır (24). 

İş inden doyum sağ layan i şçi olumlu davran ış lar gösterir. Bu olumlu davran ış ları  işye-
rinde, toplum ya şamında ve aile ya ş amında sürdürür. Ya şamdan zevk al ır, yaşama daha 
iyimser bakar ve daha dinamik olur. Yöneticiler aç ı s ından da doyuma ula ş mış  bir iş gücü, 
iş  yerine yüksek verimlilik, sağ lıklı  ve mutlu bir yaş am getirin 

3.3. Örgüt Kültürü- İş  Doyumu iliş kisinin incelenmesi 

Örgütün doğmas ında, geli şmesinde, yaş am ı nı  devam ettirmesinde önemli bir yere sa-
hip olan örgüt kültürü ve i ş  doyumu birbiri ile yak ı ndan iliş kili olan iki kavramd ı r. 

Örgüt kültürü, i şgörenlerin özelliklerini nas ı l algı lad ıklar ı  ile ilgilidir, bu özelliklerden 
hoş lan ıp hoş lanmad ıkları  ile ilgili değ ildir. Bu nedenle örgüt kültürü, "tan ı mlayı c ı" nite-
liktedir. 

İş  doyumu ise; örgütle ilgili beklentilerden, ödül uygulamalar ı  ve çatış ma yönetimi 
metotlar ına kadar i ş  ortam ında mevcut olan pek çok özellikten i ş  görenlerin memnun olup 
olmadıkları  ile ilgilidir. Bu yönüyle i ş  doyumu"değ erlendirici" niteliktedir (25). 

Değ erlerin, i ş  yerindeki bireylerin davran ış ları  üzerinde doğ rudan etkili olduğu dü-
şünülmektedir ve payla şı lan değerler, bireyler aras ı  iliş kilere de yans ı maktad ır. Özellikle 
benzer de ğ erlere sahip bireylerin ortak bir ileti ş im sistemine sahip olduklar ı  görülmekte-
dir. Bilinen, ortak bir ileti ş im sistemi de, belirsizlik ve uyar ım fazlal ığı  gibi iş  ilişkilerin-
deki olumsuz özellikleri azaltmaktadir. Böylece bireyler daha az rol belirsizli ğ i ve çatış ma 
yaş ad ıklar ından koordinasyon, i ş  doyumu ve işe bağ l ı lık artmaktad ır. 

Kültür ile i ş  doyumu aras ındaki ili şkiyi, örgüt kültürü boyutlarma göre de ayr ı  ayrı  
karşı laş t ı rarak incelemek mümkündür. 

Örgüt kültürünün olu şmas ında boyutlardan biri, i şe uygun personel seçimidir. Ş ayet 
örgüt bu konuda dikkatli ve titiz davran ıyorsa, personelin i şe ilişkin sorunları  asgariye 
indirilmi ş  olacakt ı r. 

İ kinci boyut olan yöneltme sürecindeki personel e ğ itimi, kariyer geli ş tirme, örgüt de-
ğ erlerine bağ l ı l ığı n katı l ım yoluyla gerçekle ş tirilmesi, geleneklerin güçlendirilmesi gibi 
faaliyetler, bireyin örgüt ortam ına ve i ş ine bağ lanmas ı n ı , yakınlaşmas ını  sağ layacakt ır. 
Böylece birey hem mesleki hem de duygusal tatmin duyacakt ı r. 
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Kültürü ş ekillendiren ve örgüt içinde daha tan ınır hale getiren di ğer bir boyut ise birey-
sel baş arın ın ödüllendirilmesidir. Burada yaln ızca maddi ödüller de ğ il, takdir gibi manevi 
ödüller de söz konusudur. İş  doyumu ise i ş in niteliğ i ile bu iş ten elde edilen maddi-manevi 
ç ıkarlar ın uyumu sonucu artmaktad ır. O halde, bir örgütte çal ış anların yüksek i ş  doyumu-
na sahip olmalar ı  uygun ödül sistemlerinin geli ş tirilmesi ile sağ lanabilecektir. 

Ş ayet örgüt üyeleri i ş  ortamı  ve iş in özellikleri ile uyum içerisindeyse, onlar ın bu or-
tama kar şı  duyguları  olumlu olacak, ba şka bir deyi ş le iş  doyumlan artacakt ır. Bu ili şki " 
birey- örgüt" uyumu olarak adland ı rı labilir (26). 

Yap ı lan pek çok ara ş tırma ile(27) yönetme, kararlara kat ı lım, astlar ı n yönetimi alg ı -
lamalan, örgüt çat ış maları , örgütün yönetim ve denetim politikalar ı , liderlik biçimleri, 
arkada ş lık ilişkileri, iş  geli ş imi gibi pek çok örgüt kültürü unsurunun i ş  doyumu ile ili şkisi 
belirlenmeye çal ışı lmış t ır.Bu ara ş tı rma bulgular ından baz ı ları  örgütün yönetim ve denetim 
politikalar ı  ile çal ış anların iş  doyumların ın bağ lantı l ı  olduğunu ortaya ç ıkarm ış t ı r. İş  çev-
resindeki olumlu ya da olumsuz de ğ iş imlerle de İş  doyumu doğ ru orant ı lı  olarak artmakta 
ya da azalmaktad ır 

İş  doyumuna olan ilgi günümüzde hümanist yakla şı mın iş  hayat ına girmesiyle daha da 
artmış tı r. Çal ış an ın duygusal yaş ant ı sın ın dikkate al ınmas ı  bir çok ülkede insan hayat ın ı n 
kalitesinin artt ırı lması  gayretleri içinde dü ş ünülmektedir. Değ işen bu anlay ış la beraber, 
etkili bir örgüt kültürü yaratarak, çal ış anların tatmininin sağ lanmas ı  ve bu yolla örgüt 
amaçlarına ulaşı lmas ı , etkinliğ in ve verimliliğ in artt ırı lmas ı , günümüz örgütlerinin önemli 
hedeflerinden biri haline gelmi ş tir (28). 

Bunun yan ında; örgüt kültürünün i şgörenlerce anla şı lmas ı , benimsenmesi ve payla şı l-
mas ı  iş  doyumuna önemli katk ı lar sağ lar. Paylaşı lan ortak de ğ erler, nornTlat, davran ış  bi-
çimleri, çal ış anların örgüte bağ lı lığı n ı  geli ş tirir ve çal ış anlar ın davran ış lar ı n ın tutarl ı lığı n ı  
arttınr. Örgütte birliktelik duygusu sağ lar, "biz" duygusunu geli ş tirir. Çal ış anlar ı  örgüte ve 
birbirlerine bağ lar. Çalış anların kendilerini bütünün bir parças ı  saymalar ına, kendilerini 
evlerinde.hissetmelerine, aileleri ile birlikte imi ş  gibi rahat ve huzurlu bir ortam içerisinde 
çalış malar ına imkan sağ lar (29). 

Bir kültürü güçlü yapan, o kültüre inanm ış  ve bağ lanm ış  kiş ilerin örgütle özde ş le ş me 
dereceleridir. Çal ış anlar tatmin olduklarında, örgüte bağ lı hklan artacak, kendilerini örgü-
tün bir parças ı  olarak görüp motive olacaklard ır. Firman ın güçlü bir örgüt kültürüne sahip 
olmas ında, örgüt üyelerince benimsenmi ş  ortak tutum ve değ erlerin geli ş tirilmesi önemli 
etkenlerden biridir. 

Tüm bu say ı lanlar çal ış anlann performans ına ve verimliliklerine önemli katk ı lar 
sağ layacakt ı r. 

Özetle günümüzde örgütlerin ya ş amını  sürdürüp geli şmelerinde örgüt kültürünün 
önemli bir yeri vard ır ve tatmin olan çal ış anlar süreç içerisinde örgütü ba ş arıya götürür-
ler. 

65 
say ı: 141 

temmuz-ağustos-eylül 2003 

pe
cy

a



4. Bulgu ve Yorumlar 

"Örgüt Kültürü" ile " İş  Doyumu" ili şkisini ele alan bu çal ış mada, örgüt içerisindeki 
i ş görenlerin doyum elde etme sürecinde, örgüt kültürü bile ş enlerinin i şgören doyumu 
üzerindeki etkisinin de ğerlendirilmesine yönelik basit kavramsal bir model önerilmi ş tir. 
Böyle bir modelle " Örgüt kültürü i ş  doyumunu etkilemekte midir?" problemin ş eıntik 
bir yaklaşı mla aç ıkl ık getirilmek istenmektedir. 

Bu çalış mada, ayn ı  faaliyet alan ındaki iki farkl ı  mülkiyete sahip i ş letmede ele al ına-
rak örgüt kültürünün i ş  doyumu üzerindeki etkisi ara ş tı rı lm ış tır. Mülkiyeti kamuya örnek 
olarak " TTK Matbaas ı" ve özel sektöre örnek olarak da "Nurol Matbaa" örnek matbaalar 
olarak seçilmiş tir. Örgüt kültürü bile ş enlerinin i ş  doyumunu etkilediğ i varsay ım ı  düşünü-
lerek bir model öne sürülmü ş tür. 

İş  doyumu değ işkeninin sosyalle şme, dayan ış ma ve bağ l ı lık değ işkenleri tarafından 
aç ıklandığı  düşünülmüş tür. Kurulan bu model, regresyon analizi yöntemiyle analiz edil-
miş tir. 

MODEL 1 : Örgüt kültürü bile ş enleri yoluyla i şgörenler, i ş  doyumuna ulaşı r. 

Örgüt kültürü — sosyalle şme, dayan ış ma, örgütsel bağ lı lık- bileşenleri yoluyla i şgören-
lerin doyuma ulaşacağı  varsay ı mı  göz önünde tutularak birinci model öne sürüldü. 

