
TÜRK KOOPERAT İ FÇ İ L İ K KURUM 

74ı,IXT  
<2s- O  • • Üçüncü Sektör 

Kooperatifçilik KOOP•KUR 

1931 

	

2008 	 Perakendecilik Sektöründe Günümüzün Yükselen De ğ eri Organize 

	

Cilt:43 	 Al ış veriş  Merkezleri ve Mağ aza Sahip/Kirac ı lar ı n ı n Alg ı lama Farkl ı l ı klar 

	

Sayr1 	 Ankara İ li Alan Araş t ı rmas ı  
Cemalettin AKTEPE 

Örgütsel Stresle Ba ş a Ç ı kma Yöntemleri ve Stres Yönetimi 

Mehmet SARII Ş IK 

Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin Alg ı lanmas ı  Konaklama i ş letmelerin 

S ı n ı f ı na Göre Farkl ı laşı r m ı ? 
irfan YAZICIOĞ LU, Hakan KOÇ 

Turizmin Yerel Kültür Üzerindeki Etkilerine ili ş kin Yöre Halk ı  Alg ı lamal . 

 Yöre Halkı n ı n Demografik De ğ iş kenlerine Göre De ğ iş iklik Gösteriyor r 

(Ürgüp Yöresine Yönelik Bir Uygulama) 
Selma MEYDAN UYGUR, Eda BAYKAN 

ipoteğ e Dayal ı  Konut Finansman Sisteminin (Mortgage) Orta Ve Dü ş e 

Gelirli Tüketicilerin Konut Talebine Etkileri: K ı r ı kkale İ li Örneğ i 

Yunus Bahad ı r GÜLER, Ali YAYLI 

Avrupa Birliğ i'nde Demiryolu Ula ş t ı rmas ı  İ le ilgili Politikalar ve 

Türkiye'nin Durumu 
R.Pars ŞAHBAZ, Sedat YÜKSEL 

Türkiye'de Su Kaynaklar ı ndan Sulama Amaçl ı  Yararlanma 

Yöntemlerinin Değ erlendirilmesi 
Harun TANRIVERM İŞ , Yeş im AL İ EFEND İ OĞ LU 

Süreç K ı yaslamas ı nda Veri Toplamaya Etki Eden Faktörler 

Mustafa Cihat UNGAN 

Öğ rencilerin Fast Food (H ı zl ı  Servis) Restoranlar ı n ı  Tercih Etmelerind 

Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Ara ş t ı rma 
Ahmet TAYFUN, Selma MEYDAN UYGUR 



ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİ FÇ İ Lİ K 
2008 C İ LT:43 SAYI: 1 

Sahibi 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Bas ı n Yay ı n Ara ş t ı rma 

Dan ış manl ı k ve Eğ itim Hizmetleri İş letmesi ad ı na 
Prof. Dr. Nevzat AYPEK 

Yaz ış ma Adresi ve Yönetim Yeri 
Mithatpa ş a Caddesi 38/A 06420 K ı z ı lay - ANKARA 
Tel: 0.312 435 98 99 - 435 96 91 Fax: 0.312 430 42 92 

www.koopkur.orztr • admin(&koopkur.org.tr  

Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Bas ı n Yay ı n Ara ş t ı rma Dan ış manl ı k ve Eğ itim Hizmetleri İş letmesi 

Y ı lda 4 say ı  yay ı nlan ı r. 
Fiyat: 6,50 YTL 

Y ı ll ı k Abone: 25 YTL 
Yurtd ışı : 7 USD - 5 EURO 

Abonelik İ çin Banka Hesap Numaram ı z: 
T.C. Ziraat Bankas ı  Mithatpa ş a Ş ubesi Hesap No: 7970378 - 5002  

Tasar ı m & Ctp & Baskı  
Umut Tan ı  Sağ l ı k Matbaa San. ve Tic. A. Ş . 

Saner Bas ı m Sanayii 
OST İ M Org. San. Böl. Turan Çi ğdem Cd. No:15 

Tel: 0.312 385 91 03 (Pbx) 

Yerel Süreli Yay ı n 

Bas ım Tarihi 
13 Mart 2008 

pe
cy

a



ISSN 1300 - 1469 

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATIFÇILIK 
2008 C İ LT:43 SAYI: 1 

Sorumlu Yaz ı  İş leri Müdürü 
Prof. Dr. Rasih DEM İ RC İ  

YAYIN KURULU 
Nurettin PARILTI 
Ahmet BAYANER 
Hikmet KAVRUK 

Mehmet YE Şİ LTAŞ  
Eriman TOPBAŞ  

Muharrem ÇET İ N 

HAKEM KURULU 
Eyüp AKTEPE - Gazi Üniversitesi 

Osman ALTUĞ  - Marmara Üniversitesi 
Burhan AYKAÇ - Gazi Üniversitesi 

Kadir ARICI - Gazi üniversitesi 
Nevzat AYPEK - Gazi üniversitesi 

Rasih DEM İ RC İ  - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
İ smail DUYMAZ - Y ı ld ı z Teknik Üniversitesi 

İ hsan ERDOĞAN - Gazi üniversitesi 
Ali Fuat ERSOY - Gazi Üniversitesi 

Ahmet GOKÇEN - İ stanbul Üniversitesi 
İ zzet GÜMÜ Ş  - Gazi Üniversitesi 

I. Hakk ı  İ NAN - Trakya Üniversitesi 
Eyüp G. İ SPIR - Gazi Üniversitesi 

Öznur YüKSEL - Çankaya üniversitesi 

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Hakemli Bir Dergidir. 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) 

içindekiler 

Perakendecilik Sektöründe Günümüzün Yükselen De ğ eri Organize Al ış veri ş 	1 
Merkezleri Ve Ma ğ aza Sahip/Kirac ı lar ı n ı n Alg ı lama Farkl ıı klar ı : Ankara İ li 
Alan Ara ş t ı rmas ı  
Cemalettin AKTEPE 

Örgütsel Stresle Ba ş a Ç ı kma Yöntemleri ve Stres Yönetimi 	 16 
Mehmet SARIIŞ IK 

Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin Alg ı lanmas ı  Konaklama i ş letmelerinin 
	

31 
S ı n ıf ı na Göre Farkl ı laşı r m ı ? 
Irfan YAZICIOĞ LU, Hakan KOÇ 

Turizmin Yerel Kültür Üzerindeki Etkilerine ili ş kin Yöre Halk ı  Alg ı lamalar ı , 	44 
Yöre Halk ı n ı n Demografik Değ iş kenlerine Göre De ğ iş iklik Gösteriyor mu? 
(Ürgüp Yöresine Yönelik Bir Uygulama) 
Selma MEYDAN UYGUR, Eda BAYKAN 

İ poteğ e Dayal ı  Konut Finansman Sisteminin (Mortgage) Orta Ve Dü ş ük 
	

62 
Gelirli Tüketicilerin Konut Talebine Etkileri: K ı r ı kkale İ li Örneğ i 
Yunus Bahadır GÜLER, Ali YAYLI 

Avrupa Birli ğ i'nde Demiryolu Ula ş t ı rmas ı  İ le ilgili Politikalar Ve Türkiye'nin 	75 
Durumu 
R. Pars ŞAHBAZ, Sedat YÜKSEL 

Türkiye'de Su Kaynaklar ı ndan Sulama Amaçl ı  Yararlanma Yöntemlerinin 	88 
Değ erlendirilmesi 
Harun TANRIVERMİŞ , Yeş im AL İEFENDİOĞ LU 

Süreç K ı yaslamas ı nda Veri Toplamaya Etki Eden Faktörler 	 112 
Mustafa Cahit UNGAN 

Öğ rencilerin Fast Food (H ı zl ı  Servis) Restoranlar ı n ı  Tercih Etmelerinde Etkili 	120 
Olan Faktörler Üzerine Bir Ara ş t ı rma 
Ahmet TAYFUN, Selma MEYDAN UYGUR 

II 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 1-15 

PERAKENDEC İ Lİ K SEKTÖRÜNDE 
GÜNÜMÜZÜN YÜKSELEN DE Ğ ER İ  

ORGAN İ ZE ALI ŞVERİŞ  MERKEZLERI VE 
MAĞAZA SAH İ P/Kİ RACILARININ ALGILAMA 

FARKLILIKLARI: ANKARA İ L İ  ALAN 
ARAŞ TIRMASI 

Cemalettin AKTEPE* 

Özet: Bu çal ış manın temel amac ı , Ankara'da faaliyet gösteren organize 
alış  veriş  merkezlerindeki ma ğ azaların sahip veya kiracı larının, bulundukları  
merkezi nas ı l değ erlendirdiklerinin ortaya çıkarı lmasıdır. Bununla beraber, 
perakendecilik sektörünün önemli bir unsuru, olan alış  veriş  merkezlerinin 
mağ aza sahip veya kiracı lar' tarafından algı lanma farklı lıkları  ortaya koyul-
maya çalışı lacaktır. Buna bağ lı  olarak, her bir merkezin diğ erlerine göre fark-
lı lıkları, üstünlükleri ve zay ıf tarafları  ortaya çıkarı lm ış  olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Perakendecilik, Organize al ış veriş  merkezleri, 

Shopping Centers That Uptrend On Present Day In Reta-
iling Industry And Variety Of Perception Of Owner And bol-
der Of The Shops: Ankara City As A Field Research 

Abstract: The basic purpose of this study is introduced that how will 
evaluate into the shopping center by the owner or renter of stores in shopping 
center in Ankara. As we know shopping centers are important element of re-
taling sector and the study try to introduce perception differences of owner or 
renter of stores for the shopping centers. Thus İf The shopping centers compare 
with the others. The differences, advantages and weakness will be revealed for 
each shopping centers 

Keywords: Retailing, Shopping Center 

Gİ RİŞ  
Toplumsal geli ş ime ve tüketici beklentilerine paralel olarak geli ş en 

al ış  veri ş  al ış kanl ı klar ı , özellikle son otuz y ı l içerisinde organize al ış  veri ş  
merkezlerine olan ilgiyi art ı rm ış t ı r. Geli ş en ve değ i ş en tüketici istek / ter-
cihlerine paralel olarak, organize al ış  veri ş  merkezleri özellikle son yirmi 
yı l içinde ülkemizde önemli bir yere sahip olmu ş lard ı r. Farkl ı  bir peraken-
decilik anlay ışı  sunan ve bir çok farkl ı  fı rsat ı  bir arada sunan bu merkezler, 
tüketici beklentilerinde de de ğ i ş iklikler meydana getirmi ş tir. Bu merkez-
ler, tüketiciler aç ı s ı ndan olduğu kadar de ğ i ş ik disiplinlerinde ilgi alan ı na 
girmektedir. 

Organize al ış  veri ş  merkezlerine yönelik yap ı lan tan ı mlamalara ba-
kı ld ığı nda çok farkl ı  disiplinler aç ı s ı ndan ele al ı nabileceğ i görülmektedir. 

* Dr. Gğ r. Gör. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi, Ticaret Eğ itimi Bölümü 
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Bu çal ış ma da ise organize al ış veri ş  merkezleri, pazarlama ve perakendeci-
lik odakl ı  incelenecektir. 

Organize al ış  veri ş  merkezleri "çok say ı da perakendeciyi, departman-
l ı  mağ azalar ı , yiyecek-içecek, tiyatro salonu, sinema ve banka gibi çok farkl ı  
i ş letmeleri bir arada bulunduran, mimari bir bütünlü ğü bozmadan 80.000 
m2'ye kadar de ğ i ş ebilen büyüklüğe sahip, yönetimi tek yerden yap ı lan al ış -
veri ş  kompleksleri (Oppewall vd. 2000:453) olarak tan ı mlanabilir. 

Rekabetin son derece ş iddetlendiğ i perakendecilik sektöründe, bu 
tür merkezlerin önemli bir avantaj kazand ığı  Orülmektedir. Bu avantaj, 
organize al ış veri ş  merkezlerinin tüketicilere al ış veri ş  imkan ı  sağ lamas ı n ı n 
yan ı  s ı ra diğ er sosyal, kültürel hizmetleri ayn ı  anda ve mekanda sunabilme-
sinden ileri gelmektedir. Bu özelli ğ i ile öne ç ı karı  al ış veri ş  merkezlerinin 
say ı s ı n ı n her geçen gün art ığı n ı  görebiliriz. Dolay ı s ıyla, art ı k rekabetin or-
ganize al ış veri ş  merkezler aras ı nda yoğunlaş tığı n ı  ifade etmek yanl ış  olma-
yac akt ı r. 

Geni ş  bir alana yay ı lan al ış veri ş  merkezlerinin yönetimleri kirac ı lar-
la olan ili ş kilerinden, merkezin güvenli ğ i, bak ı m ı ,yd ı nlat ı lmas ı  ve hijyeni- 
ne kadar bir çok konuya hassasiyet göstermesi  Bu konularda 
üstün bir beceri göstermesi gereken merkez yöneticisinin ba ş ar ı  düzeyi de 
ayn ı  zamanda bu konudaki uzmanl ı klar ı n ı n bir götergesi olarak kabul edil-
mektedir. 

ORGANİ ZE ALIŞVERİŞ  MERKEZLERİ N İ N GELİŞİ M SÜREC İ  
Al ış veri ş  merkezlerinin kurulmas ı n ı n alt ı nda yatan temel gerekçe, 

küçük dükkanlar ı n, departmanl ı  mağ azalar ı n tek ba ş lar ı na sağ layamad ı k-
lar ı  veya sağ lamakta yetersiz kald ı klar ı  alanlarda güç birli ğ i yapma istekle-
ridir. Bu güç birli ğ i sayesinde, tüketiciler daha modern, rahat ve al ış veri ş i 
motive edici mekanlarda bulunacaklard ı r. Bu ortamlarda, tüketicinin al ış  
veri ş  yapma s ı k ı l ığı n ı  ve miktar ı n ı  art ı racakt ı r. 

Organize al ış veri ş  merkezlerinin tarihsel geli ş imine bak ı ld ığı nda 
1920'lerden gelen bir geçmi ş i olduğu görülebilmektedir. Özellikle ABD'nin 
Philadelphia eyaletinin bu anlamda ilk al ış veri ş  merkezlerine ev sahipli-
ğ i yaptığı  bilinmektedir (Babin ve Darden1996: 205). Kansas City'de aç ı lan 
"Country Club Plaza" ve Dallas'da aç ı lan "Highland Park Shopping Village" 
al ış veriş  merkezlerine verilen ilk örneklerindendir (F ı nn 1996: 12). 

Türkiye'de ise al ış veri ş  merkezlerinin aç ı lmas ı  1980'li y ı llar ı n sonla-
r ı na rastlamaktad ı r. Bat ı daki örnekleri benzeri ilk organize al ış veri ş  merke-
zi 1988'de aç ı lan İ stanbul'daki "Galleria"d ı r (Alkibay,1994: 184). Bu tarihten 
sonra say ı lar ı  h ı zla artan al ış veri ş  merkezleri, sadece İ stanbul ve Ankara 
gibi büyük ş ehirlerde değ il, farkl ı  Anadolu ş ehirlerinde de görülmeye ba ş -
lanm ış tı r. Bu h ı zl ı  geli ş imin temelinde yatan nedenler ise sadece iktisadi 
faktörlere ba ğ lamak doğ ru olmayacakt ı r. Ş ehirle ş menin getirdiğ i ş artlar, 
yeni al ış veri ş  al ış kanl ı klar ı  ve sosyo-kültürel unsurlar ı  bir arada dü ş ünmek 
gerekir. Bu nedenleri somutla ş t ı r ı rsak organize al ış veri ş  merkezlerinin or-
taya ç ı kış  nedenleri ş öyle s ı ralanabilir. 