Ş ekil-1: Örgüt kültürü- i ş  doyumu iliş kisini gösteren model 

4.1.-Örgüt Kültürü- İş  Doyumu iliş kisi Modeli 

İş  doyumu değ i şkeninin örgüt kültürü bile şenleri olan sosyalle şme, dayanış ma ve 
bağ l ı lık değ işkenleri tarafından aç ıklandığı  düşünmekteyiz. Kurulan bu model regresyon 
analizi yöntemiyle a ş ağı daki gibi analiz edilmi ş tir. 
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Tablo-1:Doyum, sosyalle şme, dayan ış ma ve bağ lı lık değ işkenleri için kurulan 
modelin katsay ıları  ve T testi tablosu 

Katsayılar* 

Araş tırmaya Konu 	s  
olan i ş letmeler 	Model 

Standartla ş t ı rı lmam ış  
regresyon katsay ı lar ı  

t sig. 
B  

Nurol Matbaa (Sabit -,485 -,646 ,523 
SOSYALLE Ş ME ,147 ,503 ,618 
DAYANIŞMA ,503 2,102 ,043 
BAĞ LILIk ,380 2,002 ,053 

TTK 	 1 (Sabit 1.029 2,187 ,032 
SOSYALLEŞ ME -,161 -,889 ,377 
DAYANIŞ MA ,335 1,324 390 
BAĞ LILIK ,642 6,297 ,000 

a. Bağı ml ı  Değ işken : DOYUM 

Nurol Matbaa için, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi 
aşağı daki gibidir. 

Y= -0,485+0,147*X 1+0,503*X2+0,380*X3  

Doyum= -0,485+0,147*Sosyalleşme+0,503*Dayan ış ma+0,380*Bağ lı lık 

TTK Matbaas ı  için,. En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi 
aşağı daki gibidir. 

Y= 1,029-0,161*X i +0,335*X2+0,642*X3 

 Doyum=1,029-0,161*Sosyalleşme+0,335*Dayan ış ma+0,642*Bağ lı lık 

Tablo 1 'e göre, Nurol Matbaa'da kurulan model için de ğ işkenlerin anlaml ı lığı nın 
belirlenmesinde kullan ı lan Sig.T değeri sosyalle şme değ işkeni için 0,618; dayan ış ma 

değ işkeni için 0,043 ve bağ lı lık değ işkeni için 0,053'tür. Bu de ğerler, 0,05 anlaml ı lık dü-
zeyinde değerlendirildiğ inde yalnızca dayan ış ma değ işkeninin doyum değ işkenini aç ık-

lamada önemli olduğu görülmektedir. Di ğ er değ işkenler doyum değ işkenini aç ıklamada 
önemli değ ildir. 

TTK* Matbaas ında ise kurulan model için değ işkenlerin anlaml ı lığı nın belirlenme-
sinde kullanı lan Sig. T değ eri sosyalle şme değ'işkeni için 0,377; dayan ış ma değ işkeni 
için 0,190 ve bağ l ı lık değ işkeni için 0,000'd ı r. Bu değ erler, 0,05 anlaml ı lık düzeyinde de-
ğerlendirildiğ inde yalnı zca bağ lı lık değ işkeninin doyum değ işkenini aç ıklamada önemli 
olduğu görülmektedir. Di ğ er değ işkenler doyum değ i şkenini aç ıklamada önemli değ ildir. 

*Türk Tarih Kurumu 
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Tablo.2: Doyum, ba ğ lı lı k, sosyalle ş me ve dayan ış ma değ işkenleri için kurulan 
regresyon modelinin istatistik tablosu 

Model Özeti 

Araş t ı rmaya konu 

R 

(Korelasyon Katsay ı sı ) R Square (Bealirtme Katsay ısı ) 

Nurol Matbaa 	1 .698* ,487 

TTK 	1 .675 ,456 

a. Kestiriciler : (Sabit), BAGLILIK,SOSYALLE Ş ME, DAYANI Ş MA 

Tablo 2'ye göre, Nurol Matbaa için kurulun modelde; doyum de ğ işkeni ile örgütsel 
bağ l ı l ık, sosyalle şme ve dayan ış ma değ işkenleri aras ındaki ili şki 0,70'dir ve doyum 
değ işkeninin bu değ işkenler tarafından aç ıklanma oran ı  % 48,7'dir. Yani, doyumdaki 
değ iş imin % 48,7'si örgütsel ba ğ lı lı k sosyalle şme ve dayan ış ma değ işkenleri tarafından 
aç ı klanmaktad ı r. 

Tablo 2'de de görüldüğü gibi, TTK Matbaas ı  için kurulan modelde ise; doyum de-
ğ işkeni ile örgütsel ba ğ l ı lık, sosyalle şme ve dayan ış ma değ işkenleri aras ındaki ili şki 
0,675'dir ve doyum de ğ işkeninin bu değ işkenler tarafından aç ıklanma oran ı  % 45,6'dı r. 
Yani, doyumdaki de ğ iş imin % 45,6's ı  örgütsel bağ lı lık, sosyalleş me ve dayan ış ma değ iş -
kenleri tarafından aç ı klanmaktad ı r. 

Tablo-3: Doyum, sosyalle ş me, dayanış ma, ve bağ lılık değ i ş kenleri için kurulan 
regresyon modelinin varyans analizi tablosu 

Varyans Analizi* 

Araş tı rmaya Konu 
olan iş letmeler 	Model 

Tareler 
Toplamı  

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalamas ı  f sig. 

Nurol Matbaa 	i Regresyan 15,819 3 5,273 10,758 ,000* 
Art ı k 1,665 34 ,490 
Toplam 32,484 37 

TTK 	 1 Regresyan 13,828 3 4,609 18,687 ,000* 
Art ı k 16,526 67 ,247 
Toplam 30,354 70 

a. Kestiriciler (Sabit) BAĞLILIK, SOSYALLE Ş ME, DAYANI ŞMA 
b. Bağı ml ı  Değ işken: DOYUM 

Tablo 3'e göre, kurulan modelin anlaml ı lığı n ın s ınanmas ı  için ANOVA tablosuna ba-
k ı l ır. Nurol Matbaa ve TTK Matbaas ı  için kurulan modellerin Sig.F değ erleri 0,000'dır. 
Bu da, hem %1 hem de %5 anlaml ı l ık düzeyinde, kurulan modellerin anlaml ı  olduğunu 
göstermektedir. 
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Sosyalleş me 

Dayan ış ma 

Örgütsel 
Bağ l ı l ı k  

-F 

İş  Doyumu 

ı  

İ çsel 
Motivasyon 

Örgüt Kültürü 

Kurulan bu modelde ba ğı ms ız değ işkenlerin bağı mlı  değ işkeni aç ıklama oranlar ı  Nu-- 
 rol Matbaa için % 48,7 ve TTK Matbaası  için % 45,6'idi. Bu aç ıklanma oranlar ı  doyum 

değ i şkenini aç ıklamada söz konusu değ iş kenlerden ba şka değ işkenlerinde olduğunu gös-
termektedir. 

Elde edilen bulgular ışığı nda modelin her iki i ş letme için anlaml ı  olması na rağmen % 
50'nin alt ında aç ıklama oran ına sahip olmas ı ndan dolay ı  yeterli olmadığı  düşünülmüş tür. 

MODEL II: İ çsel motivasyon destekli örgüt kültürü bile şenleri yoluyla i ş görenler, 
iş  doyumuna ulaşı r. 

Model I'de belirtilen örgüt kültürü bile şenleri yoluyla i şgörenlerin yeterince doyuma 
ulaş madığı  yukarı da tespit edilmi ş tir. Bu sorun göz önünde tutularak "içsel motivasyon" 
etkeni bu modele eklenerek ikinci bir model olu ş turulmuş tur. İçsel motivasyon ki ş isel 
inançlar ve değ erlerin doyurulmas ıyla ilgilidir. Bu modele içsel motivasyonun eklenme-
si Herzberg'in "Hijyen Kuram ında" doyum sağ layı c ı  etmenler olarak içsel motivasyon 
etkenlerini göstermesidir. Herzberg'e göre, çal ış anlan güdülemede iç kaynakl ı  ödüller 
kullan ı lmal ı dır. Herzberg çal ış anlar ın iş  doyumunu artt ırmada etkin olan faktörler ba şarı , 
takdir edilme, iş in niteliğ i, ilerleme, sorumluluk üstlenme ve ki ş isel geli ş imdir. Bunlara 
genel olarak iç kaynakl ı  ödüller (intrinsic rewards) denilebilir. Bu ödüller, somut olmay ıp, 
çalış anlar ın yaptıkları  iş ten manevi doyum almas ını  sağ larlar. 

Ş ekil-2: İçsel motivasyonla destekli örgüt kültürü-i ş  doyumu ili şkisini gösteren 
model 

Kurulan bu model regresyon analizi yöntemiyle a ş ağı daki gibi analiz edilmiş tir. 
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Tablo-4: Doyum, sosyalle ş me, dayanış ma, bağ lı l ık ve içsel motivasyon değ işkenle-
ri için kurulan modelin katsay ı ları  ve T testi tablosu 

Katsayı lar* 

Araş tı rmaya Konu 
olan i ş letmeler 	Model 

Standartla ş t ınlmamış  
regresyon katsay ı lar ı  

t 
sig. 

Anlambl ı k 
B 

Nurol Matbaa 	 1 (Sabit -2,000 -2,110 ,043 
SOSYALLE Ş ME ,129 ,473 ,639 
DAYANIŞ MA ,457 2,028 ,051 
BAĞ LILIK ,306 1,689 ,101 
MOT İ VASYON ,555 2,368 ,024 

TTK 	 1 (Sabit -,753 -1,283 ,204 
SOSYALLE$ME 8,721E-03 ,053 ,958 
DAYANI ŞMA 9,082E-02 ,391 ,697 
BAĞ LILIK ,200 1,466 ,147 
MOTIVASYON ,960 4,328 ,000 

a. Bağı ml ı  Değ işken : DOYUM 

Nurol Matbaa için, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi 
aş ağı daki gibidir. 

Y= -2,020+0,129*X 1+0,457*X2+0,306*X3+0,555*X4 

 Doyum=-2,020+0,129*Sosyalleşme+0,457*Dayan ış ma+0,306*Bağ l ı lık 

+0,555* İ çsel Motivasyon 

TTK Matbaas ı  için, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi 
aş ağı daki gibidir. 

Y= -0,753+0,0087*X İ +0,091*X2+0,200*X3+0,960*X4 

 Doyum=0,753+0,0087*Sosyalleşme+0,091*Dayan ış ma+0,200* 

Örgütsel Bağ lı lık+0,960* İçsel Motivasyon 

Tablo-4'e göre, Nurol Matbaa'da kurulan model için de ğ işkenlerin anlaml ı lığı n ın be-
lirlenmesinde kullan ı lan Sig.T değeri sosyalle şme değ işkeni için 0,639; dayanış ma değ iş -
keni için 0,051, ba ğ l ı l ık değ işkeni için 0,101 ve içsel motivasyon de ğ işkeni için 0,024'tür. 
Bu değerler, 0,05 anlaml ı l ık düzeyinde değ erlendirildi ğ inde yaln ızca içsel motivasyon 
değ i şkeninin doyum değ işkenini aç ıklamada önemli olduğu görülmektedir. Diğer değ iş -
kenler doyum de ğ iş kenini aç ıklamada önemli değ ildir. 

Tablo-4'de görüldüğü gibi, TTK Matbaas ında ise kurulan model için de ğ işkenlerin 
anlaml ı lığı n ın belirlenmesinde kullan ı lan Sig. T değeri sosyalle şme değ işkeni için 0,958; 
dayanış ma değ işkeni için 0,697, bağ lı lık değ işkeni için 0,147 ve içsel motivasyon de ğ iş -
keni için 0,000'd ır. Bu değ erler, 0,05 anlaml ı l ık düzeyinde değ erlendirildi ğ inde yaln ızca 
içsel motivasyon de ğ işkeninin doyum değ i ş kenini aç ıklamada önemli olduğu görülmekte-
dir. Diğ er değ işkenler doyum değ i ş kenini aç ıklamada önemli değ ildir. 
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Tablo-5: İş  doyunı u, içsel motivasyon, sosyalle ş me, dayanış ma ve bağ lı lık değ iş -
kenleri için kurulan regresyon modelinin istatistik tablosu 

Model Özeti 

Araş tırmaya konu 
R 

(Korelasyon Katsay ısı ) R Square (Bealirtme Katsay ı s ı ) 

Nurol Matbaa 	1 .749* ,562 

TTK 	I .759 ,576 

a. Kestirme : (Sabit), MOT İ VASYON, BAĞ LILIK, SOSYALLE Ş ME, DAYANIŞ MA 

Tablo-5'de görüldüğü gibi Nurol Matbaa için kurulun modelde; doyum de ğ işkeni 
ile örgütsel bağ lı lık, sosyalleşme, dayan ış ma ve içsel motivasyon değ işkenleri aras ın-
daki ili şki 0,75'tir ve doyum değ işkeninin bu değ işkenler tarafından aç ıklanma oran ı  
%56,2'dir. Yani, doyumdaki de ğ iş imin %56,2'si örgütsel bağ l ı lık sosyalle şme, dayan ış ma 
ve içsel motivasyon de ğ işkenleri tarafından aç ıklanmaktad ır. 

TTK Matbaas ı  için kurulan modelde ise; doyum değ işkeni ile örgütsel bağ lı lı k, 
sosyalleş me, dayan ış ma ve içsel motivasyon de ğ işkenleri aras ındaki ilişki 0,74.9'dur ve 
doyum değ işkeninin bu kleğ işkenler tarafından aç ıklanma oranı  %57,6'd ır. Yani, doyum-
daki değ iş imin %57,6's ı  örgütsel bağ lı lık, sosyalle şme, dayanış ma ve içsel motivasyon 
değ işkenleri tarafından aç ıklanmaktad ır. 

İçsel motivasyon destekli örgüt kültürü bile şenlerinin iş  doyumunu her iki i ş letme 
içinde % 60'lara dayanan bir ölçüde aç ıklamış tı r. Oluş turulan yeni model, mülkiyeti ka-
muya ait olan " Türk Tarih Kurumu Matbaas ı" ve mülkiyeti özel sektöre ait olan " Nurol 
Matbaa" için anlaml ı  bulunmuş tur. Ayrıca, " Türk Tarih Kurumu Matbaas ı" iş görenlerinin 
örgüt kültürü ve i ş  doyurnunun " Nurol Matbaa" i şgörenlerine göre daha yüksek oldu ğu 
araş tırma sonucunda ortaya ç ıkmış tır. 

Bir önceki modelle kıyaslandığı nda içsel motivasyonun ilave edildi ğ i modelin hem de-
ğ işkenler aras ındaki ilişki hem de aç ıklanma oran ı  bakımından daha iyi bir model oldu ğu 
görünmektedir. 

Tablo-6: Doyum, içsel motivasyon, örgüt kültürü de ğ işkenleri için kurulan reg-
resyon modelinin varyans analizi tablosu 

Varyans Analizi* 

Araş tı rmaya Konu 
olan i ş letmeler 	Model 

Tareler 
Toplam ı  

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalamas ı  f 

sig. 
Anlaml ı lık 

Nurol Matbaa 	1 Regınsyan 18,240 4 4,560 10,565 ,000• 
Art ık 14,244 33 ,432 
Toplam 32,484 37 

TTK 	 1 Regresyan 17,481 4 4,370 22,407 ,000* 
Artık 12,873 66 ,195 
Toplam 30,354 70 

a. Kestiriciler (Sabit) MOT İ VASYON, BAĞ LILIK, SOSYALLE Ş ME, DAYANI Ş MA 

b. Bağı ml ı  Değ işken: DOYUM 
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Tablo-6'da görüldüğü gibi, kurulan modelin anlaml ı lığı nın s ınanmas ı  için ANOVA 
tablosuna bak ı l ı r. Nurol Matbaa ve TTK Matbaas ı  için kurulan modellerin Sig.F değerleri 
0,000'd ır. Buda, hem %I hem de %5 anlaml ı lık düzeyinde, kurulan modellerin anlaml ı  
olduğunu göstermektedir. 

5. Sonuç 

Yap ı lan bu çal ış mada ayn ı  faaliyet alan ındaki iki farkl ı  mülkiyete sahip i ş letmenin 
örgüt kültürünün i ş  doyumu üzerindeki etkisi ara ş tırı lmış  ve iki ayr ı  model bu iş letmelerde 
s ı nanm ış t ı r. Örgüt kültürü bile ş enlerinin — sosyalle şme, dayan ış ma ve örgütsel bağ lı lı k- i ş  
doyumunu etkiledi ğ i varsay ı m ı  düşünülerek bir model öne sürülmü ş  elde edilen bulgular .  
ışığı nda modelin her iki i ş letme için anlaml ı  olmas ına rağmen aç ıklama oranının düşük 
olduğ u saptanm ış tı r. Bu sorun göz önünde tutularak "içsel motivasyon" etkeni bu modele 
eklenerek ikinci bir model olu ş turulmuş tur. Bu modele içsel motivasyonun eklenmesi 
Herzberg'in "Hijyen Kurammda" doyum sa ğ lay ı c ı  etmenler olarak içsel motivasyon 
etkenlerini göstermesidir. Herzberg'e göre, çal ış anlan güdülemede iç kaynakl ı  ödüller 
kullan ı lmal ı d ı r. Herzberg çal ış anlann i ş  doyumunu artt ırmada etkin olan faktörler ba şarı , 
takdir edilme, i ş in niteliğ i, ilerleme, sorumluluk üstlenme ve ki ş isel geliş imdir. Bunlara 
genel olarak iç kaynakl ı  ödüller (intrinsic rewards) denilebilir. Bu ödüller, somut olmay ıp, 
çal ış anlar ın yaptıklan iş ten manevi doyum almas ın ı  sağ larlar. İçsel motivasyon destekli 
örgüt kültürü bile ş enleri i ş  doyumunu her iki i ş letme içinde % 60'lara dayanan bir ölçüde 
aç ıklamış t ır. Olu ş turulan yeni model, mülkiyeti kamuya ait olan " Türk Tarih Kurumu 
Matbaas ı " ve mülkiyeti özel sektöre ait olan " Nurol Matbaa" için anlaml ı  bulunmuş tur. 

Bu model, matbaac ı lık alan ında faaliyet gösteren i ş letmeler için işgörenlerin doyum 
elde etmesini sağ lama sürecinde önemli kolayl ıklar sağ layacak ve yol gösterici olacakt ır. 
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üçüncü sektör 

".00PERAT İ FÇ İ L İ K 

PAZARLAMADA YENİ  BİR 
YAKLAŞ IM : YEŞ IL PAZARLAMA 

Araş .Gör. Mehmet BAŞ * 
Araş .Gör. Selma KALYONCUOĞ LU** 

ÖZET: S ınırl ı  kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlar ı  karşı lanı rken yeryüzündeki doğ al 
kaynaklar zarar görmektedir. Geli şmiş  ve gelişmekte olan her ülke de bu olaya katk ı  sağ -
lamaktad ır. Türkiye, hâlâ sanayile şme sürecini ya ş adığı  için çevre bilincinin fark ına yeni 
varmış tı r. Dolay ı s ıyla da, iş letmeler bu konuyu dikkate alarak pazarlama stratejilerine 
yeni yeni yön vermeye ba ş lamış lard ır. Bunun doğal sonucu olarak da "Ye ş il Pazarlama" 
Türkiye için oldukça yeni bir kavramd ır ve daha geli ş me aş amas ındadir. 