• Ş ehirle ş menin art ı k tek bir merkezde de ğ il, çok merkezli olarak ge- 
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li ş mesi. Buna bağ l ı  olarak ya ş am alanlar ı n ı n ş ehir merkezlerinin d ışı nda 
olmas ı , 

• Bireyin tüm al ış veri ş ini ayn ı  çat ı  altında bir kere de yapabilmesinin 
getirdiğ i zaman kazanma avantaj ı , 

• Organize al ış veri ş  merkezlerinin tüketiciye yönelik promosyon ve 
tutundurma faaliyetlerinin etkisi, 

• Al ış veri ş  merkezlerinin tüketicilere sa ğ lad ığı  psikolojik ve sosyo-
kültürel hazlar, 

• Yüksek gelirli gruplar ı n ş ehir d ış lar ı nda yeni yerle ş im alanlar ı nda, 
benzer bir kültürel yap ı  içinde oluş turduklar ı  yap ı laş ma da, bölgesel nite-
likteki al ış veri ş  merkezlerine olan yüksek talebi aç ı klayabilmektedir (Er-
kip, 2005: 93). 

Yukar ı da da ifade edilen al ış veri ş  merkezlerinin ortaya ç ı kma neden-
leri farkl ı  olduğu gibi, al ış  veri ş  merkezlerinin içerikleri ve türleri de birbir-
lerinden farkl ı l ı k arz edebilir. 

ORGANIZE ALIŞ  VERIŞ  MERKEZLERININ SINIFLANDIRILMASI 
Organize al ış  veri ş  merkezleri farkl ı  kriterlere göre (pazar ı n özellik-

lerine, merkezin fiziki büyüklü ğüne, mevcut perakendecilerin çe ş itliliğ ine 
göre) s ı n ı flara ayr ı labilmektedir. Ancak, yap ı lan literatür çal ış maları nda 
görülen ay ı r ı m, genellikle hizmet sunulan pazar ı n büyüklüğünü kriter al-
maktad ı r. Ancak, buna bağ l ı  olarak merkezin alan olarak büyüklü ğü, kolay 
ula şı labilirliğ i, mağ azalar ı n çe ş itliliğ i gibi etkenlerde de farkl ı l ı klar ortaya 
ç ı kmaktad ı r. 

Literatür, al ış  veri ş  merkezlerini yerel, yöresel ve bölgesel olarak 
üç farkl ı  gruba ay ı rmaktad ı r (Casazza 1986). Al ış veri ş  merkezlerinin çekim 
alanlar ı na bakarak bu ay ı rı m ı  yapmak yanl ış  olmayacakt ı r. Hiç ş üphesiz 
merkezlerin çekim alan ı  da o al ış veri ş  merkezinin fiziksel kapasitesi ve 
sunduğu hizmetlerin farkl ı l ı klar ı yla yak ı ndan ilgilidir. Bu ay ı r ı m ı n d ışı n-
da, al ış  veri ş  merkezlerini birbirlerinden farkl ı la ş tı ran özelliklerin neler 
olduğu, bu çal ış man ı n kapsam ı nda olmamas ı  nedeniyle daha fazla ayr ı nt ıya 
girilmemektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Organize al ış  veri ş  merkezlerinin son dönemde yoğun bir ş ekilde 

tercih edilmesi, sadece i ş letme biliminin akademisyenlerinin değ il, farkl ı  
disiplinlerinde ilgisini çekmi ş tir. Ş ehir planlamas ı  ve mimari aç ı dan yara-
t ı lan farkl ı l ı klar bu alanlardaki değ i ş ik disiplinlerin de ilgisini bu alana yö-
nelmesini sağ lam ış t ı r. Ancak özellikle, perakendecilikle beraber bir geli ş im 
gösteren organize al ış  veri ş  merkezleri, pazarlama literatürünün ilgi alan ı  
haline dönü ş mü ş tür. Sadece perakendecilik aç ı s ı ndan değ il, pazarlaman ı n 
ilgi alan ı na giren, markala ş ma, tüketici sat ı n alma davran ışı , gibi konular ı n 
da ilgisini çekmi ş tir. Ayrı ca bu merkezlerin sosyolojik olarak yaratt ığı  de-
ğ i ş iklikler, al ış  veri ş  merkezi yönetimi gibi farkl ı  alanlarda da çal ış malara 
rastlanmaktad ı r. 

Luo (2005), tüketicilerin farkl ı  kriterlere göre grupland ı rd ığı nda, her 
bir grubun farkl ı  sat ı n alma davran ışı  gösterdiğ ini ifade ederken, Suarez vd, 
(2004), ortalama harcama yapan ailelerin organize al ış  veri ş  merkezinin ilk 
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seçiminde imaj ı n en etkili unsur olduğunu belirtmektedir. F ı nn ve Louv ı ere 
(1996) ise, al ış  veri ş  merkezlerinin fiziksel özelliklerinin, tüketiciler üzerin-
de merkeze yönelik ba ğı ml ı l ığı  etkilediğ ini ifade etmektedir. 

Organize al ış  veri ş  merkezlerinde yap ı lan bir çal ıış mada ise, merkez 
tercihinde en önemli unsur olarak merkezin konumu bulunmu ş tur (Severin 
vd, 2001). Benzer bir çal ış ma da F ı nn ve Louviere (1990) taraf ı ndan gerçek-
le ş tirilmi ş tir. Bu çal ış maya göre, ş ehrin farkl ı  bölgelerinde farkl ı  tüketici 
gruplar ı na rastlanmaktad ı r. Bu aç ı dan, organize al ış  veri ş  merkezin konu-
munun ne olacağı , ziyaretçi profillerini de aç ı klar nitelikte olacakt ı r. 

Türkiye'de yap ı lan bir ba şka çal ış mada ise, organize al ış veri ş  mer-
kezlerinin sat ı n alma anlay ışı nda tüketicilerin beklentilerini art ı rd ığı  be-
lirtilmektedir (Altun ışı k ve Meram, 2001). Temel tercih sebeplerinden öne 
ç ı kan bir ba ş ka bulgu ise, mü ş terilerin tüm arad ı klar ı n ı  bulabilme olanağı -
n ı n olmas ı d ı r (Alkibay, 1994). Tüketicilerin, merkezlerdeki ses, ışı k ve yük-
sek düzeydeki di ğer uyar ı c ı lardan etkilendikleri ve bu etkinin farkl ı l ı klar 
taşı sa da al ış  veri ş  miktar ı n ı  art ı rd ığı  yönünde olduğunu ifade etmektedir 
(Dawson vd, 1990). 

Organize al ış  veri ş  merkezlerindeki kalabal ığı n tüketici memnuniye-
tine olumsuz etki yapt ığı  çal ış mada ortaya ç ı kar ı lm ış t ı r (Macheit vd, 2000). 
Organize al ış  veri ş  merkezlerinin ilk fonksiyonunun al ış  veri ş e imkan sağ la-
mas ı  olduğu bu çal ış mada da vurgulanm ış t ı r. Ayn ı  çal ış ma, diğer faaliyetler 
içinde en önemsenenin yemek yeme i ş i olduğunu da i ş aret etmektedir. 

Mağaza say ı s ı  ve çe ş itliliğ i olarak ifade edilen perakendeci yo ğun-
luğu, sadece çok amaçl ı  ziyaretleri de ğ il, tek amaç ta şı yan ziyaretleri de 
etkilemektedir (Arentze, Oppewal ve Timmermans, 2005). Ziyaretçilerin 
merkeze geli ş  amac ı  ister bir tane olsun, isterse bir çok amac ı  kapsas ı n, 
perakendeci yoğunluğunun tüketicinin al ış  veri ş  tercihlerine etkisi kaç ı n ı l-
maz olarak görülmektedir. Ma ğ azalar ı n insanlar üstünde yaratt ığı  al ış  veri ş  
yapma etkisinin, tüketici memnuniyetini de etkiledi ğ i görülmektedir (Ba-
bin ve Darden, 202: 1996). 

Bir ba ş ka çal ış ma merkezdeki benzer ma ğazalar ı n aras ı ndaki mesafe-
nin fiyat farkl ı l ı klar ı n ı  etkilediğ i ifade etmektedir (Stassen vd, 1999). Fiyat-
land ı rma üzerindeki di ğer bir çal ış ma ise mü ş terilerin merkezi ziyaretle-
rinde mağ aza tercihlerini de ğ iş tirme sürecinde fiyat indirimlerinin etkisini 
ara ş t ı rmaktad ı r (Dellart vd, 2005). 

Merkeze yap ı lan ziyaretlerde yap ı lan planl ı  alış veri ş lerde, mü ş teri 
memnuniyetinin daha yüksek oldu ğu bir ba ş ka çal ış mada ortaya ç ı kar ı lm ış -
t ı r (Machleit ve Mantell, 2001). 

Diğ er taraftan, organize al ış  veri ş  merkezleri ile outlet center'ler ara-
s ı nda bir kar şı laş t ı rma yap ı ld ığı nda, bu merkezler aras ı nda tüketici pro-
filleri aras ı nda anlaml ı  farkl ı l ı klar olduğu görülmektedir (Reynolds vd, 
2002). 

Yukar ı da belirtilen farkl ı  ilgi alanlar ı na yönelmi ş  çal ış malara bak ı l-
d ığı nda, tüketicilerin zaman içinde organize al ış  veri ş  merkezlerine yönel-
meleri, farkl ı  organize al ış  veri ş  merkezlerinin özellikleri, verilen hizmetle-
rin farkl ı l ığı , merkezin bulundu ğu konum, tüketicilerin demografik özellik-
leri ve merkezde sunulan mal/hizmetin özellikleri tüketici davran ış lar ı nda-
ki etkile ş imin ana etkenleri olarak görülebilmektedir. 
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ALAN ARASTIRMASI 
Ara ş tı rman ı n S ı nı rl ı l ığı  - Amac ı  
Bu çal ış ma, Ankara'da faaliyet gösteren al ış veri ş  merkezleri içinde 

çal ış ma için izin al ı nan merkezlerde gerçekle ş tirilmi ş tir. Çal ış ma alan ı n ı n 
Ankara olarak seçilmesinin temel nedeni, Ankara'da al ış veri ş  merkezleri-
nin say ı s ı n ı n h ı zla artmas ı  ve bunun sonucunda ciddi bir seviyede rekabet 
beklentisidir. 

Çal ış man ı n amac ı , al ış veri ş  merkezlerindeki mağ azalar ı n kirac ı la-
r ı/sahiplerinin faaliyette bulunduklar ı  ve diğer al ış  veri ş  merkezlerini be-
lirlenen değ i ş kenlere göre nas ı l algı lad ı klar ı n ı n ortaya ç ı karı lmas ı d ı r. Bu 
algı n ı n ortaya ç ı kar ı lmas ı , yeni al ış  veri ş  merkezlerinin eklenmesiyle bir 
hayli artan sektördeki rekabette, bu merkezlerin eksikliklerini, üstünlükle-
rini ortaya ç ı karabilecektir. 

Ara ş t ı rma kapsam ı nda organize al ış veri ş  merkezlerinin (oavm) sa-
yı s ı nı n çok h ı zl ı  arttığı  Ankara'da faaliyet gösteren yedi al ış  veri ş  merke-
zinde faaliyet gösteren ma ğaza yöneticisi veya sahibi ile görü ş ülmü ş tür. 
Çal ış ma'da 433 mağ aza yöneticisine ula şı lm ış t ı r. Elde edilen anketlerden 
430 tanesi de ğerlendirilebilir nitelikte bulunmu ş tur. Buna göre da ğı l ı m a ş a-
ğı da verildiğ i gibidir. 

Tablo 1. MaQazaların OAVM'Ierine Göre Da ğı lı m ı  
OAVM f 

Arcadium 36 mağ aza 8.3 

Armada 88 mağ aza 20.3 

Atakule 50 mağ aza 11.5 
Bilkent 28 mağ aza 6.5 

Carrefour 18 mağ aza 4.4 

Kanım 112 mağ aza 26.1 

Migros 98 mağ aza 22.9 

TOPLAM 433 mağ aza 100 

Kullanı lan Yöntemler 
Çal ış ma'da al ış veri ş  merkezlerinin de ğerlemesini sağ layaca ğı n ı  dü-

ş ünülen bir endeks olu ş turulmu ş tur. Bu endeks'de 32 de ğ i ş ken ölçülmek 
suretiyle sonuç al ı nmaya çal ışı lm ış t ı r. Buna göre frekans analizi yöntemi 
ile çal ış man ı n sonuçlar ı  aç ı klanmaya çal ışı lm ış tı r. Diğer taraftan verilen 
unsurlar ı n say ı s ı n ı  azaltabilmek amac ıyla faktör analizi yap ı lm ış t ı r. 

Aş ağı da verilen Tablo 2'de yer alan konularda ma ğ aza sahip veya yö-
neticilerinin görü ş leri sorulmu ş tur. Bu değ i ş kenler 5'li likert ölçe ğ i yard ı -
m ı yla ortaya ç ı kar ı lmaya çal ışı lm ış tı r. 

Uygulanan Cronbach Alpha Analizine göre, anketin güvenilirlik kat-
say ı s ı  0,9140'dir. Bu de ğ er, daha önce gerçekle ş tirilen OAVM mü ş terilerinin 

5 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 1-15 

Tablo 2. Endekse Konu Olan De i kenler 
OAVM'nin bulunduğu bölgenin müş teri profıline uygunluğu 
OAVM'nin bulunduğu bölgenin geli şme potansiyeli 
OAVM'nin bulunduğu konumun yoğun araç trafi ğ in olan bir bölge olmas ı  
OAVM'nin mimarisinin çekicili ğ i 
OAVM'nin büyüklüğü 
Yüksek ziyeratçi say ı sı  
OAVM'nin prestij i 
Dükkanlar ı n fiziki uygunluğu 
OAVM'nin satmakta olduğumuz ürünler cinsinden iyi bir satış  noktas ı  olarak 
bilinmesi 
Satt ığı = ürünleri tamamlayan ürünlerin de sat ı lmakta oluşu 
Önemli rakiplerimizin yer almas ı  
Ziyaretçilerin yüksek gelir grubundan olma beklentisi 
Dükkanlar ın geni ş  bir çe ş itlilik göstermesi 
Marks&Spencer, Boyner gibi departmanl ı  mağ azalann varl ığı  
Migros, Real gibi süpermarketlerin varl ığı  
OAVM'nin kent içindeki konumu 
Ulaşı m imkanların ı n bolluğu ve çeş itlili ği 
OAVM'ni i ş leten firman ı n bilinilirliğ i 
İş letici firman ın etkili kampanyalar düzenlemesi 
İş letici firmanı n temizlik konusundaki hassasiyeti 
İş letici firman ın alm ış  olduğu güvenlik tedbirlerinin etkinli ğ i 
İş letici firman ın ı s ı tma-so ğutma konular ı ndaki hassasiyeti 
İş letici firmanın merkezi ayd ınlatma becerisi 
İş letici firman ın y ılba şı  gibi özel gün süslemeleri 
İş letici firman ın gelen müşterileri bilgilendinne etkinli ğ i 
Ödenmekte olan kiran ı n uygunluğu 
Ödenmekte olan i ş letme giderleri ve çe şitli kampanyalara kat ı lım payının 
uygunluğu 
Otopark imkanlar ın ı n zenginli ğ i 
Yiyecek-içecek imkanlar ının varlığı  ve çeş itlili ğ i 
Eğ lence imkanlar ını n varlığı  ve çe ş itliliği 
Çocuklara yönelik e ğ lence ve benzeri imkanlar ı n varlığı  ve çe ş itliliğ i 
Bankac ı l ık hizmetlerinin varl ığı  ve çe ş itliliğ i 

algı lamalar ı  üzerine yap ı lan çal ış madaki Alpha değerinden de yüksek bir 
değ erdir ve oldukça yüksek bir güvenilirli ğ i ifade etmektedir. 