A NEW APPROACH IN MARKETING : GREEN MARKETING 

ABSTRACT: While human needs tried to be satisfied with scarce resourcses, natural 
resources are being damaged. Developed and emerging countries have a great role on this 
damage Turkey has been noticed the importance of environment recently, cause of the 
industrialization is so new horrizon in Turkey. Firms noticed that subject as method pro-
ducing new marketing strategies. For this natural reason, "Green Marketing" is too new 
method. It has been already beginning and developing in Turkey. 

I. Giri ş  

insanoğ lu, yaş amın ı  sürdürmek için fizyolojik ihtiyaçlar ın ı  karşı lamak zorundad ı r. 
İnsan ihtiyaçlar ı nın karşı lanmas ı  da, doğ al kaynakların tüketilmesi anlam ına gelmektedir. 
Özellikle gitilimüzde, insan ihtiyaçlar ının s ı n ı rs ız hale gelmesi ile, i ş letmeler aras ı ndaki 
rekabet daha da büyük bir ivme kazanm ış t ı r. I ş letmeler, insanlar ın istek ve ihtiyaçlar ın ı  
tam anlam ıyla karşı layabilmek için aralar ında acı mas ız bir rekabet ba ş latmış lardı r. Tek-
nolojinin ve sanayiinin de, h ızla geli şmesiyle i ş letmeler, çevre unsurunu göz ard ı  ederek 

*Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F. Araş tırma Görevlisi 
**Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F. Ara ş tırma Görevlisi 
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üretimlerine devam etmi ş lerdir. Sonuçta, bu olumsuzluklardan etkilenen, çevre olmu ş tur. 
Çünkü doğal kaynaklar, rekabetin yo ğunlaşmas ıyla fıitursuzca kullan ı lmaya ba ş lanmış tı r. 

iş letmelerin; doğ ayı  düşünmeden yapm ış  oldukları  faaliyetler her ne kadar çevreye ve-
rilmiş  bir zarar gibi gözükse de asl ında kendilerine vermi ş  oldukları  bir zarard ı r. İş letme-
ler, kendi karl ı lıklar ın ı  düşünerek, uzun vadede insanlar ın hayat ın ı  ikinci plana atm ış lar-
d ır. Günümüzde, çevre bilinci her ne kadar devlet yapt ırımlar ıyla oluş turulmaya çal ışı lsa 
da hâlâ birçok i ş letme getirilen yükümlülüklere uymamaktad ır. Çünkü, çevre kirlenmesini 
önlemek için i ş letmelerin birtak ı m maliyetlere katlanmalan gerekmektedir ve i ş letmeler 
de bir türlü yüksek kâr olgusundan vazgeçememektedirler. Kardan ödün vermeden de 
bu maliyetlere katlanmak mümkün olmad ığı  için baz ı  iş letmeler, çevre sorumluluğundan 
vazgeçmektedir. Ancak, i ş letmelerin yapt ığı  bu davran ış lar, sosyal sorumluluk aç ı sından 
kabul edilemez bir durumdur. Zaten i ş letmelerin genel amaçlar ı  aras ında sosyal sorum-
luluk kavramı  da yer ald ığı ndan bu kavram ı  yerine getirmeyen i ş letmeler, kendi i ş letme 
amaçlanndan da ödün vermi ş  olmaktad ı rlar. 

II. Yeş il Pazarlaman ın Tanı mı  ve Önemi 

Pazarlama literatürüne, 1980'lerde giren ye ş il pazarlama kavram ı ; yer lcüreyi kirlet-
meyen, doğ al kaynaklan aşı rı  tüketmeyen, geri dönü ş türülebilen veya korunabilen mal ve 
hizmet üretmek amac ıyla, hammadde seçimi ve kullan ımı , üretim, ambalajlama, dağı tım, 
satış , tutundurma, kullan ım ve hatta kullan ım sonras ı  atı lma, elden ç ıkarma, geri kazan ım 
gibi faaliyetlerin tümünü içermektedir. K ı saca; tüketici isteklerine ba ğ l ı  olarak çevreyle 
dost ürünlerin tasarlanmas ı , üretilmesi, pazara sunulmas ı , satışı , kullan ımı  ve at ığı  ile 

çevresel risklerin toplam ının minimize edilmesi ile karl ı lığı  ayn ı  anda sağ layabilecek 
yolların bulunmas ı  yaklaşı mı , yeş il pazarlama olarak tan ımlanmaktad ı r (1). 

Yeşil pazarlama kavram ı , her ne kadar 1980% y ı llarda i ş letme literatürüne girmi ş  olsa 
da, çok daha önceden tart ışı lmaya baş lanmış tır. Amerikan Pazarlama Demeğ inin (Ame-
rican Marketing Association) 1975 y ı l ında düzenlemi ş  olduğu "Ekolojik Pazarlama" 
konulu bir seminerde ilk kez ye ş il pazarlama kavram ı  tartışı lmış  ve literatürdeki yerini 
bulmuş tur. Akademisyenler, bürokratlar ve di ğ er kat ı lı mc ı lann katk ı larıyla pazarlaman ın, 
çevreye etkisinin incelendi ğ i bu seminerde, "Ye ş il Pazarlama"; pazarlama faaliyetlerinin 
çevre kirlili ğ i, enerji tüketimi ve diğ er tükenebilir kaynaklar ın tüketiminin olumlu ve 
olumsuz yanlann ı  inceleyen bir bilim dal ı  olarak ifade edilmi ş tir. Yap ı lan bu tan ımda, üç 
ana konu üzerinde durulmaktad ı r. Bunlar (2); 

• Ye ş il pazarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinin bir alt sistemidir, 

• Faaliyetlerin hem olumlu hem de olumsuz etkilerini konu al ır, 

• Çevre konular ı  dar bir kapsamda tutulmu ş tur. 

Yap ı lan bu famm, zaman geçtikçe, yerini daha geni ş  kapsaml ı  faaliyetleri konu alan 
tan ımlara b ırakmış tı r. 
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Modern i ş letmecilik aç ı s ından, yeş il pazarlama şu şekilde tan ımlanmaktad ır. Ye ş il 
pazarlama, modern pazarlama anlay ışı na uygun olarak, üretim öncesinde ba ş layan ve ma-
mul yok olana kadar devam eden bir süreç çerçevesinde, pazarlama faaliyetlerinin, do ğ al 
kaynaklar ı  mümkün olduğu kadar az tilketmek yönünde, canl ı  türlerine ve genel olarak 
doğ al çevreye mümkün oldu ğu kadar az zarar verecek şekilde yap ı land ınldığı  pazarlama 
şeklidir (3). 

Yeş il pazarlama; birçok yazar taraf ından yeş il iş letmecilik, çevresel pazarlama, ekolo-
jik pazarlama gibi isimlerle de ifade edilmektedir. Ancak literatürün kabul edip kulland ığı , 
yeş il pazarlama kavram ıdı r. 

Yeş il pazarlama, bireylerin ihtiyaçlar ı n ı  ve isteklerini kar şı layacak değ iş imi yarat ır-
ken, çevreye en az düzeyde zarar vermeyi amaçlayan faaliyetlerin olu ş turduğu bir bütün-
dür. Ancak bu faaliyetlerin, i ş letmeler tarafından yerine getirilmesi çok da kolay de ğ ildir. 
Bunların yap ı labilmesi için, i ş letmelerin olağ anüstü çaba harcamalar ı  gerekmektedir. 

III. Yeş il Pazarlaman ın Kullanım Nedenleri - 

Gelecekte, i ş letmeler için en büyük sorunlar ın başı nda; çevreye zarar vermeden 
faaliyetlerin devam ettirmesi gelecektir. Ye ş il pazarlama olarak adland ırı lan hareketin; 
çevreyi koruma bilinciyle toplumun büyük bir kesiminden destek görmesi, i ş letmelerin de 
bu hareketi benimseyip çevreye en az zarar verecek uygulamalar ı  geli ş tirmelerine neden 
olmuş tur (4). 

i ş letmelerin, ye ş il pazarlamay ı  tercih etme nedenleri a ş ağı daki beş  maddeden oluş -
maktadı r (5); 

1.Yeş il pazarlamay ı , iş letmeler amaçlar ına ulaşmak için bir fı rsat olarak görmektedir. 

2. İş letmeler, ye ş il pazarlama kavram ı na yönelik olarak faaliyette_bulunduklan için 
bunun, morallerini yükselttiklerini dü şünmektedir. 

3. Devlet kurumları , çeş itli teşvik ve yapt ınmlarla i ş letmeleri çevre konusunda duyarl ı  
olmaya zorlamaktad ı r. 	• 

4. İş letmeler, çevreyle ilgili faaliyetlerini, rekabet ettikleri di ğer firmalar üzerinde bir 
baskı  unsuru olarak kullanmaktad ır. 

5. Atıkların deşarj edilmesi s ıras ında uygulanan ücretlendirme, hammadde ve di ğ er 
malzeme kullan ımın ın azalt ı lmas ı  gibi maliyet faktörleri, i ş letmeleri konuyla ilgili davra-
nış ları nı  değ iş tirmeye zorlamaktad ı r. 