BULGULAR 
Anket sorular ı na cevap veren 430 mağaza yöneticisinden elde edilen 

verilere göre; ma ğazalar ı n önemli bir k ı sm ı nda tekstil ürünlerinin satmakta 
olduğu belirlenmi ş tir. Tekstil ürünleri satmakta olan ma ğ azalar ı n ı n say ı s ı  
165, yüzdesi ise % 38.4 dür. Bunu takip eden di ğer dört mağ aza türü ş öyle 
s ı ralanmaktad ı r; "yiyecek-içecek ürünleri" satmakta olan ma ğ aza say ı s ı  42 
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(% 9.8), "ev e şyalar ı , hediyelik e şya" ile "elektrik-elektronik, bilgisayar ve 
benzeri" ürünler satmakta olan ma ğ aza say ı s ı  ise e ş ittir. Mağ aza say ı s ı  35, 
oran ı  ise % 8.1 dir. Bunu takip eden mağ aza türü "ayakkab ı , çanta, bavul 
ve benzeri ürünler satmakta olanlar" d ı r, ad ı  geçen mağ azalar ı n sayı s ı  33, 
oranlar ı  ise % 7.7 d ı r. 

Mağazalar ı n fiziksel büyüklü ğüne bak ı ld ığı nda ise aş ağı da verilen da-
ğı l ı ma ula şı lmaktad ı r. 

Tablo 3. Mağaza Türleri 
Mağaza Türü % 

Tekstil 38 
Yiyecek ve Içecek 9,8 
Ev Eşyası  8.1 
Elektrik-Elektronik 8.1 
Ayakkabı , Çanta ve Bavul 7.7 

Ankara organize al ış  veri ş  merkezlerinde yer alan ma ğazalar ı n % 
49.7'sinin faaliyetlerini tek bir ülkede sürdürdükleri görülmektedir. iki ül- 

Tablo 4. Ma azalan!' Fiziksel Bü lü ne Göre Da ılımı  
1-10 m2 büyüklüğü olan mağaza % 4.2 
11-20 m2 büyüklüğü olan mağ aza % 8.8 
21-30 m2 büyüklüğü olan mağaza % 13.5 
31-40 m2 büyüklüğü olan mağaza % 8.3 
41-60 m2 büyüklüğü olan mağ aza % 13.5 
61-80 m2 büyüklüğü olan mağ aza % 11.2 
81-100 m2 büyüklüğü olan mağ aza % 7.5 
101-150 m2 büyüklüğü olan mağ aza % 17.1 
151-200 m2 büyüklüğü olan mağ aza % 4 
201-300 m2 büyüldüğ ii olan mağ aza % 4.2 
300m2'den  büyük  olan mağ aza % 7.7 

kede faaliyeti olan mağaza oran ı  % 6.6, üç ülkede faaliyette bulunma ora-
n ı  %8.6, 4 (dört) ülkede bulunma oran ı  %5.6, be ş  ülkede bulunma oran ı  ise 
4.6 olarak görülmektedir. 6-10 ülkede faaliyette bulunan ma ğ azalar ı n oran ı  
% 7.6, 11-20 ülkede faaliyette bulunan ma ğazalar ı n oran ı  % 2, 21-40 ülkede 
faaliyette bulunan ma ğazalar ı n oran ı  % 3, 41-60 ülkede faaliyette bulunan 
mağ azalar ı n oran ı  % 4, 61-80 ülkede faaliyette bulunan ma ğazalar ı n oran ı  % 
3 ve 81'den fazla ülkede faaliyette bulunan ma ğaza oran ı  ise % 5'dir. 

Türkiye çap ı nda 1-5 ş ubesi olan mağ azalar ı n oran ı  % 44.8'i bulmakta-
d ı r. 6-10 ş ubesi olan mağ azalar ı n oran ı  % 12.2, 11-20 ş ubesi olan mağazalar ı n 
oran ı  ise % 12.4, 21-30 ş ubesi olan mağ azalar ı n oran ı  % 5.7, 31-50 ş ubesi olan 
mağ azalar ı n oran ı  % 10.1, 51-70 ş ubesi olan mağazalar ı n oran ı  % 4.3, 70-100 
ş ubesi olan mağ azalar ı n oran ı  ise % 3.6 d ı r. 101 ve üzeri mağ aza say ı s ı  olan 
mağazalar ı n oran ı  ise % 6.2 olarak görülebilmektedir. 
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Organize al ış  veri ş  merkezlerinde bulunan ma ğ azalar ı n satm ış  ol-
duklar ı  ürünlerin üretim yerlerine göre bir analizini yapmak gerekirse, bu 

Tablo 5. Ma azalarda Satı lan Ürünler İ  inde Yabanc ı  Ürünlerin Da filmi 
% 1-20 arasmda yabanc ı  ürün % 17.6 
% 21-40 aras ında yabanc ı  ürün % 9.2 
% 41-60 aras ında yabanc ı  ürün % 8.8 
% 61-80 arasmda yabanc ı  ürün % 8.9, 
% 81-100 aras ında yabanc ı  ürün % 2.3 

mağ azalar ı n % 24.8'inde tamamen Türkiye'de üretilen ürünlerin sat ı ld ığı  
görülmektedir. Bunun tam aksine, tüm ürünlerinin yabanc ı  üretimler oldu-
ğunu ifade eden mağ azalar ı n oran ı  ise % 18.4 dür. Buna göre ma ğ azalar ara-
s ı nda toplam mal miktar ı  içerisinde; 

İş letme sahipleri veya yöneticileri organize al ış veri ş  merkezinde faa-
liyette bulunmaktan genel anlamda memnun bulunmaktad ı r. Al ış  veri ş  mer-
kezlerinden genel memnuniyet % 65 düzeyindedir. Buna kar şı n al ış veri ş  
merkezlerinde i ş letmenin performans ı ndan memnun olmayanlar ı n oran ı  
ise % 7.9 dolay ı nda kalm ış t ı r. 

Diğer taraftan a ş ağı da ifade edilen de ğ i ş kenlerin ve organize al ış  ve-
ri ş  merkezlerinin öne ç ı ktığı  görülmektedir. Buna göre al ış veri ş  merkezle- 

Tablo 6.Ma aza Sahiplerinin OAVM'ni De ğ erlendirme Tablosu 
Çok kötü % 1.70 
Kötü % 6.20 
Orta düzeyde % 27.1 
İyi % 44.5 
Çok iyi % 20.5 

rinin seçiminde dikkatimizi çeken en etken de ğ i ş kenler ve merkezler a ş ağı -
daki Tablo 7' de verildi ğ i gibidir. 

Yukar ı da verilen tabloya göre; 
a. Organize al ış veri ş  merkezinde yer al ı nmas ı n ı  etkileyen faktörler 

Tablo 7. OAVM'Ierinin Seçiminde En Etkin Bes De i ken 
Değ iş kenler Ortalama 
Oavm'lerin bulunduğu bölgenin 
geli şme potansiyeli 

4,0463 

Satı lan 	ürünlerin 	ve 	satış  
noktalann ın bilinilirliğ i 

4,0199 

Oavm'nin prestiji 3,9554 
Oavm'nin kent içindeki konumu 3.9163 
Ulaşı m imkanları  3,8296 

aras ı nda yer alan "OAVM'nin bulundu ğu bölgenin geli ş me potansiyelinin ol- 
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mas ı " değ i ş keni 4,0463 gibi yüksek bir ortalama ile dikkatleri çekmektedir. 
Mağ aza sahipleri, OAVM'lerinin bulunduğu bölgenin geli ş me potansiyelinin, 
o al ış veri ş  merkezinde bulunmalar ı nda % 31.3 ile "çok etkili", % 31 ile "et-
kili" olduğunu ifade etmektedir. Dolay ı s ıyla % 62.3'lük bir kesim, OAVM'nin 
bulunduğu bölgenin önemine i ş aret etmektedir. Bu durum, OAVM'lerinin 
coğ rafi konumlar ı n ı n önemini i ş aret etmektedir. 

b. İ lgili al ış veri ş  merkezinin "ma ğ azan ı n satmakta olduğu ürünler 
cinsinden iyi bir sat ış  noktas ı  olarak bilinmesi" 4,0199 ortalama ile ikinci s ı -
rada etkili değ i ş ken olduğu belirlenmi ş tir. Bu değ i ş kene "çok etkili" (% 41.3) 
ve "etkili" (% 32.1) olarak cevap verenlerin toplam ı  % 73.4 'ü bulmaktad ı r. 
Bu konuda olumsuz görü ş  bildirenlerin oran ı  sadece %8.4 dür. 

c. "OAVM'nin prestiji" de ğ i ş keni, mağ aza sahipleri veya yöneticileri 
tarafı ndan, al ış veri ş  merkezinde bulunmalar ı nda üçüncü önemli de ğ i ş ken 
olarak görülmektedir. Bu de ğ i ş kenin ortalamas ı  3,9554' dür. Ölçek üzerin-
de dağı l ı mlar ı na bakı ld ığı nda, prestijin "çok etkili" olduğu % 42.8 ile ifade 
edilirken, "etkili" olduğunu belirtenlerin oran ı  % 27.7'dir. Bu iki oran ı n 
toplam ı na bak ı ld ığı nda % 70.5 gibi yüksek bir oran kar şı m ı za ç ı kmaktad ı r. 
Bu bağ l ı  olarak, mağ aza sahiplerinin veya yöneticilerinin, o al ış veri ş  mer-
kezinde bulunmalar ı nda prestij kayg ı s ı n ı n da önemli bir rol ald ığı  tespit 
edilmiş  olmaktad ı r. 

d. OAVM'nin "kent içindeki konumu" 3,9163 ile bir di ğ er önemli et-
kendir. Konumlama ile ilgili olan bu de ğ i ş kene verilen olumlu cevaplar ı n 
dağı l ı m ı  "çok etkili"-% 35.5 ve "etkili"-% 35.5 ş eklindedir. Bu da ğı l ı ma 
göre % 71'lik bir kesim, OAVM'nin kent içindeki konumunu, al ış veri ş  mer-
kezlerindeki ma ğ azalar için etkili oldu ğunu dü ş ünmektedir. Kent içindeki 
konumun önemli olmad ığı n ı  dü ş ünenlerin oran ı  ise % 10.6'da ("hiç etkili 
değ il":%4.2, "etkili de ğ il":%6.4) kalmaktad ı r. 

e. "Ulaşı m imkanları n ı n bolluğu ve çe ş itliliğ i" o al ış veri ş  merkezin-
de faaliyette bulunmalar ı nda be ş inci önemli etken olarak ifade edilmi ş tir. 
Dördüncü s ı rada önemli olarak ifade edilen OAVM'lerinin kent içindeki ko-
numu" değ i ş keni ile çarp ı c ı  derecede yak ı nl ı k gösteren bu de ğ i ş kenin orta-
lamas ı  3,8296'd ı r. "Ula şı m imkanlar ı n ı n bolluğ u ve çe ş itliliğ i" değ i ş keninin, 
al ış veri ş  merkezinde bulunulmas ı nda etkili olduğu % 39.5 ile "çok etkili" 
ve % 26.2 ile de "etkili" olduğunun belirtilmesinden anla şı lmaktad ı r. Bu iki 
olumlu cevab ı n toplam ı n ı n % 65.7 oldu ğunu ve bu soruya olumsuz cevap ve-
renlerin oran ı n ı n da % 15.6 olduğunu gözden kaç ı rmamak gerekir. 

Mağaza sahipleri/yöneticileri mevcut al ış veri ş  merkezinde bulunma-
ları nda en az etken olan de ğ i ş kenlerin a ş ağı da ifade edilen de ğ i ş kenler ol-
duğunu belirtmi ş lerdir. Bunlar; 

"Al ış veri ş  Merkezinde, Marks & Spencer, Boyner gibi departmanl ı  
mağ azalar ı n varl ığı "n ı n ilgili al ış veri ş  merkezinde bulunmalar ı nda etkili ol-
mad ığı  belirtilmi ş tir. 1 ile 5 aras ı nda değ i ş en ölçeğ in ortalamas ı  2,4924'dür 
ve en dü ş ük ortalamaya sahip de ğ i ş kendir. Mağaza sahiplerinin ilgili al ış -
veri ş  merkezinde departmanl ı  mağ azalar ı n varl ığı ndan dolay ı  bulunduklar ı  
konusunda verdikleri cevaplara bak ı ld ığı nda, "hiç etkisi yoktur" diyenlerle 
(%45.2) "etkisi yoktur" diyenlerin (% 6.3) oran ı  % 51.5 olmaktad ı r. Etkili ol-
duğunu savunanlar ı n oran ı  ise % 31.2 'de kalmaktad ı r. Buna göre a ş ağı da 
verilen veriler al ış veri ş  merkezlerini seçmede en az etkili oldu ğunu dü ş ü- 
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nülen değ i ş kenleri ifade etmektedir. 
1. Mağ aza sahip veya yöneticileri, ilgili al ış veri ş  merkezinde bulun-

malar ı nda, al ış veri ş  merkezinin "giderlere ve kampanyalara kat ı l ı m pay ı - 

Tablo 8. OAVM'lerinin Se iminde En Az Etkin Dört Deszisken 
Değ iş kenler Ortalama 
Giderlere katı lım payı  2,5257 
Kira= uygunluğu 2,5995 
Eğ lence irrıkarılarmın varlığı  2,6144 
Çocuklara 	yönelik 	imkanlarm 
varlığı  

2,7062 

n ı n uygunluğu"nun etkili oldu ğunu toplam kat ı l ı mc ı lar ı n ancak % 20.9'si 
ifade ederken, geri kalan yakla şı k % 80'lik bir kesim, bu faktörün etkili ol-
mad ığı n ı  ifade etmektedir. De ğ i ş ken, 2,5257 ortalamas ı  ile en dü ş ük ikinci 
değ i ş kendir. 

2. "Ödenmekte olan kiran ı n uygunluğu", mağ aza sahipleri/yöneticile-
ri tarafı ndan ilgili al ış veri ş  merkezinde bulunmalar ı nda etkili olmad ığı n ı  
kat ı l ı mc ı lar ı n % 43.4 'ü belirtmektedir. Ortalamas ı  ise 2,5995'dir. Bu konuda 
karas ı z kalanlar ı n oran ı  ise % 34.8'dir. ilgili al ış veri ş  merkezinde bulunma-
lar ı nda "kiralar ı n uygunluğu" değ i ş kenin etkili oldu ğunu dü ş ünenlerin ora-
n ı  ise % 21.9 dur. 

3. "Eğ lence imkanlar ı n ı n varl ığı  ve çe ş itliğ i" değ i ş keninin önemine 
vurgu yapanlar ı n oran ı  ise % 47.8'dir. Ortalamas ı  ise 2,6144 ile toplam 32 
değ i ş kenli ölçekte en dü ş ük ortalamaya sahip dördüncü de ğ i ş kendir. Eğ len-
ce imkanlar ı n ı n varl ığı  ve çe ş itliliğ ini, ilgili al ış veri ş  merkezinde bulunma 
nedeni olarak gösterenlerin oran ı  ise % 31.6 da kalmaktad ı r. 

4. Mağ aza sahip/yöneticilerinin % 46.4'ü, al ış veri ş  merkezinde çocuk-
lara yönelik eğ lence imkanlar ı n ı n varl ığı  ve çe ş itliğ inin olmas ı n ı n, ilgili 
al ış veri ş  merkezinde bulunmalar ı nda etkili olmad ığı n ı  ifade etmektedir. 
Kat ı l ı mc ı lar ı n % 20'si bu konuda karars ı zken, % 33.6's ı  etkili olduğunu ifade 
etmektedir. Ayr ı ca, 1-5 aras ı nda bir ölçek doğ rultusunda verilen cevaplara 
bak ı ld ığı nda ortalaman ı n 2,7062 olduğu görülmektedir. 

Discriminant fonksiyonlar ı n ı n değ i ş kenlerle olan korelasyonlar ı  dik-
kate al ı nd ığı nda, bir ba ş ka ifade ile mağ aza sahipleri/yöneticileri taraf ı n-
dan a ş ağı da yaz ı lan on değ i ş kenin Al ış veri ş  merkezlerini ay ı rt edici özel-
likler olarak görülmektedir. Bu de ğ i ş kenlerden yedi tanesi birinci discri-
minant foksiyonunda, dört tanesi ise ikinci diskriminant fonksiyonunda yer 
almaktad ı r. Buna göre: birinci diskriminant fonksiyonunda a ş ağı da verilen 
değ i ş kenler görülmektedir. 

• Migros, Real, Gima gibi süpermarketlerin varl ığı , 
• Otopark imkanlar ı n ı n zenginliğ i, 
• Yiyecek-içecek imkanlar ı n ı n varl ığı  ve çe ş itliliğ i, 
• Çocuklara yönelik e ğ lence ve benzeri imkanlar ı n varl ığı -çe ş itliliğ i, 
• Eğ lence imkanlar ı n ı n varl ığı  ve çe ş itliliğ i, 
• Ödenmekte olan i ş letme giderleri ve çe ş itli kampanyalara kat ı l ı m 

pay ı n ı n uygunluğu 
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• Ödenmekte olan kiran ı n uygunluğu gibi değ i ş kenler kar şı m ı za ç ı k-
maktad ı r. 

İ kinci diskrimant fonksiyonunda ise ş u değ i şkenler bulunmaktad ı r. 
• Ulaşı m imkanları n ı n bolluğu ve çe ş itliliğ i, 
• OAVM'ni i ş leten firman ı n ı s ı tma ve soğutma konusundaki hassasi-

yeti, 
• OAVM'de bankac ı l ı k hizmetlerinin varl ığı  ve çe ş itliliğ i. 

Yukar ı da belirtilen on değ i ş ken, OAVM'lerini birbirlerinden en be-
lirgin ş ekilde ay ı rt eden de ğ i ş kenlerdir. Ayn ı  disciminant fonksiyonunda, 
OAVM'lerinin birbirlerine en çok benzeyen yönlerini de belirlemek müm-
kündür. Buna göre; 

• OAVM'nde, sat ı lmakta olan ürünleri tamamlayan ürünlerin de sat ı l-
makta olu ş u, 

• OAVM'nin sat ı lmakta olan ürün için iyi bir sat ış  noktas ı  olarak bilin-
mesi, 

• OAVM'nin i ş leten firman ı n bilinirliğ i. 

gibi değ i ş kenler, OAMV'lerinin birbirlerine en yak ı n özelliklerini 
gösteren değ i ş kenlerdir. Bir ba ş ka ifadeyle, mağaza sahipleri/yöneticileri, 
OAVM'leri aras ı nda bu üç değ i ş ken için farkl ı l ı k olmad ığı n ı  dü ş ünmekte-
dirler. 

Anketteki sorulara verilen cevaplara göre al ış veri ş  merkezlerinin 
birbirlerine olan uzakl ı klar ı n ı  veya yak ı nl ı klar ı n ı  göstermektedir. Yukar ı - 

Tablo 9. OAVM'lerinin Aralarmdaki Benzerliklere Ili kin Ortalamalar 
Arcad. Armada Atakule Bilkent Carr. Kartım Migros 

Arcadium 0 2,22 8,542 1,397 2,351 17,134 7,632 
Armada 2,22 0 14,316 2,026 3,251 32,004 9,15 
Atakule 8,542 14,316 0 5,115 4,243 16,133 12,364 
Bilkent 1,397 2,026 5,115 0 2,621 9,395 5,275 
Carrefour 2,351 3,251 4,243 2,621 0 4,915 3,269 
Kartım 17,134 32,004 16,133 9,395 4,915 0 33,898 
Migros 7,632 9 , 15  12,364 5,275 3,269 33,898 	 0 

da verilen tablodaki yüksek de ğ erler OAVM'lerinin birbirlerine uzakl ığı n ı , 
dü ş ük değerler ise birbirlerine yak ı nl ığı n ı  ifade etmektedir. Buna göre; 
Ş ekil I'de görülebilece ğ i gibi birbirlerine en uzak olan OAVM'leri Migros 
ile Karum, Armada ile Karum'dur. İ kinci derecede uzak olan OAVM'leri ise 
Arcadium ile Karum ve Atakule ile Karum'dur. Birbirlerine en yak ı n gö-
rülen OAVM'leri Arcadium ile Bilkent'tir. Onu takiben Armada ile Bilkent, 
Arcadium ile Armada görülmektedir. Buna göre; ma ğ aza kirac ı lar ı  yukar ı da 
verilen merkezleri belirtildi ğ i gibi birbirlerine yak ı n veya uzak olarak alg ı -
lamaktad ı rlar. Bu alg ı lama, ilgili al ış  veri ş  merkezlerinin mağ aza kirac ı ları  
gözünde değ erlerinin de farkl ı  olduğu sonucunu ifade etmektedir. 

Discriminant fonksiyonunun en yüksek ili ş kiye sahip olduklar ı  değ i ş -
kenleri vermektedir. Bu kapsamda, birinci discriminant fonksiyonu a ş ağı da 
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s ı ralanan değ i ş kenlerle en yüksek korelasyona sahiptir. Buna göre; 
Yukar ı da belirtilen de ğ i ş kenler, OAVM'lerinin birbirlerinden en faz-

la ayrış tığı  unsurlar ı  ifade etmektedir. Örne ğ in tüm OAVM'lerini birbirle- 

Tablo 10. Birinci Diskriminant Tablosuna İ liskin De i kenler 
Değ işkenler Korelasyon 
OAVM'inde 	bir 	süpermarketin 
varl ığı  

(0,659) 

Otopark imkanlar ının zenginliğ i (0,470) 

Yiyecek inıkanlarmın varl ığı  ve 
çe ş itliliğ i 

(0,418) 

Çocuklara yönelik e ğ lence ve 
benzeri imkanlarm 

varlığı  

(0,414) 

Eğ lence imkanlar ının 	varlığı 	ve 
çe ş itliliğ i 

(0,363) 

İş letme giderleri ve kampanyalara 
katı lım payının uygunluğu 

(0,244) 

Kiranm uygunluğu (0,111) 

Tablo 11. İkinci Diskriminant Tablosuna İ liskin De i kenler 
Değ işkenler Korelasyon 
Ulaşı m imkanlarmm bolluğu (0,426) 
Oavm'nin 	ıs ıtma 	ve 	soğutma 
konusundaki hassasiyeti 

(0,375) 

OAVM'inde bankac ı lık hizmetinin 
varl ığı  

(0,236) 

rinden en çok farkl ı  k ı lan unsur, AVM'de bir süpermarketin olup olmad ığı -
d ı r.(0,659). 

İ kinci unsur ise (0,470) otopark imkanlar ı n ı n zenginliğ idir. 
Üçüncü unsur ise ula şı m imkanlar ı n ı n bolluğu ve çe ş itliliğ idir 

(0,426). 
Birbirlerine benzeyen yani OAVM'Ierini birbirinden ay ı rmam ı z ı  zor-

la ş t ı ran unsurlar ise a ş ağı da s ı rayla verilmektedir. 
AVM'ni i ş leten firman ı n bilinilirliğ i 	 (0,001), 
AVM'nin satmakta olduğumuz ürünler cinsinden (0,004), 
iyi bir satış  noktas ı  olarak bilinmesi 
Satmakta oldu ğumuz ürünleri tamamlayan 
ürünlerin de sat ı lmakta olu ş u 	 (0,007), 
Al ış veri ş  merkezini i ş leten firman ı n etkili 
kampanyalar düzenlemesi 	 (0,018), 
Merkezde önemli rakiplerimizin yer almas ı 	(0,018), 
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AVM'nin bulunduğu bölgenin geliş me potansiyeli 	(0,019). 

Verilen cevaplara göre ilgili ma ğ azan ı n, faaliyet gösterdi ğ i OAVM'nin 
genel profiline uygunluğunun dağı l ı m ı n ı  göstermektedir. Örneğ in, tabloda 
Arcadi ı um için bak ı ld ığı nda, 23 mağ aza sahibinden 14 tanesi bir ba ş ka ifa-
deyle % 60.9'u, Arcadium' un genel karakteristi ğ ine uygun cevaplar verir-
ken, 7 mağ aza sahibi (% 30.4)'ü ise ayn ı  zamanda Armada'da verilen cevap-
lara da yak ı n bir tav ı r göstermi ş  bulunmaktad ı r. 

Yukar ı da verilen tabloya göre, Carrefour AVM'indeki ma ğ aza kirac ı -
lar ı  hiçbir AVM kirac ı lar ı na yak ı n durmamaktad ı r. Bunu izleyen ikinci AVM 
de Karum'dur. Ba ş ka OAVM'lerinin verdi ğ i cevaplara en yak ı n cevaplar 
veren mağ aza kirac ı lar ı n ı n ise Arcadium'da bulundu ğu görülmektedir. 

(1. Arcadium 2. Armada 3. Atakule 4. Bilkent 5. Carrefour 6. Karum 
7. Migros) 

F 1 

Şekil 1: Alış veriş  Mağazalarnun İ lk iki Diskriminant 
Fonksiyomma Göre Alg ı lama Haritas ı  

SONUÇ 
Mağaza sahip/kirac ı lar ı , bir al ış veri ş  merkezini kendileri için cazip 

kı lan ba şka bir ifadeyle faaliyette bulunduklar ı  al ış veri ş  merkezini seçme 
nedenleri olarak be ş  unsurun etkili olduğunu ifade etmektedir. "Al ış veri ş  
merkezinin bulundu ğu bölgenin geli ş me potansiyeli, al ış veri ş  merkezinin 

13 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 1 -15 

bulunduğu bölgenin mü ş teri profiline uygunluğu, al ış veri ş  merkezinde bir 
süpermarketin varl ığı , otopark imkanlar ı n ı n zenginliğ i ve ziyaretçilerin 
yüksek gelir grubundan olma beklentisi" ma ğaza sahip veya kirac ı lar ı n ı n 
önem verdiğ i unsurlar olarak kar şı m ı za ç ı kmaktad ı r. 

Mağ aza sahip/yöneticileri Ankara'da faaliyet göstermekte olan orga-
nize al ış  veri ş  merkezlerini de ğerlendirdiklerinde "Migros, Gima, Real gibi 
hipermarket al ış veri ş  imkan ı n ı n olmas ı , yiyecek içecek hizmeti veren bi-
rimlerin varl ığı  ve çe ş itliliğ i, çocuklara yönelik hizmetlerin varl ığı , konser, 
fuar ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, otopark imkan ı n ı n rahatl ığı " 
gibi değ i ş kenler aç ı s ı ndan birbirlerinden farkl ı  olarak alg ı lamaktad ı r. 

Diğer taraftan, Ankara'da faaliyet göstermekte olan organize al ış  
veri ş  merkezilerinin birbirlerine "çal ış anlar ı n mü ş terilere gösterdikleri 
ilgi/güleryüz, yer alan mağazalar ı n çe ş itliliğ i, al ış  veri ş  merkezindeki mağ a-
zalarda sat ı lan ürünlerin kalitesi, atm ve benzeri bankac ı l ı k hizmetlerinin 
olmas ı , temizlik hizmetlerinin yeterlili ğ i" gibi faktörler aç ı s ı ndan benzedi ğ i 
ifade edilmektedir. Yukar ı da ortaya ç ı kar ı lan değ i ş kenler, mağ aza sa-
hip ve yöneticileri taraf ı ndan AVM'lerin birbirlerinden ayr ış t ı r ı lmalar ı n ı  
sağ layan değ i ş kenleri ifade etmektedir. 

Dolay ı s ı yla, günümüz perakendecilik hayat ı n ı n önemli bir unsuru 
olan organize al ış veri ş  merkezlerinin yoğun rekabet alt ı nda cazibe merkez-
leri haline dönü ş ebilmesi için yukar ı da say ı lan unsurlar ı n gözden geçiril-
mesi gerekmektedir. Buna bağ l ı  olarak, Ankara'da faaliyet gösteren organi-
ze al ış veri ş  merkezlerinin baz ı  özellikleri nedeniyle birbirlerinden ayr ış a-
bilmeleri veya benzerlikleri, al ış veri ş  merkezlerinin yöneticilerine at ı lmas ı  
gereken ad ı mlar ı n neler olduğu ile ilgili bilgi verebilmektedir. Böylece, her 
bir al ış veri ş  merkezinin diğerlerinden farkl ı  olabilmesi, buna bağ l ı  olarak 
da pazar pay ı n ı  art ı rabilmesi mümkün olabilecektir. 
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ÖRGÜTSEL STRESLE BAŞ A Ç İ KMA 
YÖNTEMLER İ  VE 
STRES YÖNET İ M İ  

* Mehmet SARII Ş IK 

Özet: Son y ı llarda tüm dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik de ğ i-
ş imler iş letmelerin yönetim sistemlerini etkilemekte ve bu etkiler ço ğu zaman 
yönetim ve çal ış anlar üzerinde birtakım bask ı lar yaratmaktad ır. İş  yerinde 
yaşanı lan stres, özellikle çalış anların üretkenli ğ ini ve performans ını  düşür-
mekte ve sonuçta önemli i şgünü ve i ş  gücü kay ıpları  yaşanmaktadır. Bununla 
birlikte stres, iş i bırakmanın en önemli gerekçelerinden birisi haline gelmiş tir. 
Yap ı lan araş tırmalara ve istatistiklere göre iş letmeler bu sorunlar nedeniyle 
yüksek maliyetlerle kar şı  karşı ya kalmaktadır. 

Bu çalış manın amacı  örgütsel stresle mücadelede iş letme yöneticilerine 
rehberlik edecek öneriler sunmakt ır. Detaylandırı lm ış  iş  tanımları, zaman yö-
netimi, yönetim deste ğ i, örgüt içi iletiş im ve stres yönetimi programları  gibi uy-
gulamalar çalış anların stresle başa çıkmaları  sağ layacak ve örgütsel bağ lı lık 
ve verimliliklerini artt ıracaktır. örgütsel stresle mücadelede yönetimin görevi 
sadece stresin etkilerini azaltmak de ğ il aynı  zamanda stres kaynaklarını  tespit 
ederek, stres oluşmadan önlemek için çaba göstermektir. 

Anahtar Sözcükler: : stres, örgütsel stres, stresle mücadele, stres yöneti-
mi, örgütsel stres yönetimi 

Coping Processes With The Organizational Stress And 
Managing Stress 

Abstract: In the recently, economical, social and technological variati-
ons have affected the management systems of the companies and those impacts 
usually have occured a certain number of oppressions on managers and emp-
loyees. The stress in the workplace has decreased the productivity and perfor-
mance of the workers and has caused the losses of workday and also workforce. 
In addition, the stress has been one of the most important reasons to give up the 
job. According to the researches and statistics, companies have faced with the 
high costs because of those problems. 

The aim of this study is to offer some suggestions that guide the mana-
gers to contend with the organisational stress. Employees can be able to cope 
with the stress and their organizational commitment and productivity can be 
increased with the applications like detailed job description, time management, 
managerial support, organisational relation and stress management program 
and so on. Not only manager's duty is to contend with the organizational stress, 

* YrdDoç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Derbent rurizni kletmeciliğ i ve Otelcilik YO 
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but also he should determine the stressors and work hard to prevent them. 