Yukar ıda maddeler halinde gösterilen, i ş letmelerin ye ş il pazarlamay ı  tercih etme ne-
denlerini daha detayl ı  olarak şu ş ekilde incelenebilir: 

A) Fırsatlar 

Günümüzde tüketicilerin çevre bilinci, çevreye kar şı  duyarl ı lıkları  son derece artm ış -
tı r. Yap ı lan araş tırmalar da, bu say ı  doğ rulamaktad ır. Bundan yirmi, otuz sene önce çevre 
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bilinci, çevre duyarl ı lığı  gibi kavramlann ismi bile telaffuz edilmemi şken; bugün bu ko-
nular, tüketiciler ba ş ta olmak üzere, birçok i ş letmenin gündemine oturmu ş tur. İş letmelerin 
çevre konusuna eğ ilmelerindeki temel neden tüketicilerdir. Çünkü günümüzün tüketicile-
ri, çevre hakk ında son derece bilinçli ve çevre kirlili ğ i konusunda da son derece duyarl ı dı r. 
Tüketicilerin, çevreye yönelik olan sorumluluk bilinçleri, onlann sat ın alma davran ış la-
nnda birtak ım değ iş ikliklere neden olmu ş tur. Bu de ğ iş iklikleri fark eden ve bunu bir f ı rsat 
olarak değerlendiren i ş letmeler, çevre bilinci ve sorumlulu ğu içerisinde faaliyetlerine yön 
vermi ş lerdir. Buna yönelik olarak mal ve hizmet üretip pazarlayarak, bu konuya önemle 
yaklaş an tüketicilerin taleplerini kar şı lamış lard ı r. Böylece de, bu i ş letmeler çevreye kar şı  
duyars ız olan i ş letmelere nazaran pazarda önemli fırsatlar ve avantajlar elde etmi ş lerdir. 

B) Sosyal Sorumluluk 

Çevre bilinci oturmu ş  olan iş letmeler, kendilerini çevreye kar şı  duyarlı  olarak görmek-
te ve kendilerinin sosyal sorumluluğ a sahip olduklann ı  düş ünmektedirler. Bu dü şünceye 
sahip olan firmalar, dü ş üncelerini fiiliyata geçirmek gerekti ğ ini bunun için de, mali he-
deflerini gerçekle ş tirmeye çal ışı rken bir yandan da çevreyle ilgili hedeflerini gerçekle ş -
tirmek gerekti ğ ini düşünmüş lerdir. Bu da, iş letmelerin art ık günümüzde, çevre konusunu 
önemsedikleri ve faaliyetlerine de buna göre yön verdikleri gerçe ğ ini ortaya ç ıkarm ış tır. 
İş letmeler, sosyal sorumluluk kavram ına iki aç ıdan yaklaş maktad ırlar: 

Birincisi; i ş letmelerin, çevreye kar şı  olan duyarl ı lıklann ı  pazarlama arac ı  olarak 
kullanmalar ıdı r. İkincisi de; i ş letmelerin çevre duyarl ı lıklann ı  pazarlama arac ı  olarak 
kullanma yerine, bunu, çevreye kar şı  kendilerini sorumlu hissetmeleri olarak yakla şmak-
tad ırlar. 

C) Devlet Baskı sı  

Bireyi ve toplumu ilgilendiren tüm faaliyetlerde olduğu gibi, pazarlama ile ilgili faa-
liyetlerde de Devlet, birey ve toplumu korumak için çe ş itli düzenleme ve yapt ınmlar uy-
gular. Ye ş il pazarlamayla ilgili olarak bu yapt ırımlar, üç ana ba ş lık altında toplanmaktad ı r. 
Bunlar (6); 

• Çevreye zarar ı  olan mamul ve yar ı  mamullerin üretimini k ı sı tlamak, 

• Sanayi kurumlar ı  ve tüketicilerin çevreye zararl ı  mamul tüketimlerini s ını flandır-
mak, 

• Adil rekabet ko şulların ı  sağ layabilmek için tüketicilerin konuyla ilgili olarak sa ğ lı klı  
değerlendirme yapabilece ğ i ortamlar ı  oluş turmakt ır. 

Türkiye'de, 2872 say ı l ı  Çevre Kanunu'yla, Çevre Bakanl ığı  çevre kirliliğ ine yol açan 
i ş letmeleri cayd ırmak için bir tak ım kanun ve düzenlemeler getirmi ş  ve bunlara uymayan-
lara da para cezas ı , faaliyetten men cezas ı  gibi yaptınmlar getirmi ş tir. 

D) Rekabet Baskısı  
İş letmelerin, ye ş il pazarlamayı  tercih etme nedenlerinden bir di ğ eri de, birinci nedende 

değ inilen rekabet bask ısıdır. İş letmeler, piyasadaki rekabetçi konumlar ı nı  yitirmek iste- 
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medikleri için ye ş il pazarlama kavram ına önem vermeleri ve bu kavram ı  uygulamalar ı  
gerekmektedir. Çünkü özellikle günümüzde tüketiciler, çevreye zarar veren ürünleri sat ın 
al ıp tüketmek istememektedirler ve bu konuda da son derece bilinçlidirler. Dolay ı sıyla gü-
nümüz i ş letmelerinin, bilinçli tüketicilerin isteklerine cevap vermeleri hayatlar ın ı  devam 
ettirmeleri aç ı s ından son derece önemlidir. 

E) Maliyet Faktörü 

iş letmelerin, yeş il pazarlamay ı  tercih etmelerindeki son kriter de maliyet faktörüdür. 
Günümüzdeki i ş letmelerin birço ğu, özellikle de at ıkları  doğ aya son derece zarar verenle-
r(petrokimya i ş letmeleri vb.), tüketicilerin çevreye kar şı  olan sorumluluklar ını  bildikleri 
için at ık sorunlarına, kendi içlerinde birtak ı m iyileş tirici önlemler alarak cevap vermekte-
dirler. Bu önlemler; i ş letmelerin at ı klarını  yapabildikleri kadar azaltma yoluna gitmeleri, 
atıkları  geri kazanma, daha az miktarda enerji kullanma ve üretimde birtak ım yeniliklere 
gitme gibi ko şullardan oluşmaktad ır. Elbette bu önlemlerin uygulanmas ının iş letmeye 
en başata yüklemi ş  olduğu bir yat ı rı m maliyeti vard ı r. Ancak bunun akabinde i ş letme 
maliyetlerinde bir dü ş me olur. Böylelikle, baş l ı  başı na bir gider kalemi olan at ıklar, gelir 
kalemi haline dönü ş ür. 

IV. Yeş il Pazarlaman ın Aş amaları  
Yeş il pazarlama, çevreyi koruma amac ı  güden, çevre bilinci ve sorumluluğu olan iş let, 

melerin ürünleri ile ilgilidir. Elbette ye ş il pazarlama kavram ı , üründen çok daha fazla ş eyi 
ifade etmektedir. Ürünün üretilmesinden tüketiminin yap ı lmas ına hatta, at ık hale geldik-
ten sonraki durumlar ı  kapsamaktad ır. 

Ye ş il pazarlaman ın dört tane a şamas ı  vard ır ve bu a şamalar şu ş ekildedir (4); 

A) Yeş ilin Hedeflen ıııı esi 

Bu aş amada, ye ş il ürünler çevre bilinci olan tüketiciler için üretilmektedir. Ancak buna 
ek olarak, iş letme ye ş il oliriayan ürünlerini de üretmeye devam etmektedir. Dolay ı s ıyla, 
birinci a ş ama; i ş letmenin ye ş il olmayan ürünlerine ek olarak ye ş ilin hedeflenmesiyle ye ş il 
ürünlerin üretilmesini ifade etmektedir. 

B)Yeş il Stratejilerin Geli ş tirilmesi 

Bu aş amada, i ş letme ye ş il ve ye ş il olmayan ürünlerinin üretimine devam etmektedir. 
Ancak buna ek olarak i ş letme, çevreye yönelik stratejileri ve politikalar ı  belirlemeye çal ış -
maktad ır. Böylelikle de çevresel önlemler al ınmaya baş lan ır. İş letme, yaln ızca yeş il ürün-
leri üretmemesine rağmen bu aşama ile birlikte, çevresel anlay ış  tüm iş letme düzeyinde 
gelişmeye ve yay ı lmaya baş lar. 

C) Çevresel Oryantasyon 

Üçüncü aşama olan çevresel oryantasyonda, ye ş il olmayan ürünlerin üretimi durur. 
Yaln ızca yeş il olan ürünlerin üretimi devam eder. Ürünler, sürekli olarak yeni çevreci ge-
reksinmelere uyum sağ layacak biçimde yenilenir ve günün ko şullarına uyarlarur. İş letme, 
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adeta kendini ye ş il ürün üretimine adar. Baz ı  tüketicilerden gelen, ye ş il olmayan ürünlerin 
üretimine kulak as ı lmaz. Bu ürünlerin talebi dikkate al ınmaz. 

D) iş letmenin Sosyal Yönden Sorumlu Organizasyon Olarak Görülmesi 

Bu aşamada, iş letme yalnız yeş il konularla uğ raşmakla kalmaz ayn ı  zamanda fırsat 
eş itliğ i ve asgari ücret politikalar ı  gibi sosyal içerikli konularla da uğ raşı r. Bu aşamada 
ye ş il pazarlamayla ilgili geli şmeler, i ş letmenin sosyal sorumlulu ğunun bir parças ı  haline 
gelir. Dolay ı s ıyla da i ş letme, sosyal yönden sorumlu organizasyon olarak görülür. 