Keywords: stress, organizational stress, contend with the stress, stress 
management, organizational stress management 

Gİ RİŞ  
Günümüzde bir çok insan ki ş isel özelliklerinden, bulunduğu aile çev-

resinden yada yapt ığı  i ş ten veya i şyerinden kaynaklanan etkenlerden dolay ı  
farkl ı  nitelik ve ş iddette birtak ı m s ı k ı nt ı larla kar şı  karşı ya kalmaktad ı r. Ya-
ş anan bu s ı k ı ntı lar çoğu zaman ki ş inin ya ş am kalitesini, i ş teki üretkenli ğ i-
ni, performans ı n ı  ve sağ l ığı n ı  olumsuz etkilemekte ve önlenemedi ğ i zaman 
daha kötü sonuçlar meydana getirebilmektedir. Çok yayg ı n olarak gözlem-
lenen, ki ş iye psikolojik yada fiziksel zarar veren, i ş  aç ı s ı ndan bak ı ld ığı nda 
ise önemli i ş  günü, i ş  gücü ve maliyet kay ı plar ı na yol açan bu durum stres 
olarak bilinmekte ve son yüzy ı l ı n en önemli i ş  hastal ı klardan birisi olarak 
değerlendirilmektedir. 

İş  yerinde ya ş anan stres, yap ı lan i ş in niteliğ ini ve üretkenli ğ i doğ ru-
dan etkileyecektir. Bu nedenle i ş letme sahip veya yöneticileri, çal ış anlar ı -
n ı  verilen görevi yerine getirebilecek bilgi, yetenek ve kapasitede seçmek, 
ki ş isel özelliklerini bilmek, onlara dinlemek ve rahats ı zl ı k duyduklar ı  ko-
nularda çözüm önerileri üretmek durumundad ı rlar. Her stres kayna ğı n ı n 
yönetici tarafı ndan kolayca te ş his edilmesi mümkün olmayabilir. Bu gibi 
durumlar ı  dikkate alan yöneticiler çal ış anlar ı  ile yak ı ndan ilgilenerek, on-
larla görü ş meler yaparak yada sürekli toplant ı lar düzenleyerek bu kaynak-
lar ı  tan ı mlamak, etkilerini ara ş t ı rmak ve stresin üstesinden gelecek eylem 
planları  haz ı rlamak zorundad ı rlar. Bu durum en az çal ış an kadar i ş letme-
nin geleceğ i içinde önem arı  etmektedir. 

Stresin i ş letmeler üzerindeki etkilerini belirlemek amac ı yla özellik-
le Amerika ve İ ngiltere'de çok say ı da ara ş t ı rma yap ı lm ış t ı r. Ara ş t ı rmalar ı n 
önemli bir bölümünde çal ış anlar ı n yakla şı k yar ı s ı n ı n i ş leriyle ilgili stres 
ya ş ad ı kları  saptanm ış t ı r (Auerbach vd, 2003). Ya ş anan stresin örgütsel ne-
denlerle birlikte, ki ş inin çevresi, ailesi veya kendisinden kaynaklanabile-
ceğ i vurgulanmaktad ı r. Amerika'da Kuzeybat ı  Ulusal Ya ş am (Northwestern 
National Life, 1991) Kurulu ş u'nca yap ı lan bir ara ş t ı rmaya göre yapt ı klar ı  
i ş leri a şı r ı  stresli bulanlar ı n oran ı  c7o 40, Aile ve Çal ış ma Kurulu ş u'nca (The 
Families and Work Institute, 1997) yap ı lan bir ba ş ka ara ş t ı rmada % 26 ve 
Yale Üniversitesi (1997) taraf ı ndan yap ı lan ara ş t ı rmada ise % 29 olarak or-
taya ç ı km ış t ı r (NIOSH, 2007). Bu sonuçlara paralel olarak Meslek Güvenli ğ i 
ve Sağ l ığı  Kurulu ş u'nca yay ı mlanan bir rapora göre, çal ış anlar ı n % 26 ile % 
40' ı  i ş lerinde yoğun stres ya ş amaktad ı rlar (Sonnentag ve Frese, 2003). 

Levi ve Lunde-Jense'nin (1996) çal ış mas ı nda Avrupa Birli ğ i ülkelerin-
de çal ış anlar ı n % 28'inin i ş lerinde stres ya ş ad ığı  belirtilmektedir. Avrupa İş  
Güvenliğ i ve Sağ l ığı  Örgütü'nün yay ı nlad ığı  bir ba ş ka rapora göre, Avrupa 
Birliğ i ülkelerinde her y ı l yaklaşı k 41 milyon çal ış an stresle kar şı laş makta 
ve y ı ll ı k 600 milyon i ş  günü kayb ı  yaş anmaktad ı r (Facts, 2007). Türkiye'de 
300 çal ış anla yap ı lan bir ara ş t ı rman ı n sonuçlar ı na göre, çal ış anlar ı n % 48'i 
yapt ı klar ı  i ş in sağ l ı klar ı n ı  olumsuz etkilediğ ini, % 31'i ise k ı smen olumsuz 
etkilediğ ini belirtmektedir (Okutan ve Tengilimo ğ lu, 2002). 
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ilgili yaz ı nda daha çok sağ l ı k bilimleri aç ı s ından ele al ı nan stres 
ve stres yönetimi kavramlar ı  özellikle son otuz y ı ld ı r i ş letme alan ı nda da 
kullan ı lmaya ba ş lanm ış  ve konuya ili ş kin çok say ı da ara ş t ı rma yap ı lm ış t ı r. 
Bunlar; örgütsel stresle mücadele (Beehr vd., 2000; Blau, 1981; Cameron, 
1994; Diamond, 1990; Fox vd, 1993; Kahn ve Byosiere, 1992; Kenny ve Coo-
per, 2003; Suin, 2005), stresin i ş  üzerindeki olumsuz etkileri (Bunce, 1997; 
Cavanaugh vd., 2000; Eden, 1982; Necowitz ve Roznowski, 1994), örgütsel 
stres kaynaklar ı  (Auerbach vd., 2003; Iverson vd., 1998; Newton ve Kenan, 
1987), kariyer ve stres ili şkisi (Ross, 1997), aile ve i ş  çat ış malar ı  (Karatepe ve 
Baddar, 2006), i ş  ve bo ş  zaman çat ış malar ı  (Wong ve Lin, 2007) gibi konular 
üzerinde yo ğunla ş maktad ı r. 

Bu çal ış man ı n amac ı  i ş letmelerde ya ş an ı lan stres kaynaklar ı n ı n be-
lirlenerek i ş letme yönetici ve sahiplerine stresle mücadelede yol göstere-
cek ve uygulayabilecekleri stres yönetimi politikalar ı n ı  ortaya koymakt ı r. 
Bunun için konuyla ilgili yaz ı n taramas ı  yap ı larak kavramsal bir yakla şı m 
sunulmu ş tur. Ara ş tı rma temel olarak üç ana bölümden olu ş maktad ı r. Birin-
ci bölümde stres ve örgütsel stres kavramlar ı na ili ş kin tan ı m denemeleri 
yer almaktad ı r. İ kinci bölümde örgütsel stresinin kaynaklar ı , verilen tepki-
ler ve stresin birey ve örgüt üzerindeki etkileri üzerinde durulmu ş tur. Son 
bölümde ise stres yönetimi ile ilgili öneriler sunulmu ş tur. 

STRES VE ÖRGÜTSEL STRES KAVRAMLARI 
Stres konu ş ma dilinde daha çok olumsuz olaylara tepki vermek yada 

belirti göstermek anlam ı nda kullan ı lmaktad ı r. ilgili yaz ı nda stres kavram ı na 
yönelik çok say ı da tan ı m denemesi bulunmaktad ı r (DiMartino, 1992). Bilim 
dünyas ı nda stres sözcü ğü ilk kez 17 yy. da "elastiki nesne ve ona uygulanan 
d ış  güç aras ı ndaki ili ş kiyi" aç ı klamak üzere Robert Hook taraf ı ndan "mad-
denin kendi içinde olan bir güç yada dirençtir" anlam ı nda kullan ı lm ış tı r 
(Okutan ve Tengilimoğ lu, 2002). Stres estrictia kelimesinden türemi ş  olup, 
17 yy. da bela, musibet, dert ve keder anlamlar ı nda, 18-19 yy da ise ki ş iye, 
ruhsal yap ı ya ve organlara bask ı  olarak kullan ı lm ış t ı r. 1914'te Cannon ilk 
yakla şı m ı  öne sürmü ş  ve stres için "istenmeyen çevresel etkilerden dolay ı  
bozulan iç dengeyi kazanmak için gerekli olan fizyolojik uyar ı lar" ifadesi-
ni kullanm ış , daha sonra da Selye (1936) "vücudun üzerindeki herhangi bir 
talebin zihinsel veya bedensel etkisi ve özel olmayan sonucudur" ş eklinde 
tan ı mlam ış t ı r (Ayd ı n, 2004; Güçlü, 2001; Kendall vd, 2000). 

Cox (1993) çal ış mas ı nda stresin son y ı llarda ilk zamanlardaki kar şı -
l ığı ndan daha farkl ı  anlamlar yüklenebilen ifadelerle ve bireyi içeren in-
teraktif psikolojik yöntemler ile subjektif konular ı  ele alacak biçimde ta-
n ı mlanmaya ba ş lad ığı n ı  belirtmektedir. Bu aç ı dan bak ı ld ığı nda stres, ki ş i 
üzerinde fiziksel ve psikolojik talepler yaratan bir durum yada olay sonucu 
ortaya ç ı kan, farkl ı  psikolojik, fiziksel ve davran ış sal tepkilerin verilmesine 
yol açan bir kavramd ı r. Bireyin fiziksel ve ruhsal halinin beklentiler kar şı -
s ı nda zorlanmas ı , korunmaya dönük tepkilerin olu ş mas ı na neden olur (Ar-
pac ı , 2005). 

Batla ş  ve Batla ş  (2002) stresi; bütünlü ğü koruma ve esas duruma dön-
mek için çaba harcama biçimindeki etki, Cam (2004); eylem yada durumun 
ki ş i üzerinde yaratt ığı  fiziksel veya psikolojik zorlanma, Lazarus ise; ki ş i- 
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den kaynaklanan bireysel dayanma gücünü a ş an, bireye göre kendisini teh-
dit eden ili ş kiler toplam ı  ş eklinde yorumlamaktad ı r (Erdoğ an, 1996). Stres 
taleplerin çok olmas ı ndan etkilenen ve zamana göre olu ş um gösteren çok 
yönlü (Cotton, 1996), de ğ i ş ken sonuçlar ı n bir izi veya göstergesi (Spector ve 
Jex, 1988) ve çevreden gelen taleplerin çal ış an ı n kapasitesini ve kayna ğı n ı  
aş tığı nda ortaya ç ı kan bireysel hareketlerin (Shirom, 1982) bir sonucu ola-
rak ta aç ı klanmaktad ı r. 

Sonnentag ve Frese (2003) çal ış malar ı nda stresi birbirinden farkl ı  
dört kavram ile aç ı klamaktad ı rlar. Bunlar uyar ı c ı  (zaman bask ı s ı , i ş teki ça-
t ış malar, kazalar vb), tepki ( çal ış anlar ı n durumu dikkate almaks ı z ı n özel 
tepki sergilemeleri), ili ş ki (birey ve çevresi ile olan ili ş kiler) ve çeli ş ki (ki ş i-
lerin beklentileri ve çevresi aras ı ndaki uyu ş mazl ı klar) kavramlar ı d ı r. Tüm 
streslerin olumsuz yada kötü olmad ığı n ı  anlamak önemlidir. Örne ğ in Selye 
(1976), stres kelimesini ilk çal ış malar ı nda kavramsal olarak iyi yada iyi huy-
lu ve kötü yada arzu edilmeyen stres olarak ikiye ay ı rm ış t ı r. İyi stres perfor-
mans ve üretkenli ğ in artt ı r ı lmas ı  gibi olumlu etkiler ortaya ç ı kar ı rken kötü 
stres, bireyin stresle ilgili durumlarla ba ş a ç ı kacak yeteneğ inin olmad ığı n ı  
alg ı ladığı  durumlarda ortaya ç ı kar. Kötü stres ayn ı  zamanda üretkenliğ in ve 
iyi olma halinin düş mesine neden olur. Stres ya ş am ı n bir parças ı d ı r ve basit 
olarak uzakla ş t ı r ı lamaz (Kendall vd, 2000). 

Örgütsel stres ise çal ış anlar ile çevresi aras ı ndaki etkile ş imi içeren 
bir etken olup (Lazarus, 1991) birçok ele ş tirmen tarafı ndan yönetimin kar-
şı laş tığı  bir sonuç olarak gösterilmekte (Ross, 1996) birey ve çevresi aras ı n-
daki uyu ş mazl ı k olarak tan ı mlanmaktad ı r (Humphrey, 1998). örgütsel stres, 
çal ış anlar ı n ihtiyaçlar ı , kaynaklar ı  ve kapasiteleri i ş in gereklerine uygun 
olmad ığı nda ortaya ç ı kan fiziksel ve duygusal tepkiler olarak ta aç ı klanabi-
lir. Stres, sa ğ l ı ks ı z ya ş ama öncülük eder ve i ş le ilgili stresin ya ş anmas ı na da 
zemin haz ı rlar. 

İş  stresi genel müdürden yeni i ş e ba ş lam ış  genç personele kadar her 
çal ış an ı n performans ı n ı  potansiyel olarak etkileyen bir unsurdur. Tüm çal ı -
ş anlar günlük ya ş ant ı lar ı ndaki çat ış ma durumlar ı n ı n potansiyel olarak psi-
kolojik ve fiziksel huzursuzluk yaratt ığı n ı n fark ı ndad ı r (Ross, 1996). Genel 
olarak i ş  stresi, i ş  etkinliğ inin azalmas ı , personel devir h ı z ı n ı n artmas ı  ve 
kötü sağ l ı k durumlar ı n ı  içeren olumsuz sonuçlarla ilgili (Auerbach vd, 2003) 
bir kavramd ı r. İş  stresi s ı k olarak ba ş a ç ı kma mücadelesi ile ayn ı  anlamda 
kullan ı l ı r. Oysa ba ş a ç ı kma, psikolojik ve fiziksel enerji sa ğ lar, yeni beceri-
ler öğ renmeye yönlendirir (Catwright ve Cooper, 1997; Kendall, 2000; Leka 
vd, 2003; NIOSH, 2007; Ross ve Altmaier, 1994). 

ÖRGÜTSEL STRESIN KAYNAKLARI 
Stres kaynaklar ı  yada diğer bir ifadeyle stresörler, stresin varl ığı n ı  

ortaya ç ı karan varolan stresin ş iddetini artt ı ran yada ki ş iyi bulunduğu i ş , 
çevre yada aile ortam ı nda çaresiz b ı rakan etkenlerdir. Stres ki ş iye ait de-
mografik özellikler, çevrenin ki ş i üzerindeki bask ı lar ı  ve i ş in talepleri gibi 
birbirinden farkl ı  birçok etkene dayal ı  olarak ortaya ç ı kabilmektedir. Stres 
tek yada birden fazla kayna ğı n bir araya gelmesiyle de ortaya ç ı kabilmek-
tedir. Genel bir yakla şı mla örgütsel stres kaynaklar ı , bireysel (cinsiyet, içe 
dönüklük, duygusall ı k vb), i ş  ortam ı ndan kaynaklanan ve bireyin çevresi ile 
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ilgili stres kaynakları  olmak üzere üçe ayr ı lmaktad ı r (Güçlü, 2001). 
Bununla birlikte yap ı lan ara ş t ı rmalarda stres yaratan kaynaklar ı n 

birbirinden farkl ı  gruplar içerisinde ele al ı nd ı kları  da görülmektedir. Leka 
vd (2003) örgütsel stres kaynaklar ı n ı  üç grup alt ı nda toplam ış lard ı r. Bunlar; 
i ş in özelliğ i (görevin içeri ğ i, i ş  yükü ve i ş  h ı z ı , çal ış ma dönemleri, kat ı l ı m 
ve kontrol, vb), i ş  çevresi (kariyer geli ş imi, statü ve ücret, örgüt içerisindeki 
rol, bireyler aras ı  ileti ş im, örgütsel kültür, vb) ve ev ile i ş  aras ı  iliş kilerdir 
(ev ve i ş  ile ilgili taleplerin çat ış mas ı , ev ile ilgili sorunlarda i şyerinde ge-
rekli desteğ in verilmemesi ve i ş  ile ilgili sorunlarda evde gereken deste ğ in 
verilmemesi, vb). Cam (2004) ise çal ış mas ı nda a şı rı  iş  yükü, i ş ini kaybetme 
korkusu, fiziksel ortam ve çevre ş artlar ı , i ş  yerindeki tehlike unsurlar ı n ı n 
varl ığı  ve ki ş iler aras ı  ili şkilerden kaynaklanan sorunlar olarak be ş  baş l ı k 
alt ı nda bir grupland ı rma yapm ış tı r. Ayr ı ca Quick ve Quick (1984) i ş  taleple-
ri, fiziksel talepler, rol talepleri ve ki ş isel talepler ba ş l ı klar ı  altı nda dörtlü 
bir s ı n ı fland ı rmaya giderken, Ivancevich ve Matteson (1980) çal ış malar ı nda 
fiziksel çevre, bireysel seviye (rol karmas ı  ve kariyer geli ş imi değ i ş kenleri), 
grup seviyesi (öncelikle ileti ş im tabanl ı ) ve örgütsel seviye (görevin özelli ğ i, 
örgüt iklimi ve yap ı s ı ) gruplar ı  alt ı nda örgütsel stres kaynaklar ı n ı  aç ı kla-
mış lard ı r. 

Genel bir yakla şı mla örgütsel stresin nedenleri örgütsel politikalar, 
örgütün yap ı sal özellikleri, fiziksel ko şullar, örgütsel süreç (Ayd ı n, 2004) ve 
insan kaynaklar ı  yönetimi gibi konular ı n ı  kapsamaktad ı r (Ekinci ve Ekici, 
2003). Ş ekil l'de de görüldü ğü gibi yap ı lan çok say ıda ara ş t ı rmada örgütsel 
stres kaynaklar ı  be ş  grup alt ı nda toplanm ış tı r (Arpac ı , 2005; Ayd ı n, 2004; 
Cooper ve Marshall 1978; Güçlü, 2001; Okutan ve Tengilimo ğ lu, 2002; Son-
nentag ve Frese, 2003). Bunlar: 

a)i ş le ilgili nedenler: İş in çok yada az olmas ı , yorgunluk, zaman yeter-
sizliğ i, monotonluk vb, 

b)Çal ış anlar ı n örgüt içindeki rolü ile ilgili nedenler: rol çat ış mas ı , rol 
belirsizliğ i, sorumluluk düzeyi vb, 

c)Ki ş iler aras ı  ili ş kilerden doğ an nedenler: yönetici ve di ğer çal ış an-
larla olumsuz ili şkiler, ileti ş im yetersizliğ i, çatış malar vb, 

d)Mesleki geli ş imi ile ilgili nedenler: Aşı r ı  yükselme veya yükseleme-
me, i ş  güvenliğ i eksikliğ i vb ve 

e)Örgütün iklimi ve yap ı s ı  ile ilgili nedenlerdir: Kararlara kat ı l ı m ı n 
kı s ı tlanmas ı , otoriter yönetim, i ş in fiziksel koşulları , ücret, ergonomik olma-
yan tasar ı mlar vb. 

ÖRGÜTSEL STRES İN ETKİ LERİ  
Stresin ortaya ç ı kmas ı nda ilk karşı la şı lan durum bireyin buna kar şı  

vereceğ i tepkilerdir. Ş ekil l'de de görüldüğü gibi bireyin strese kar şı  ve-
receğ i tepki ki ş isel özelliklerinden doğ rudan etkilenmektedir. Ki ş inin psi-
kolojisi, cinsiyeti, medeni durumu ve eğ itim düzeyi gibi hususlar verilecek 
tepkinin ş iddetinin ve süresinin bir bak ı ma belirleyicisi durumundad ı r. Ki ş i 
i ş  çevresinden kaynaklanan strese kar şı  içe kapan ı kl ı k ve sinirlilik hali gibi 
psikolojik/duygusal, i ş e gelmeme veya üretkenli ğ inin dü ş mesi gibi davran ış -
sal, suçlama ve sunulan deste ğ i kabul etmeme gibi sosyal, sindirim sistemi 
rahats ı zl ı kları  ve ba ş  ağ r ı s ı  gibi fiziksel, unutkanl ı k ve tarafs ı zl ığı  kaybetme 
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gibi mant ı ksal tepkiler verebilir. 
Örgütsel stresinin etkilerini birey ve i ş letme aç ı s ı ndan ayr ı  değer-

lendirmek gerekir. Birey üzerindeki olumsuz etkilerin i ş letme üzerinde de 
benzer bir etkiye sahip olaca ğı  dikkate al ı ndığı nda, her ko şulda bu durum-
dan en çok etkilenecek kesimin i ş letme olacağı  söylenebilir. Amerika'da 
1990 y ı l ı nda yap ı lan bir ara ş t ı rman ı n sonuçlar ı na göre çal ış anlar ı n iş lerin-
de en stresli bulduklar ı  konu yöneticiler olarak ortaya ç ı kmış  ve bunun % 
60'dan % 75'e ç ı ktığı  saptanm ış tı r (Donaldson, 2003). Ba ş ka bir çal ış mada, 
Amerika'daki i ş çilerin strese dayal ı  hak ettikleri tazminat oranlar ı  üç mis-
li artarak toplam tazminatlar ı n % 15'ine ula ş mış t ı r. Örgütsel stres kaynakl ı  
yüksek personel devir h ı z ı , tazminatlardaki art ış  ve üretkenlik dü ş üşünün 
i ş letmelere olan maliyetlerinin 200 milyar dolardan 300 milyar dolara ula ş -
tığı  tahmin edilmektedir (Wojcik, 1999). 

İ ngiltere'de yar ı m milyon insan yapt ı klar ı  i ş le ilgili stres ya ş ad ı kları -
na ve bunun onlar ı  hasta etti ğ ine inanmaktad ı r. ülkede 5 milyondan fazla 
çal ış an i ş  stresi ya ş amaktad ı r. Strese bağ l ı  rahats ı zl ı klardan dolay ı  her y ı l 
6,5 milyon işgünü ve 3,7 milyar sterlin kaybolmaktad ı r (Cortwright ve Coo-
per, 1997). İ ngiltere'de bir y ı l içerisinde çal ış anlar ı n % 5,9'unun i ş  ortam ı n ı n 
yaratt ığı  kötü hastal ıklara sahip olduğunu saptanm ış tı r. Ayrı ca toplam nü-
fusun yakla şı k % 14'ü depresyon yada i ş  stresiyle kar şı laş maktad ı r (Kendall 
vd, 2000). McKee (1996) yapt ığı  araş t ı rmas ı nda takip edilen on iki ay boyun-
ca kat ı l ı mc ı lar ı n % 42'sinin stres nedeniyle i ş lerini b ı rakt ığı n ı  saptam ış t ı r. 

Kanada'da yap ı lan bir araş t ı rmaya göre çal ış anları n % 60' ı nı n işye-
rinde olumsuz stres ya ş ad ı klar ı  ve bunlar ı n % 60' ı n ı n sağ l ı k durumlar ı n ı  
ve i ş  performanslar ı n ı  etkilediğ i saptanm ış tı r. 25-44 yaş  gruplar ı  aras ı nda-
ki yönetici durumunda olanlarda bu oran ı n yükseldiğ i dikkat çekmektedir 
(Kendall vd, 2000). Avustralya'da da kamu ve özel sektördeki i ş  stresinde 
artış  dikkat çekmektedir. Buna paralel olarak çal ış anlar ı n stresle ilgili taz-
minat taleplerinde de önemli art ış lar görülmektedir. Tazminatlar ı n % 4'ü, 
toplam i ş  tazminatlar ı n ı n da % 18'i stresle ilgili ş ikayetlerden kaynaklan-
maktad ı r (Toohey, 1993). Ayr ı ca bu ülkede çal ış an her dört ki ş iden birisinin 
stresten dolay ı  i ş ten ayr ı ld ığı  vurgulanmaktad ı r (Kendall vd, 2000). Ba ş ka 
bir çal ış maya göre, Amerika'da çal ış anları n % 35'i iş lerini stresli bulmakta-
d ı r ve % 26's ı  günlük yaş ant ı lar ı ndaki en önemli stres kayna ğı n ı n yapt ı klar ı  
iş  olduğunu belirtmektedir. Ayn ı  çal ış mada stresle ilgili sorunlar ı n on y ı lda 
(1982-1991) % 6'dan % 13'e ç ı ktığı  vurgulanmaktad ı r (NNLIC, 1992). 

Çal ış anlar ı n yapt ıkları  iş  ve bulunduklar ı  iş  ortam ı ndan kaynakla-
nan strese kar şı  verdikleri tepkiler sonuçta birey ve i ş letme üzerinde farkl ı  
olumsuz sonuçlar ortaya koymaktad ı r. Stresin sadece bireyim ya ş ad ığı  ve 
dolay ı s ıyla etkisinin yada çözümünün bireyle s ı n ı rl ı  kalacağı n ı  düşünmek 
doğ ru bir yakla şı m değ ildir. Stres bir örgüt sorunudur ve meydana getirece-
ğ i olumsuz sonuçlarda birey kadar içerisinde bulundu ğu örgüte zarar vere-
cektir. Bu aç ı dan ele al ı ndığı nda stresin etkilerini birey ve örgüt aç ı s ı ndan 
değerlendirmek gerekir. Leka vd (2003) çal ış maları nda örgütsel stresinin 
etkileri iki grupta özetlemektedir ( Ş ekil 1). Bunlar; 

A) 	Birey üzerine etkileri 
• yüksek oranda s ı kı ntı  ve sinirlilik hali, 
• rahatlayamamadan dolay ı  i ş e konsantre yetersizli ğ i, 
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• mant ı kl ı  dü ş ünme ve karar vermeden uzakla ş ma, 
• i ş ten zevk alma dü ş ü ş ü ve i ş e bağ l ı l ığı n azalmas ı , 
• yorgunluk hissi, depresyon, endi ş e, 
• uyku güçlüğü, 
• kalp, sindirim sistemi, ba ş  ağ r ı s ı , yüksek tansiyon gibi bedensel so-

runlar, 
• adale ve iskelet sistemi bozukluklar ı  ve 
• alkol, sigara ve madde ba ğı ml ı l ığı n artmas ı d ı r. 
B) 	Örgüt üzerindeki etkileri; 
• i ş e gelmeme oran ı nda art ış , 
• i ş e bağ l ı l ı kta azal ış , 
• personel devir h ı z ı n ı n artmas ı , 
• performans ve üretkenli ğ in bozulmas ı , 
• güvensiz çal ış ma ko ş ullar ı  ve kazalar ı n artmas ı , 
• mü ş teriden gelen ş ikayetlerin artmas ı , 
• yasal istek ve sorumluluklar ı n artmas ı , 
• personelin iyile ş tirmesini engelleyen güçlükler ve 
• çal ış anlar ve d ış ar ı dakiler taraf ı ndan örgüt imaj ı na zarar verilme-

sidir. 
İŞ LETMELERDE STRES YÖNETIMI VE ÖRGÜTSEL STRESLE 

BAŞ A Çİ KMA YÖNTEMLER İ  
Çal ış anlar ı n ya ş ad ı klar ı  stres kaynaklar ı n ı n belirlenmesi ve yönetil-

mesiyle ilgili yöneticilerin rolü ilgili yaz ı nda geni ş  biçimde tart ışı lm ış tı r. 
Bununla birlikte, stres yönetimi teorisi, örgütsel müdahale, stres risklerinin 
değ erlendirmesi, bireysel mücadele, stres yönetimi e ğ itimi, stresin kaynağı -
n ı  azaltacak yada yok edecek örgütsel çabalar, dan ış manl ı k ve rehabilitas-
yon gibi konularda da çok say ı da ara ş t ı rmaya rastlamak mümkündür (Do-
naldson, 2003). 

Stres yönetimini, stres ile personelin etkin biçimde ba ş a ç ı kabilmesi 
ve ya ş am kalitesini artt ı rmak için mevcut durumu yada duruma verilecek 
tepkileri de ğ i ş tirebilmesi amac ı yla ilgili tekniklerle donat ı lmas ı  (QuickSe-
ek Encyclopedia Stress Management, 2007, Güçlü, 2001) ş eklinde tan ı mlana-
bilir. Ong vd (2004) stres yönetimi kavram ı nı n geni ş  bir alanda kullan ı lmas ı  
yakla şı m ı ndan yola ç ı karak ilgili yaz ı nda yer alan 153 çal ış may ı  tan ı m de-
nemeleri ve kullan ı lan teknikler aç ı s ı ndan değ erlendirmi ş lerdir. Ara ş t ı rma 
sonuçlar ı na göre, çok say ı da farkl ı  tekni ğ in kullan ı ldığı  ama genel olarak 
bunlar ı n tutars ı z olduklar ı  ve tan ı mlarla ilgili birtak ı m yetersizliklerin bu-
lunduğu saptanm ış t ı r. Cox (1993) çal ış mas ı nda i ş letmelerde stres yöneti-
miyle ilgili ş u saptamalarda bulunmaktad ı r; 

a) İş  yerinde stresle kar şı la ş man ı n en önemli göstergesi, çal ış anlar ı n 
sağ l ığı na zararl ı  psikolojik ve davran ış sal fonksiyonlar ı ndaki değ i ş meler-
dir. 

b)Az say ı daki i ş letme stres yönetimi amaçl ı  uygulamalara ba şvurmak- 
tad ı r. 

c)Birçok stres yönetimi müdahalesi genellikle bireysel niteliklidir. 
d)Stres risklerinin kontrolü, yönetime yap ı lacak müdahale aç ı s ı ndan 

geni ş  bir uygulama alan ı  sunmaktad ı r. 
e) İş  stresiyle ilgili mevcut durumu, yap ı lan müdahalenin hedefini ve 
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4  
Iş in özellilderi; 
Yetersiz fiziksel 
çalış ma koşullar,. 
Ağı r iş  yaka.. 
Zaman bask ısı . vb 

Orgütteki rol; 
Rol belirsizliğ i, 
Rol çatış ması , 
Insanlara kar şı  
sorumluluk_ vb 

Kariyer geli ş imi; 
Yüksek 
edullendirme, 
Dü ş ük 
«lüllendirrae, 
tş  güveni eksikli ğ i 
olmak, vb 

le yerindeki 
ilişkiler; 
Yönetim, şefier ve 
diğer çal ış aıllarla 
zay ı f ilişkiler, vb 

örgütsel yap ı  ve 
iklim; 
Kararlara dü ş ük 
kat ı lım yada 
katı lmama_ 
Davrm ış larda 
kı s ıtlamalar, vb 

Strese tepkiler 

Stres tepkileri; 
• Davranış sal 
• Psikolejild 

Duygusal 
• Fiziksel 
• Sosyal 
• Mantıksal 

Yara 
sonuçlar; 
Kan baszem ın 
yükselmesi, 
Psikolojik 
bozukluklar. 
Alkol bagnnhlığı , 
lskekt Yap ısı  
boralduldar ı . 
Sindirim sistemi 
bozuklukları . vb 

Kiş isel özellikler, 
Cinsiyet, Ya ş , Eğitim, 
Rekabet gücü, 
Örgüte ba ğ lı l ık, 
Kendine güven, vb 

Stresin örgüt 
üzerinde 
yaratacağı  
sonuçlar; 
ler devams ızlığı n 
artmas ı , 
I şe gecikmeler, 
Personel devir 
h ı z ın ın 
yükselmesi. 
Performansm ve 
Metkenliğ in 
azalmas ı , vb 

Stresin nedenleri 

Şekil 1. örgütsel stresiniıı  nedenleri, strese verilen tepkiler ve birey ve i ş letme 
üzerindeki etkileri 
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etkinliğ ini ölçmek ak ı lc ı  bir yakla-
şı md ı r (Cousins vd, 2004). 