V. Yeş il Pazarlama Karmas ı  

I ş letmeler, toplumun istek ve ihtiyaçlar ına cevap verirken çevre üzerinde birtak ım 
olumsuz durumlar yaratm ış lardır. Bu olumsuzluklar şu şekilde s ıralanabilirler (7); 

• iş letmelerin, piyasay ı  geni ş letmek amac ıyla yaptığı  kampanyalar nedeniyle 
ürünlerin modas ının geçmesi ve bunun sonucunda da do ğal kaynaklar ın geliş igüzel kulla-
n ı lmas ı , 

• Tüketici ihtiyaçlar ının göz ard ı  edilerek gerek insan sa ğ lığı  gerekse çevre sa ğ lığı  
aç ı s ından zararl ı  ürünlerin üretilmesi, 

• Tüketim talebinin yarat ı lmas ı , yanl ış  ve gereksiz tüketim al ış kanl ı klarının oluş -
turulmas ı , 

• Ürün farkl ı laş tı rı lmas ı  ve ürün kullan ım sürelerinin k ı salt ı lmas ıyla fazladan çöp 
ve atık oluş turulmas ıdı r. 

Özellikle son on yı ldır, pazarlama faaliyetlerinin i ş letme içerisinde yo ğunluk kazan-
mas ıyla tüketimde büyük bir art ış  yaş anmış  ve bu da daha çok üretim yapmak için daha 
çok doğ al kaynaklar ı n kullanı lmas ı  durumunu ortaya ç ıkarm ış tır. Bu da çevre aç ısından 
büyük sak ıncalar ın oluş mas ına meydan vermi ş tir (8). Bu olumsuzluklOrdan kurtulmak için 
i ş letmelerin genel amaçlar ı  içerisinde de yer alan sosyal sorumluluk kavram ın ın fark ı nda 
olmaları  ve bu sorumluluklar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. Yani 'i ş letme, 
yalnı zca tüketici istek ve ihtiyaçlar ının karşı lanmas ını  kendisine amaç olarak almamal ıdı r. 
İş letme, toplumsal boyutu da sosyal sistem içerisinde ele almal ıdı r. Dolay ı s ıyla iş letme, 
çevre boyutunu da kapsayacak ş ekilde geni ş letilmeli, ye ş il pazarlama yoğun olarak uygu-
lamaya al ınmal ıdır (9). 

Yeş il pazarlama karmas ı  şu ş ekildedir; 

A) Ürün 

Sanayileşme süreciyle birlikte çevrenin h ızla kirlenmesi, zararl ı  ürünlere kar şı  büyük 
bir tepkinin geli şmesine yol açmış tır. Tüketicinin sat ın alma kararlar ın ı  etkileyen faktörler 
aras ına, ürünün çevreye zararl ı  olup olmamas ı  da girince, i ş letmeler ye ş il ürünler ya da 
başka bir deyiş le çevre dostu olan ürünler üretmeye ve ye ş il politikalar oluş turmaya baş la-
mış lardı r. Yeş il ürün geli ş tirilirken dikkat edilmesi gerekenler ş öyledir (4); 
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Ürünler, nötr bir maddede aranan özelliklere sahip olmal ıdı r, 

• Çevre uyumlar ı  konusunda testten geçirilmi ş  olmal ı d ır, 

Yeniden kullan ılabilir ürünlere öncelik tan ınmal ı dı r, 

Tüketiciler, ye ş il ürünler hakk ında bilgilendirilmeli ve ye ş il ürünleri kullanma 
konusunda yönlendirilmelidirler, 

• Ambalajlamada, doğ al kaynaklar ın boş  yere tüketilmesini önlemek için büyük 
dikkat harcanmal ı d ı r. 

Bir i ş letme, ye ş il olmak ihtiyac ın ı  duyup bunu kabul etti ğ i zaman, a ş ağı daki üç hareket 
tarz ından birini seçmektedir (10); 

• Savunma Stratejisi:  Bu strateji, kanunlara uyum anlam ına gelmektedir. Birçok 
i ş letme bu yolu seçmektedir. 

• Atak Stratejisi:  Tüketiciye yarar sa ğ layan çevreci ürünlerin geli ş tirilerek pazarda 
avantaj sa ğ lanmas ıd ı r. 

• Yenilikçi Strateji:  Bu strateji; üretilen ürün ve üretim metotlar ında, uzun süre 
baş arı lı  olmak için önemli de ğ iş iklikler yap ı lmas ın ı  kapsar. Bu stratejiye örnek olarak, 
elektrik elde etmek için güne ş  enerjisinden yararlanma yollar ının artt ırı lmas ı  verilebilir. 

Ürün, her ne kadar ye ş il pazarlama anlay ışı n ın en önemli silah ı  olarak nitelendirilse de 
geniş  bir şekilde kabul görmü ş  yeş il ürün tan ı mı  yapmak zord ıı r. Genelde zorluklar, k ısmi 
özellikleri tan ımlama ve çevreci ürünlerin çevresel koruma ve devaml ı lığı n ı  kontrol alt ı -
na alam derecelerini saptama konusundad ı r. Bu problemin çözümünde 4S formülü teklif 
edilmi ş tir. Bu dört formül, şu ş ekildedir: 

I. 	Satisfication: Tüketicilerin ihtiyaçlar ın ın ve isteklerinin tatmini. 

2. Sustainability: Ürünün, enerji ve kaynaklar ının tüketiminin devaml ı lığı  ve ko-
runmas ı . 

3. Social Acceptability: Ürünün ve i ş letmenin; canl ı lara, insanlara ya da di ğ er ülke-
lere zarar vermemesi konusunda halktan kabul görmesi. 

4. Safety: Ürünün, kiş ilerin sağ lığı nı  tehlikeye atmamas ı , kullan ım ve tüketim yo-
luyla çevreye zarar vermemesidir. 

B) Fiyat 

Çevre bilincini ve sorumlulu ğunu taşı yan i ş letmelerin, bu amaçla yapt ıkları  yat ırım-
lar, oldukça yüksek meblağ ların harcanmas ı na neden olmaktad ı r. Yani iş letme aç ı sından 
maliyetli olmaktad ı r. Maliyet de, fiyat ı  etkileyen en önemli unsurdur. Ancak, günümüzde 
iş letmenin bu amaç için olu ş turduğu maliyetlerini fiyatlara yans ı tmas ı  ve toplumun da bu 
maliyeti karşı lamaya haz ır olduğu görülmektedir. Ancak yine de, i ş letmeler hedef tüketici 
kitlelerini iyi belirleyip onlara göre bu tür maliyetlere girmelidirler. Dolay ı s ıyla bu konu 
ile ilgili yap ı lmas ı  gerekenler, şu ş ekildedir (11); 
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Rekabete Uygun Bir Ürün Geli ştirmek:  Tüketiciler, yeni ürünlere hep bir şüp-
heyle yaklaşnu ş lard ır. Bunun en büyük nedeni, yeni ürünün genelde i ş letmeler tarafından 
para anlam ına gelmesidir. Tüketiciye, mümkün olan en iyi ye ş il fiyatland ırma sistemi 
sunulmal ı d ır. Bunun için de maliyetleri dü şürme yoluna gidilmeli ve di ğer i ş letmelerle 
işbirliğ i yap ı lmal ı d ı r. 

* Müş teriye De ğ er Vermek:  Bazen tüketiciler, fiyatlarda meydana gelen ufak fiyat 
art ış larına önem vermezler. İş te bu gibi durumlar, tüketicilere gerçekten de ğ er verilen 
durumlard ır. Tüketiciler, belirli bir ç ıkar için kullan ı ld ıkların ı  düşünmediğ i sürece, her 
yönden üreticilere destek verirler. Tüketicilere, fiyatlarda meydana gelen küçük art ış lann, 
üretim sistemlerinin yd ş illeş tirilmesi amac ıyla yap ı ldığı  anlat ı ldığı  sürece, tüketicilerin 
desteğ i giderek daha da artacakt ı r. 

Yeş il fiyatlaman ın başanya ulaş mas ı  için aş ağı daki kriterler göz önünde tutulmal ı dır 
(12); 

• Kalite: i ş letmenin ürünü, tüketicileri tatmin edecek kadar kaliteli olmal ıdı r. 

• İnan ılırlık: Ürünün ye ş il ürün olduğuna müş teri inand ınlmal ıd ı r. 

* Basitlik: Tüketiciler aç ı s ı ndan yeş il ürünlerin kullan ım ı  oldukça basit ve kolay-
l ıkla anlaşı labilir olmal ı dır. 

* Pazarlanabilirlik: Pazar bölümlendirme yap ı larak her bölgeye yönelik olarak 
pazarlama stratejileri geli ş tirilmelidir. 

* Spesifiklik: Sürekli geli ş en teknolojiler ve yenilenebilen kaynaklar ın durumu 
tüketicilere anlat ı lmal ıdı r. 

* Görülebilirlik: Yeş il ürünler, Yeş il projeler ve ye ş il ürünlerle ilgili yap ı lan bütün 
faaliyetler, tüketicinin gözü önünde yap ı lmalıdı r. 

* Somutluk: Yeş il ürünlerin bireylere sa ğ ladığı  faydan ın yanında, bütün olarak 
topluma sağ ladığı  fayda da somut olarak belirtilmelidir. 

* Toplum: Toplum, ye ş il ürünler hakk ı nda bilgilendirilmelidir. 

* Strateji: İş letmeler, stratejilerine uygun olarak ürünlerini üretmeliler ve ürünleri-
ni de stratejileri içerisinde tüketicilere tan ı tmal ı dı rlar. 

* Azim: İş letmeler, tüketicilileri ye ş il faaliyetlerle ilgili e ğ itmek, yeni ye ş il ürünler 
geli ş tirmek ve uzun dönemde kar elde edebilmek için büyük bir azimle çal ış mal ı dı rlar. 

C) Dağı tı m 

Tüketici kitleleri tarafından benimsenen çevre kOruma, üretici firmalann yeni da-
ğı t ı m politikalar ı  olu ş turmalar ı n ı  gerektirmektedir. Baz ı  sektörlerde, da ğı tı m politikas ı  
geri dönüş üm kavram ı  üzerine kurulmu ş tur. Geleneksel tek yönlü ürün ak ışı , ş imdilerde 
yerini iki yönlü ürün ak ışı na b ırakmaktad ı r. Daha çok tüketicinin kullan ı lmış  bir ürünü 
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elden ç ıkarma masraflar ı nı  yüklenmeyi reddetmesiyle, üreticiler üzerindeki çözüm üret-
me bask ı sı  gittikçe artmaktad ır. Satın alma ve kullanma süreçlerinin sonunda ürünlerin 
ve ürün ambalajlann ın geri dönüşümünü sağ layacak bir sisteme ihtiyaç duyulmaktad ır. 
Tüketiciler, daha önce satt ıklan ürünün kullan ım süresi dolduğunda geri alma garantisi 
veren üreticilere yönelme e ğ ilimi içindedirler. Art ık yeni bir ürün sat ın al ın ırken, kulla-
nım süresi dolmu ş  eski ürünü takas yöntemi ile geri alan üreticiler tercih edilmektedir. 
Dolayı s ıyla bu konuda, perakende sat ış  yapan iş letmelerle i ş birliğ i içinde çal ış mak büyük 
önem taşı maktad ır. Çünkü böyle bir sorumluluğu yüklenmek perakendeci ma ğ azalarda 
çalış anların ücretlerinde art ış  yaşanmas ı  ve geri al ınan ürünlerin yer kaplamas ı  sorunlarına 
yol açacakt ır. Bununla beraber, sistemin olumlu bir sonucu olarak tüketicilerle daha yak ı n 
ili şkiler kurulabilecektir (13). 

Dağı tım politikas ı , lojistik özelliklerin de çevre dostu bir politikayla ele al ınmas ın ı  
gerektirmektedir: Bu özellikler, enerji ve hammadde kullan ı m ı  gibi doğal kaynak bazl ı  
faktörler olduğu kadar, at ıklar gibi çevre kirliliğ i gibi baz ı  faktörleri de kapsamaktad ı r. 
Ambalajlamada, daha aza ve do ğ aya dost hammadde kullan ı lmas ı  ya da alternatif ta şı ma-
c ı l ık ş ekillerinin ara ş t ırı lmas ı  bu konuda at ı lacak ad ımlara tipik birer örnektir (4). 

D) Tutundurma 

İyi tanıtım, çevresel sorumluluk gösteren i ş letmelerle bir araya gelmek için tüketiciye 
imkan sağ lar. Tan ıtım politikas ı  tüketicinin gözünde "çevre dostu i ş letme" imaj ı  yarat-
mak ve tüketicilere ürün hakk ında çevresel mesajlar vermek amac ını  taşı maktad ır (14). 
Bu amaca ula şmak için; reklam kampanyalar ı , promosyon, halkla ili şkiler ve ,diğer yeni 
pazarlama araçlar ına baş vurulmaktad ır. Bu, gerek i ş letme içinde gerekse i ş letme d ışı nda 
iletiş imi gerektirir. Halkla ili şkiler, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve hedef tüketici kit-
lesinde çevre bilinci konusunda yeterli bir i ş letme imaj ı  yaratı lmas ın ı  sağ lar. 

Tan ı t ım politikas ının amac ı , tüketicinin gözünde i ş letmeye net ve yeterli bir ye ş il kim-
lik kazand ı rmak olduğundan bu amaç doğ rultusunda uygulanan diğ er pazarlama teknikle-
rinin birbirleriyle de uyum içinde iş lemesi gerekmektedir. Yani, i ş letmelerin uygulad ıklar ı  
pazarlama politikalar ı , tüketicinin gözünde yarat ı lmak istenen imaja uyum göstermelidir. 
Uygulanan ürün politikalar ıyla bağdaşmayan yapay ve k ısa vadeli tan ı tım politikalar ı  
inandı rı c ı  olmaktan uzakt ır. İş letme, çevreci yakla şı mlarını  stratejilerine yans ı tmal ıd ı r 
(4). 

VI. Yeş il Pazarlaman ın Amaçları  

Pazarlama, toplumsal boyutu hiçbir zaman göz ard ı  etmemelidir. Tüketici ihtiyaçlar ı n ı  
bütün olarak karşı layamayan uzun vadeli i ş letme hedeflerinin, ba ş arıya ulaş mas ı  mümkün 
değ ildir. Pazarlaman ın toplumsal boyutu, pazarlamaya yönelik kararlar ın daha geni ş  bir 
sosyal sistem içinde al ınmas ın ı  gerektirmektedir. Pazarlama, çevre boyutunu da kapsaya-
cak ş ekilde geni ş letilmeli, ye ş il pazarlama yo ğun olarak uygulamaya konulmal ıdı r. Yeş il 
pazarlaman ın amaçlar ı  ş u şekildedir (4); 
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Yeş il pazarlaman ın amac ı , yeni tüketim alanlar ı  yaratmak değ il, s ınırl ı  doğal 
kaynaklar ı  en iyi ş ekilde kullanmak olmal ı d ır, 

* Ye ş il pazarlama, kullan ı l ıp at ı lacak ürünlerin üretilmesi üzerinde de ğ il doğ al 
dengenin sağ lanmas ı  ve korunmas ı  ile enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi üze-
rinde yoğunlaş mal ıdı r, 

* Yeş il pazarlama, çevrenin u ğ radığı  tahribat ı  engelleyecek ve sanayiinin yaratt ığı  
çevre kirliliğ ini azaltacak alternatifler aramal ıd ı r, 

* Ye ş il pazarlama, çevre dostu ürünlerin kullan ı m ın ı  teşvik etmeye, paketlerne 
i ş lemini en az düzeye indirmeye ve toplumda geri dönü şüm bilincini yaratmaya yönelme-
I idir, 

* Yeş il pazarlama, sistemin istilcrann ı  sağ lamak amac ı yla sorumluluğu dağı tmal ı -
d ır. Tüketicileri, devletleri ve gönüllü kurulu ş ları  harekete geçirmelidir. 

VII. Yeş il Tüketicilerin Tan ımlanmas ı  ve S ı nı fland ı rı lması  

Yeş il tüketiciler; ya şam biçimlerine uygun, çevreye kar şı  sorumlu ürünler kullanmak 
isteyen iyi tüketicilerdir. Bir ürünün ye ş il özelliklerini duyurmak, ba şarı lı  bir pazarlama 
stratejisidir. Ara ş t ı rmalar, göstermi ş tir ki, genel olarak tüketiciler, çevreye zarar vermeyen 
mallar için %10'a kadar fazla fiyat ödemeye raz ı dırlar (10). 

Bugünün tüketicileri, çevre sorunlar ına büyük duyarl ı lık göstermekte ve i ş letmeler-
den sorumluluklar ı n ın fark ı na varmalar ını  ve doğ ay ı  daha iyi koruyacak uygulamalar ı  
yapmalar ın ı  beklemektedirler. Kendilerini ve çevrelerini, sat ın alma güçlerini kullanarak 
korumay ı  hedefleyen ki ş ilere "Ye ş il Tüketici" denilmektedir (15). 

Ye ş il tüketiciler, çevre dostu ürünleri sat ı n alma istekleri aç ı s ından Gerçek Mavi Ye-
ş iller, Ye ş il Yeş ilciler, Yeşerenler, Umursamayanlar ve Klasik Kahverengiler olmak üzere 
be ş  kategoriye ayr ı lırlar. Bunlar, şu ş ekildedir (4); 

A) Gerçek Mavi Ye ş iller 

Gerçek mavi ye ş il kategorisinde bulunan tüketiciler. ilk çevre savunucular ındand ı r. 
Çevre, onlar için bir faaliyet de ğ il bir yaşam biçimidir. Yüksek derecede çevre bilincine 
sahiptirler ve di ğ er birçok tüketici üzerinde etkilidirler. İyi eğ itim almış lard ı r ve gelir se-
viyeleri yüksektir. Bu grup, çevreye yakla şı m ı  kuşkulu olan ürünlerden di ğer tüketicilere 
göre üç kat fazla kaç ını rken, çevreci olan ürünleri sat ın almada iki misli daha duyarl ı d ı rlar. 
Çevre sorunlar ı n ı n çözümünde bireysel olarak ba şarı l ı  olduklanna inan ırlar. 

B) Yeş il Ye ş ilciler 

Bu kategoride bulunan tüketiciler, çevresel sorunlarda daha az 'aktif olmalar ına rağ -
men, ye ş il ürünlere daha fazla istek gösterirler. Çevreyle belirli bir kapsamda ilgilenirler. 
Eğ itim seviyeleri ve gelir seviyeleri, Gerçek Mavi Ye ş illere göre daha dü şüktür. 
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C) Yeş erenler 

Yeşerenler, çevreye uyumlu ya şamanın gerekliliğ ini belirtirler ancak bireysel olarak 
katk ı da bulunabileceklerine inanmazlar. Çevreyle ilgili faaliyetlere kat ı lırlar ancak ye ş il 
ürünlere fazla bütçe ay ırmazlar. Ekonomi ve çevre ikileminde hangi taraf ı  seçeceklerine 
karar verememi ş lerdir. İyi eğ itimli ve orta gelir seviyesinde yer alan bu grup, çevre konu-
sunda karars ızdı r. 

D)Umursamayanlar 

Bu s ın ıfland ırmada bulunanlar; çevre için hiçbir faaliyette bulunmamakla birlikte, 
diğ er tüketici gruplar ın ın da üstüne düşen görevleri yapmad ıklanna inan ı rlar. Bu grupta 
bulunan tüketiciler, ye ş il ürünlerin pahal ı  ve i ş e yaramaz oldu ğunu belirtirler. Onlara göre 
iş letmeler, bu sorunu kendileri çözmelidir. E ğ itim ve gelir seviyesi, ortan ın altında yer 
alan umursamayanlar, çevre hakk ı nda yeterince bilgilendirilmemi ş tir. Onlara göre bütün 
bu sorunlar, ba şkalarına aittir ve ba şkalannca çözülmelidir. 