Yönetim kavram ı  stres ile mü-
cadele anlam ı nda kullan ı l ı rsa, çal ı -
ş anlar ı n stres düzeyleri üzerinde et-
kiye sahip olarak görülen yönetimsel 
davran ış lar ı n ı n ele al ı nmas ı  zorunlu 
hale gelir. Stres kaynaklar ı  ile 

yap ı lan ara ş t ı rmaları n önemli bir 
bölümü, yönetim davran ış lar ı n ı  ele 
alm ış t ı r (Donaldson, 2003). i şyerinde 
stresle yap ı lacak mücadele yöneti-
min sergileyeceğ i davran ış lar ı ndan 
etkilenir. Yöneticilerin stres yöneti-
mi ile ilgili anahtar kelimelerinden 
birisi i ş  kontrolüdür. Birçok ara ş t ı r-
mac ı  tarafı ndan yüksek düzeydeki 
i ş  kontrolünün yüksek i ş  doyumu 
sağ layacağı  savunulmaktad ı r. Diğer 
önemli kavram destektir. Sa ğ l ı ks ı z 
sonuçlar ı  önlemek ve azaltmak için 
örgütsel deste ğe gereksinim duyu- 
lur. Bu örgüt kültürünü ve iklimini Kaynak: Miehie (2002) ve Konspier ve Mareelissen'in (1990) çal ış malar ından 

uyarlaımuş tm 

desteklemekle ilgili bir konu olmak- 
la birlikte yönetici ve çal ış anlar ara- 
s ı ndaki etkile ş imi de içerir. Son kavram ise i ş  yerindeki belirsizlik düzeyi-
dir. Çal ış anlar ı n belirsizliklerle ilgili tutumlar ı n ı  değ i ş tirecek yönetim yak-
la şı mlar ı  stresin ş iddetini azaltabilir. Yöneticiler etkili ve aç ı k olarak per-
soneliyle ileti ş im kurma konusunda eğ itilirlerse bu belirsizlik ve dolay ı s ıyla 
da stresin etkileri ortadan kald ı r ı labilecektir. Bunlara ek olarak hedeflerin, 
önceliklerin ve görevlerin çal ış ana aktar ı lmas ı  konusunda yöneticinin ileti-
ş im becerilerinin geli ş tirilmesi de stresi azaltabilecektir (Donaldson, 2003). 
Örgütsel stresle ba ş a ç ı kabilmek için yöneticinin ş u a ş amalar ı  izlemesi ge-
rekir (HSE- Health and Safety Executive, 1998; Leka vd, 2003); 

a) Sorunu tan ı mlamak; 
• İş  stresi, çal ış anlar ı n ya ş ad ı klar ı  sorunlara ili ş kin gözlemlerden, 

gelen ş ikayetlerinden ve hasta olma durumlar ı ndan ortaya ç ı kar. 
• Bu durumlar genel olarak; yap ı lan hatalar, performans dü şüklüğü, 

sigara ve içki kullanma al ış kanl ığı n ı n artışı , iş e gelmeme, mü ş teri ş ikayet-
leri ve sinirlilik hali gibi konular ı  içermektedir. 

• Çal ış anlar ı n sağ l ığı nda ve davran ış lar ı ndaki değ i ş ikliklerin izlen-
mesi ve elde edilen sonuçlar ı n dikkate al ı nmas ı  gerekir. Artan i ş  bask ı s ı  
ve isteklerle ilgili bulgulara rastland ığı nda, çal ış anlar ı n i ş  stresinden ac ı  
duyduklar ı  anla şı lmal ı d ı r. Ki ş ilerin risk alt ı nda olduklar ı na ili şkin belir-
tileri, davran ış lar ı  ve diğer bulgular ı  zaman ı nda saptamak ve stres sorunu 
ilerlemeden önlem alma yoluna gidilmesi gerekir. 

b) iş  stresinden personeli korumak için yap ı lmas ı  gerekenler; 
• Bir çal ış an ı n sorunu ve bu sorunla ilgili çözüm önerisi o personelle 

23 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 16 -30 

tart ışı lmal ı , tan ı mlanmal ı  ve çal ış an ı n fikirlere kat ı l ı m ı  sağ lanmal ı d ı r. 
• Tart ış malar ı n zamanlamas ı  personelin durumuna bağ l ı  olmal ı d ı r. 
• Stresi azalt ı c ı  kontrol ölçümleri olu ş turarak stresle ilgili sorunlara 

çözüm önerileri getirilmelidir. 
• Bireysel (eğ itim, t ı bbi müdahale ve dan ış manl ı k gibi) ve örgütsel 

(i ş in tekrar düzenlenmesi ve yönetim uygulamalar ı ndaki değ i ş iklikler gibi) 
niteliklere uygun eylem planlar ı  haz ı rlanmal ı , uygulanmal ı  ve sonuçlar ı  de-
ğerlendirilmelidir. 

e) Kay ı t tutma; 
• Kay ı tlar dikkatli tutulmal ı  ve yöntemler değerlendirilmelidir. 
• Kay ı tlar tüm gerçekleriyle do ğ ru tutulmal ı , görü ş  ve yarg ı lar ger-

çekmi ş  gibi gösterilmemelidir. 
• Tercihler aç ı s ı ndan önerilen eylemlere ve sonuçlar ı na gereken ka-

t ı l ı m sağ lanmal ı  ve kaydedilmeli, geli ş meler düzenli olarak gözden geçiril-
melidir. 

Ş ekil 2'de örgütsel stresle mücadelede izlenecek yol haritas ı  sunulmuş -
tur. Ş ekilden de anla şı labileceğ i gibi strese neden olan sorunlar ı n ve etki dü-
zeylerinin belirlenmesi, stresle mücadelede ilk a ş amad ı r. Bu süreçte elde edi-
lecek bilgiler uygulanacak eylem planlar ı n ı n belirlenmesi aç ı s ı ndan da büyük 
önem taşı r. Verilen mücadeleden elde edilen sonuçlar her zaman beklenilen 
standartlarda olmayabilir. Bu gerçekten hareketle yönetim sadece stres soru-
nunu çözmek için ad ı m atmakla kalmamal ı  geleceğe yönelik yeni ve daha etkin 
eylem planlar ın ı  da bu süreçle birlikte de ğerlendirebilmelidir. 

Yönetim stresle mücadelesinde gerekli gördü ğü durum ve zamanlar-
da d ış ar ı dan da destek sa ğ layabilir. Dan ış manl ı k ş irketleri, ilgili örgütler 
ve devletin ilgili organlar ı  bu konuda en s ı k ba şvurulan kurulu ş lar olarak 
dikkat çekmektedir. 

i ş letmelerin üretkenli ğ i, karl ı l ığı , rekabet gücünün süreklili ğ i ve so-
nuçta varl ığı n ı n devam ı  öncelikle çal ış anlar ı n ı n i ş teki performanslar ı na 
bağ l ı d ı r. Yöneticiler hedeflerine ula ş mak için öncelikle çal ış anlar ı  aç ı s ı n-
dan uygun ortam ı  yaratmak ve bu ortam ı n sürekliliğ ini sağ lamak zorunda-
d ı rlar. Çal ış anlar ı n i ş  ortam ı nda ya ş ad ı klar ı  stresle ba ş a ç ı kma mücadele-
leri genellikle bireysel s ı n ı rlar içerisinde kalmaktad ı r. Stresin önlenmesi, 
ortadan kald ı r ı lmas ı  yada etkilerinin azalt ı lmas ı  bir bak ı ma örgütün sorum-
luluğu alt ı ndad ı r ve ba ş ar ı s ı  da doğ rudan örgütün ba ş ar ı s ıyla ilgilidir. 

Örgütün stresle ba ş a ç ı kmada önemli bir rolü bulunmaktad ı r. Çal ış an ı  
bu mücadelede yaln ı z b ı rakmak yada çal ış an ı n kendi ba şı na üstesinden gel-
mesini beklemek her zaman istenilen ba ş ar ı n ı n ortaya ç ı kmas ı n ı  sağ lama-
yabilir. Örgüt içerisinde özellikle yöneticiler üzerine dü ş en sorumluluklar ı  
yerine getirmelidirler. Stresin olu ş umunu önlemek yada etkilerini ortadan 
kald ı rmak için yap ı lmas ı  gereken örgütsel çal ış malar ş u ş ekilde özetlenebi-
lir (Ayd ı n, 2004; Leka vd, 2003); 

a.Uygun personel seçimi, e ğ itimi ve geli ş tirilmesi; i ş in gereklerini ve 
her çal ış an ı n yetenek, bilgi ve becerilerini uygun biçimde saptamak, her gö-
rev için adaylar ı  i ş in gereklerine uygun olarak belirlemek, gerekli bulunan 
hizmet içi eğ itimleri sağ lamak ve etkin yönetim ve rehberlik hizmetlerinin 
sunulmas ı  gerekir. 

b. İş  tan ı m ı ; i ş  tan ı m ı  örgütün politika, hedef ve stratejilerini ve örgü- 
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Strese neden olan sorunları  tannal 
>" Gözlemler yapmak 

Personelle görü şmeler yapmak 
Anketlere başvumıak.vb 

    

      

             

             

   

Stresin etki ve özelliklerini ara ş t ırmak 
Strese maruz kalan personelle görü ş mek 

kuruhrslardan destek almak 
Stresi ezanı c ı  onerilm sunmak 
Eylem planlar haz ı rlamak 

    

       

       

             

   

Kayı t tutmak  
Dognı  kayd tutmak 
Ilgili çalış malara katılınu sağ lamak 
Sonuçlar gözden geçirmek 

    

       

       

             

   

Standartlarla 	 Standartlarta 
buluşuldu 	 butue ıı lrnadr 

    

             

             

 

Gelecek için yeni 
eylem planlar ı  

geliş tirmek 

 

Eylem planını  
uygulamak 

Eylem için 
kullanı lan araçlara, 
gözden geçirilmesi 

 

      

             

Şekil 2. Stres yönetimi aşamaları  

Kaynak: C,ousins vd (2004), HSE.Health and Safety Executive (2006) ve Leke 
vd'nin (2003) çalış malarından uyarlanma şhr. 
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tün amac ı n ı  anlamay ı , örgütlenmeyi 
ve performans ölçüm sistemlerini 
içine almal ı d ı r. 

c.i ş  tan ı m ı  aç ı k olmal ı d ı r: yö-
neticiler ve di ğer çal ış anlar i ş le 

detaylardan haberdar edilmeli ve 
taleplerin uygun oldu ğundan emin 
olmal ı d ı rlar. 

d.i ş in yeniden düzenlenmesi: 
i ş in taleplere, bilgiye ve amaçlara 
odaklanacak biçimde yeniden dü-
zenlenmesi için en iyi stratejiler ş u 
hususlar ı  içermelidir: 

• i ş le ilgili talepler değ i ş tiril-
melidir (örne ğ in i ş in yap ı lma ş ekli-
nin ve i ş  çevresinin de ğ i ş tirilmesi, i ş  
yükünün farkl ı  payla şı m ı  gibi). 

• Personelin i ş ini etkin olarak 
yerine getirebilecek yeterli ve uygun 
bilgiye sahip olduğundan ve bunu geli ş tirebilece ğ inden emin olunmal ı d ı r 
(örneğ in, düzenli yöntemler kullanarak uygun seçim yapmak ve e ğ itim ver-
mek). 

• Personelin yapt ı kları  i ş i kontrol edebilmeleri sağ lanmal ı d ı r (örne-
ğ in, esnek çal ış ma saatleri, i ş  payla şı m ı , i ş  uygulamalar ı na ili ş kin daha faz-
la dan ış ma hizmeti sunmak gibi). 

• Sunulan desteğ in kalitesi ve miktar ı  yükseltilmelidir (örne ğ in, yö-
netici olmak için yönetici e ğ itimlerine kat ı lmalar ı n ı  sağ lamak, diğ er çal ı -
ş anlarla ileti ş im kurabilmelerine zemin haz ı rlamak). 

İ leti ş im: yöneticiler personelleriyle konu ş mal ı , onlar ı  dinlemeli ve 
duymalar ı  gerekeni aç ı k olarak ifade etmelidirler, i ş  talepleri hakk ı nda ku-
rulan ileti ş im i ş  tan ı mlar ı  ile tutarl ı , anla şı l ı r ve net olmal ı d ı r, kararlar per-
sonel tarafı ndan anla şı labilir ve sürdürülebilir olmal ı d ı r. 

e.Ergonomi ve fiziksel ortam ı n düzenlenmesi: i ş te kullan ı lan araçlar 
ve fiziksel çal ış ma ko ş ullar ı  iyile ş tirilmelidir. 

f. Stres yönetimi e ğ itimi: rahatlama ve zaman yönetimi hakk ı ndaki se-
minerlere çal ış anlar ı n kat ı l ı m ı  sağ lanmal ı d ı r.. 

g.Yönetim geli ş imi: i ş  stresi ile ilgili yöneticilerin tutumlar ı , bilgileri 
geli ş tirilmeli, bununla ilgili yeteneklerini kullanmalar ı  sağ lanmal ı d ı r. 

h.Örgütsel geli ş im: daha iyi çal ış ma ve yönetim sistemleri uygulama-
ya konulmal ı , daha arkada ş ça ve destekleyici kültür olu ş turulmal ı d ı r. 

i. Sosyalleş me: sosyalle ş me ve tak ı m çal ış mas ı  örgüte bağ l ı l ığı  ve grup 
çal ış mas ı  yapmay ı  artt ı rmaya yard ı mc ı  olur. 

Stresle mücadeledeki örgütsel çal ış ma ve çabalar özellikle yönetici-
ler tarafı ndan yürütülece ğ inden, yöneticilerin de bireysel bir tak ı m görev 
ve sorumluluklar ı  vard ı r. Örgütsel stresin önlenmesi ve var olan stresin et-
kilerinin azalt ı lmas ı  yöneticinin ta şı yacağı  özelliklerle yak ı ndan bağ lant ı -
l ı d ı r. Yöneticinin stres yönetimine ili ş kin sergilemesi gereken tutumlar ise 
şunlard ı r (Güçlü, 2001; Okutan ve Tengilimo ğ lu, 2002): 
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• destekçi bir örgüt havas ı  yaratmak, 
• i ş  yerinde ne ş eli bir ortam yaratmak, 
• samimi ilgi sergilemek (diğer bir ifadeyle personelle özel olarak il-

gilenmek, katk ı lar ı na değer vermek, güçlerini geli ş tirmek, önderlik etmek, 
önderlik etmek, yapabilecekleri konusunda pozitif beklentiler sergilemek, 
akı l danış man ı  olmak), 

• ula şı labilir olmak, 
• soru sormay ı  te şvik edici olmak, 
• dürüst ve tutarl ı  olmak, 
• güvenilir olmak ve 
• diğerlerine ilham vermektir. 

SONUÇ 
Birçok i ş letme yöneticisinin çal ış anlar ı n ı n yaş ad ı klar ı  stresin far-

kı nda olmakla birlikte buna kar şı  yeterli önlemi almad ı klar ı  yada çözüm 
için yeterli stres yönetimi politikalar ı  geli ş tirmedikleri gözlemlenmektedir. 
Stres kaynaklar ı n ı n belirlenmesi ve tan ı mlanmas ı ndaki yetersizlikler, per-
sonele gereken ilgi ve deste ğ in sunulmamas ı  veya stresle mücadeleye ili ş -
kin yöntem ve uygulamalara ba şvurulmamas ı  önemsiz gibi görülen sorunla-
r ı n büyümesine ve içinden ç ı kı lamaz bir durum almas ı na neden olacakt ı r. 
Birey üzerindeki stres öncelikle çal ış an ı n fiziksel ve psikolojik sağ l ığı n ı  
tehdit edecek ve ilerleyen zamanda da i ş teki üretkenlik ve performans dü-
zeyini düşürerek, i ş ten ayrı lmaya kadar uzanan olumsuz geli ş melere zemin 
haz ı rlayacakt ı r. 