E)Klasik Kahverengiler 

Klasik kahverengiler, hiçbir ş ekilde çevre ile ilgilenmezler. Onlara göre çevre sorunu 
diye bir ş ey yoktur. En az e ğ itimli olan ve en az gelir seviyesine sahip olan gruptur. 

VII. Stratejik Ye ş il Pazarlama 

Çevreci hareketi ve ye ş il tüketici ak ımı , ş irketlerin planlamadan sorumlu yöneticileri-
nin önüne geli ş me gösterdikçe üç önemli konuyu getirmektedir. Bunlar (15); 

A) Akı lcı  Paketleme 

Daha aza paket kullanma ve yeniden de ğerlendirilebilen kaplar, ön plana ç ıkmaktad ı r. 
Yeniden değ erlendirilen ambalaj ve kaplar ın tasarımı  ve tüketicilerin yararlar ına sunulma-
s ı  için iş letmeler yoğun çal ış malara girmi ş lerdir. Bu durumda öncü duruma gelen baz ı  pa-
zarlama yöneticileri, rekabetçi üstünlükleri de ele geçirebilmektedirler. Örne ğ in; Procter 
and Gamble firmas ı , Spic ve Span adl ı  ürünlerinde %100 yeniden değerlendirilen plastik 
kaplar kullanmaktad ı r. 

B) Yaş am Eğ risi Analizi 

En iyi ve en doğ ru yaklaşı m olarak ürünün çevre niteliklerini de ğ erlendiren bir tek-
niktir. Örneğ in; plastik paketlemede ihtiyaç duyulan petrolün ta şı nmas ı  için gerekli enerji 
maliyeti, rafinerilerdeki üretim maliyeden ve kullan ım sonras ı  çöplüklere at ı lma maliyet-
leri ölçülmeye çal ışı lır. Kısaca; ürün yap ı m ı , kullan ımı  ve atığı  ile ilgili çevresel risklerin 
toplamın ın belirlenmesine yönelik bir analizdir. Bu analiz ile olumsuz özellikleri olan 
ürünleri belirlemek olas ıdı r. 

C) Sağ lık ve Güvenlik 

Tüketicinin zehir içeren ürünlere ve böcek ilaçlarma kar şı  olumsuz tutumlar ı  olmas ı , 
bu konuda en önemli örnektir. Fosfatl ı  deterjanlar su kirlenmesine neden oldu ğundan, tü- 
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keticiler doğ al olan ve fosfats ız deterjanlara dönmektedirler. Ayr ıca özellikle bebek ürün-
lerinde doğ al içerikli olanlar tercih edilmeye ba ş lanmış tır. Suni gübre ve ilaçlamalardan 
arınmış  taze yiyeceklere kar şı  yeti şkinler aras ında olu şan olumlu tutum, nüfusun hemen 
hemen her kesiminde yayg ınlaş maktadır. 

Bu üç konu, pazarlama yöneticileri taraf ından dikkate al ınmakta ve planlaman ın içeri-
sinde düşünülen konulardan olmaktad ı r. 

IX. Sonuç 

Insanoğ lu, var olu şundan bu yana sürekli bir geli şme ve ilerleme içerisindedir. Zaman 
içindeki bu geli ş me, sanayileşmenin ve teknolojinin ilerlemesine etkide bulunmu ş tur. Ay-
rıca ekonomik geli ş meler de refah düzeyinde bir art ış a neden olarak üretim ve tüketimin 
artmas ı  durumunu ortaya ç ıkarmış t ır. Bu art ış , doğal kaynaklann son süratle tüketilmesi 
sorununu oluş turmuş tur. Binlerce y ı ld ır, insanoğ lunu besleyen, giydiren ve bannd ı ran ta-
biat bir anda yok olma tehlikesi ile kar şı  karşı ya kalmış tır. Bunun fark ına var ı lmas ı  olduk-
ça zaman almış tı r. As ı l önemlisi de, i ş letmeler özellikle bu durumu fark etmek istememi ş -
lerdir. Ancak çevre sorunlar ın ın art ış  göstermesi, i ş leteme stratejilerinin yeniden gözden 
geçirilmesini sağ lamış t ır. Bunun sonucunda da çevreye duyarl ı lık durumu belirerek ye ş il 
pazarlama kavram ı  ortaya ç ıkmış t ı r. 

Yeş il pazarlama, gelece ğ e yönelik bir tutum içerisinde olarak toplumsal çevre bilincini 
ve sorumluluğunu geli ş tinni ş tir. Ye ş il pazarlama; bireylerin ihtiyaç ve isteklerini giderme-
ye yönelik olarak faaliyetlerin yerine getirilmesini ve bunlar yap ı l ı rken de, doğal çevreye 
en az seviyede zarar vermeyi amaçlayan bir yakla şı mdır. Ancak bu yakla şı m ın Türki-
ye'deki geçmi ş i çok da fazla de ğ ildir. Ülkemizde son yı llarda çevreye kar şı  oluş an büyük 
hassasiyet sonucunda bu yakla şı m gündeme gelmi ş  ve uygulanmaya ba ş lamış t ır. Elbette 
burada, toplumun pay ı  büyüktür. Bu kavram ın, i ş letmelerin gündemine ta şı nmas ındaki en 
büyük rolü; toplum ve devlet üstlenmi ş tir. 

Sonuç olarak; günümüzde olmazsa olmaz bir durumu temsil eden "Ye ş il Pazarlama", 
i ş letmelerin iyice özümseyerek uygulamas ı  gereken bir yakla şı m olarak yerini alm ış tı r. 
Birey olarak bizler de, bu konudaki hassasiyetimizi her zaman için göstermeliyiz. Çünkü 
dünyamızın geleceğ ini güvence alt ına almak bizlere dü ş en en büyük görevdir. 
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YAZI M KURALLARI 

1- Dergiye gelen eserlerin bas ımı  öncesinde.HAKEM görü şü al ınır. Yayın kuruluna gönderi-
len yaz ı ların dergide yay ınlanabilmesi için Yayın Kurulunca, belirlenen yay ım kurallarına 
uygun görülmesi ve Hakem Heyeti taraf ından kabul edilmesi gerekir. Yay ınlanmas ı  uygun 
görülmeyen yaz ı lar hakkında yazanna/yazarlanna bilgi verilir. 

2- Üçüncü Sektör KOOPERATIFÇILIK DERGISI'nde Dünyada ve Türkiye'de Kooperatif-
çilik, tarım yönetim, ekonomi, i ş letme, sosyo-kültürel vb. konularda yaz ı lara yer verile-
cekt' ,r. 

3- Yaz ı lar, 15 daktilo sayfas ın ı  geçmeyen, birbuçuk aral ıkl ı , sayfan ın bir yüzüne anlaşı l ır 
bir dille yaz ı lmış  olmalıdır. Türkçe karşı lığı  olmayan teknik ve yabanc ı  dildeki terimlerin 
parantez İçinde kısa aç ıklamas ı  yap ı lmalıdır. 

4- Tercüme yaz ı larda, tercümenin yap ı ldığı  yay ının adı , cildi, sayısı , sayfas ı , yazarı  ve ülkesi 
belirtilmelidir. Mümkünse yaz ının orjinalinin fotokopisi eklenmelidir. 

5- Dergimizde yay ınlanan yazı lar sadece yazarlar ın görüş lerini ta şı r. Kurumumuz için ba ğ -
layıc ı  husus taşı maz. 

6- Yayınlanmak için tarafımıza gelen yaz ı ların yay ınlan ıp yayınlanmamas ına ve dergimizde 
nas ı l yer alacağı na Yay ın Kurulumuz karar verir. Yay ın Kurulu gerekti ğ inde yaz ı larda kı -
saltma ve- düzeltme yap ı lmas ını  önerebilir. 

7- Ş ekil ve grafik numaras ı  ve ismi alt ına, tablo numaras ı  ve ismi ise üzerine var ise kayna ğı  
altına yazı lmal ıdı r. 

8- Bilimsel makalelerde faydalan ı lan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla nu-
maraland ınlma!! ve temin sonunda da eser içinde verili ş  sıras ına göre yaz ı lmandır, 

a- Kaynak makale ise; yazar ın soyadı , ad ı , makalenin tam baş lığı , yayının adı , cilt no, say ı sı , 
yı lı , sayfa numaras ı , 

b- Kaynak kitap ise; yazar ın soyadı , adı , kitab ın adı , varsa editörü, yay ın yeri, yay ın no, ya-
yınlandığı  yer, y ı l, sayfa numaras ı , 

c- Kaynak tebliğ  ise yazar ın soyad ı , ad ı , tebliğ in adı , kongre, seminer ya da konferans ın adı , 
düzenlendiğ i yer, yı l, sayfa no, 

9- Yazar ın ismi ile unvanı  makale baş lığı nın alt ında, varsa bağ lı  kurulu şu ise ilk sayfan ın 
altında olacakt ı r. 

10- Yaz ı larda ingilizce ba ş lık ve 50 sözcüğü geçmeyecek ingilizce abstrack ile Türkçe özete 
yer verilecektir. 

11- Makalenin ana fikrini olu ş turan ve spot niteli ğ i taşı yan önemli kı sımların altı  çizilecek-

tir. 

12- Yay ınlanan yaz ı lar için Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun önceden belirledi ğ i esaslar da-
hilinde hesaplanacak telif ücretinden hakem ücreti dü şüldükten sonra kalan k ı smı  yazanna 

ödenir. 

13- Dergide makalesi yer alan yazarlara be şer adet dergi gönderilecektir. 

14- Dergimiz Bas ın Meslek ilkelerine uyar. 
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