Örgütsel stresle mücadele bir örgüt i ş idir ve örgütün yönetim kade-
mesinde bulunanlar bu mücadelede birinci derecede sorumludur. Bu ne-
denle yönetici, personel tedarikinden ba ş layarak eğ itim ve terfilere kadar 
uzanan süreç içerisindeki her a ş amay ı  titizlikle ele almak ve gerekli de ğer-
lendirmeleri yapmak durumundad ı r. Yap ı lan ara ş t ı rmalarda i ş  ortam ı nda 
ya ş an ı lan stresin en önemli kaynaklar ı ndan birisinin yönetici ve yönetim 
kararlar ı  olduğunun vurgulanmas ı  bunu destekler niteliktedir. Stres yöneti-
mini uygulamaya koyacak olan yöneticinin bu konuya ili ş kin gerekli eğ itimi 
almas ı  ve uygulama becerisine sahip olmas ı  gerekir. ilgili yaz ı nda stres yö-
netimi ile ilgili örgütsel çabalar ı n yetersizli ğ i ve mücadelenin bireyle s ı n ı rl ı  
kalmas ı  konular ı na da vurgu yap ı lmaktad ı r. 

İş  yerinde ya ş anan stresin önlenmesi öncelikle i ş in taleplerine uygun 
personelin seçilmesi, adaptasyonu ve sürekli e ğ itilmesine bağ l ı d ı r. Perso-
nelin i ş  taleplerini hangi oranda kar şı lad ığı  ve eksik kald ığı  hususlar ı n ne-
ler olduğu sürekli izlenmelidir. Personelin yeni teknolojilere geçi ş te veya 
ş irket evlilikleri gibi durumlarda deste ğe ihtiyac ı  olabileceğ i ve sürekli ayn ı  
i ş in tekrar ı  yada beklenmedik geli ş melerin çal ış an ı  birtak ı m s ı kı nt ı lara sü-
rükleyebileceğ i göz ard ı  edilmemelidir. 

iş letmeler stres yönetimi politikalar ı na sahip olmal ı  ve gerekli eğ iti-
mi baş ta yöneticileri olmak üzere çal ış anlar ı na verebilmelidir. Etkin bir ile-
tiş im ağı  kurularak çal ış an ve yönetici aras ı ndaki s ı n ı rlar kald ı rı lmal ı , ör-
gütsel destek sa ğ lanarak örgüt iklimi iyile ş tirilmelidir. Çal ış anlar ı n sürekli 
izlenmesi, tutum ve davran ış  değ iş ikliklerin kaydedilmesi ve duruma uygun 
araçlar ı n belirlenerek eylem planlar ı n ı n uygulanabilmesi gerekir. Uygula- 
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ma sonuçlar ı n ı n analiz edilmesi, ba ş ar ı l ı  uygulamalar ı n kaydedilmesi ve 
gelecekteki uygulamalara dayanak sa ğ lamas ı na çal ışı lmal ı d ı r. Yap ı lan çaba 
ve çal ış malar ı n her a ş amas ı nda strese maruz kalanlar ba ş ta olmak üzere di-
ğer çal ış anlar ı n kat ı l ı m ı  sağ lanmal ı , fikir ve dü ş üncelerine önem verilmeli 
ve çözüm önerileri dikkate al ı nmal ı d ı r. 

Örgütsel stresle mücadelenin en kolay yolunun stres kaynaklar ı n ı n 
ortadan kald ı r ı lmas ı  olduğu unutulmamal ı  ve bu kaynaklar ı n etkilerini or-
tadan kald ı racak yada en aza indirecek plan ve uygulamalar önceden ha-
z ı rlanmal ı d ı r. Bireyin stresten uzak tutulmas ı  bir bak ı ma i ş letmeyi zora 
sokacak yüksek personel devir h ı z ı , üretkenlik dü ş ü ş ü ve i ş  günü kay ı plar ı  
gibi olumsuz olaylar ı  ortadan kald ı rabilecektir. Performans ı  ve üretkenlik 
seviyesi yüksek personelin istihdam ı  kadar stresten uzakla ş t ı rı lm ış  çal ış a-
n ı n varl ığı n ı n i ş letmeler aç ı s ı ndan önemi unutulmamal ı d ı r. 
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TOPLAM KALITE YÖNETIMI ILKELERININ 
ALGILANMASI KONAKLAMA 

I Ş LETMELERININ SINIFINA GÖRE 
FARKLILAŞ IR MI? 

Irfan YAZICIOĞLU* Hakan KOÇ** 

Özet: Toplam Kalite Yönetimi kaliteye klasik anlam ı  dışı nda yeni bir an-
lam kazand ırmakta ve kaliteyi organizasyondaki herkesi ilgilendiren bir çaba 
olarak görmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; tüm çal ış anların katı lım ı  esasına 
dayanan ve mü ş terinin memnuniyetini amaçlayan bir yönetim modeli olup, 
mü ş terinin ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşı lanması  için kurulması  gereken 
bir yönetim sistemi olarak şekillenmi ş tir. TKY ilkelerinin (Mü ş teri odaklı lı k, 
üst yönetimin liderli ğ i, sürekli gelişme ve tam katı lım) turizm i ş letmelerinde 
uygulanmas ı  hem hizmet kalitesinin kapsam ve s ınırlarının geniş letilerek et-
kinliğ inin artırı lmasını  sağ lamada hem de müş teri beklentilerin karşı lanma-
sında önemli bir yöntemdir. 

Bu çalış mada, konaklama iş letmelerinin toplam kalite yönetimi ilke-
lerinin algı lanması  incelenmi ş tir. Muğ la ilindeki konaklama iş letmelerinde 
çalış an iş  görenler üzerinde uygulama yapı lmış tır. Elde edilen veriler SPSS 
programı  ile değ erlendirilmiş tir. Araş tırma sonucuna göre iş letmelerin y ı ldız 
sayı lan ile TKY'nin ilkelerinin alg ı lanması  arasında doğ rusal bir ilişki tespit 
edilmi ş tir. 

Anahtar Sözcükler: Toplam Kalite Yönetimi, Turizm i ş letmeleri 

Perceived Of The Total Quality Management Principles 
In Accommodation Operations A Case Study 

Abstract: Total quality management is an instrument that provides new 
approach to the quality concept that its classical mean. Total quality manage-
ment accepts of quality management is a management model that is based on 
participation of whole workers and also aims of that satisfaction of customers. 
TQM has developed as a management system to supply effectively the needs of 
the customer. The application of the principles of TQM (Customer focus, lea-
dership, sustainable development (Kaizen) and full participation) is an impor-
tant model not only to increase the efficiency of the service quality by enlarging 
the scope and borders of the service quality but also to satisfy the needs of con-
sumers. 

In this study, the perception of the tourism operation against total qua-
lity thought applications is examined. The study was carried out over workers 
who work accommodation operation in Mu ğ la. The collected data was ana/y-
zed in SPSS (Statistical Pocket Program for Social Science). According to the 
analyzing, there is a correlation between demographic factors, the stars of the 

* Ğrğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi. 
** Arş . Gör. Dr., Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi. 
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operations and applicable of the TQM. 

Keywords: Total Quality Management, Tourism operations 

Gİ RİŞ  
Modern yönetim anlay ışı nın tüm organizasyonlarda yerle şmeye ba ş lama-

s ıyla beraber, tak ım olma bilinci ve çal ış anlarında kararlara kat ı l ım ı n ı n sağ lan-
mas ı  gibi önemli kavramlar yönetim literatürüne yerle şmeye baş lamış tı r. Bu sü-
reç özellikle i ş letme organizasyonlar ında toplam kalite yönetimi felsefesinin be-
nimsenmesi ve uygulanmaya çal ışı lmas ı  ile yaygı nlaşmaya baş lamış tı r. 

Mükemmeli hedefleyen toplam kalite yönetimi anlay ışı  ile çok çal ış mak de-
ğ il; birlikte, planl ı  ve organize çal ış mak esas al ınmaya ba ş lanm ış tı r. Yöneticiler bu 
süreçte kural koyan ve uygulatan de ğ il, vizyon belirleyen ve hedefleri i şgörenlere 
inand ı ran liderlik misyonunu üstlenmeye ba ş lam ış lard ı r. Toplam kalite yönetim 
felsefesi; kalite düzeyinin art ı rı lmas ı , işgörenlere değer verilmesi ve i şgörenlerin 
yapt ıkları  iş lerin takdir edilmesi yoluyla s ı fı r hata ve hatalar ı  önlemeye yönelik 
bir anlayış  geli ş tirmi ş tir. 

Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanabilmesi, çal ış anların bu felsefeyi be-
nimsemeleri ve tam kat ı l ım ı nı n sağ lanmas ıyla mümkün olabilir. Bu felsefe içinde 
çal ış anların tam kat ı lı m ı , hedefleri belirlemede, karar alma ve problem çözmede 
gönüllü olarak yer almas ı  anlam ına gelmektedir. Tam kat ı l ı mın sağ lanmas ında, 
takı m ruhunun olu ş turulmas ı , uygun bir ödüllendirme sisteminin kurulmas ı  ve 
bunları  kullanan üst yönetim kademesinin liderli ğ i çok önemlidir. 

Toplam Kalite Yönetiminde temel unsur, mü ş teri ve mü şterinin memnun 
edilmesidir. Burada sözü edilen mü ş teri kavram ı nı n iç ve d ış  iki boyutu bulun-
maktad ı r. İç müş teriler organizasyon içerisinde bulunan tüm i şgörenlerden, d ış  
müş terileri ise; i ş letmenin sunduğu mal/hizmeti sat ın al ıp kullanan nihai tüketi-
cilerden oluş turmaktad ı r. Toplam kalite yönetiminde mü ş teri memnuniyeti temel 
amaçt ı r. Bu nedenle her iki grupta yer alan mü şteri memnun edebilecek bir yakla-
şı mın uygulanmas ı , iş letme organizasyonun verimlili ğ inin ve etkinliğ inin sağ lan-
mas ında önemli bir faktördür. 

Konaklama iş letmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalar ın ı n gerçek-
leş tirilmesi hem iç mü ş teri olan i şgörenlerin hem de d ış  müşteri olarak hizmet 
alan bireylerin istek ve beklentilerinin kar şı lanmas ında önemli bir felsefe olarak 
ortaya ç ı kmaktad ı r. Bu yönetim felsefesinin uygulanabilirli ğ i tamamen inanç ve 
kararl ı lık ile ilgili bir anlayış tı r. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kalite Kavramı  
Ekonomik ve teknik geli şmeler, üretimden tüketime kadar her a ş amada 

pek çok değ iş iklikler meydana getirmi ş tir. Bu değ iş iklikler, ürün kalitesinin yan ı  
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sıra pek çok kalite sorununu da birlikte getirmi ş tir. Böylece kalite kavram ı , tüm 
üretici ve tüketicileri, hizmet eden ve hizmet alanlar ı  ilgilendiren bir konu haline 
gelmi ş tir. 

Kalitenin tan ı mlanmas ı nda karşı laşı lan güçlükler, i ş letmelerin kaliteli 
mal ya da hizmet üretmedeki ba şarı s ı zl ıklarının ya da nas ı l baş arı lı  olacaklarını  
bilememelerinin nedeni say ı labilmektedir. Kalite ile ilgili çal ış maları n daha çok 
imalat sektörüne dönük ve kalite olgusunun ürün ve ürün yönetimine yönelik ola-
rak alg ı land ığı  görülmektedir (Feigenbaum,1991:13). 

Kalite kavram ı  müş teriye bir mal veya hizmet sonucu sunulan nitelikle-
rin toplam ı  şeklinde ifade edilmektedir. Ancak son y ı llarda kalite olgusu yeni bir 

yakla şı m ile irdelenmekte ve bu yakla şı ma göre kalite sadece üretime yönelik bir 
kavram olarak "i ş lev" değ il organizasyonun tümünü kapsayan "strateji" olarak al-
gı lanmaya baş lanm ış tı r(Garvin,1987:103). 

Toplam Kalite Yönetimi'nin Geli ş imi 
Toplam Kalite Yönetimi önde gelen dört yazar ı n görüş lerini temel alm ış -

tı r. Bunlar; Deming (1982,1986,1990), Crosby (1980,1985,1992), Juran (1988, 1989) ve 
Feigenbaum (1983) dür (Chong ve Rundus,2004:156). Özellikle Deming ve Juran, 
Kalite Yönetimi konusunda as ı l önemli ad ımları  atmış  ve kalitenin temel pren-
siplerini ortaya koymu ş lard ı r. Her iki bilim adam ı  da elli yı ld ır kalite üzerine 
çal ış malar yapm ış lard ı r. Bunun yan ı nda literatürde, W. Edwars Deming ABD ve 
Japonya'da kalite yönetiminin sembolü haline gelmi ştir. Toplam Kalite Yönetimi 

programlar ın ı n büyük çoğunluğunun Deming'in yaklaşı m ı  üzerine inşa edildiğ i 

veya en az ı ndan onun kalite yönetimine anlay ışı nın izlerini ta şı dığı  görülmektedir 
(Yolcuoğ lu,2001:15). 

Bilimsel anlamda toplam kalite yönetiminin doğduğu yer ABD olmas ına 
karşı n bu uygulama Japonya'da geli ştirilmiş tir. II. Dünya sava şı 'ndan sonra 1946 
yı l ında Japonya'da ilk kalite kontrol çal ış maları  baş lamış tır. Japonya'n ın Toplam 
Kalite Yönetimi sisteminde ba şarı l ı  olmasındaki en önemli faktör ise; Japonlar ın 
sosyal ve kültürel özelliklerinin TKY sisteminin do ğas ına uygun bir yap ıda olma-
sıd ı r. Çünkü TKY insan faktörünü ön planda tutmakta ve sistem içerisindeki tüm 
bireylerin kat ı l ı m ını  esas almaktad ı r. Japonlarda bulunan ortak amaç ve kültür 
ise bu başarıda önemli bir yer tutmaktad ı r (Kondo,1999:11). 

Toplam Kalite Yönetimi Anlay ışı  
Toplam kalite yönetimi tüm dünya üzerinde özellikle sanayile ş miş  ülkeler-

de, popüler bir yönetsel yöntemdir (Samson ve Terziovski,1999:393). Dünya ekono-
misinin globalleş mesi sonucunda ş irketler aras ındaki rekabet h ızla yükselmi ş  ve 
yıkı c ı  hale gelmi ş tir. Bu denli sert bir rekabet ortam ı nda ayakta kalmak isteyen 
ş irketler; kalitelerini ve verimliliklerini art ı rmak zorunda kalm ış lard ı r. 
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TKY anlayışı , müşterinin kalite gereksinimlerini belirleyip, buna göre 
hatas ız ç ı ktı  sağ layarak mü ş teriyi memnun etmek ve kaliteyi geli ş tirmekle ilgili 
sürekli çabalarda bulunmakt ı r. TKY'nin en önemli özelliğ i ise kaliteli ürün ve hiz-
met sağ lanmas ı n ı  birkaç kiş inin omuzları na b ı rakmay ıp, sistemdeki herkesle pay-
laşmaktı r (Yı ld ı z-Arcl ıç,1999:75; Y ı lmaz,2003:260; Galperin ve Lituchy, 1999:328). 

Toplam Kalite Yönetiminde hedef "ilk defada do ğ ruyu yapmakt ır" bu ne-
denle mü ş terilerin beklediğ i kalite seviyesine ula şmak için gerekli olan çal ış ma-
lar, tasarım aşamas ından ba ş lar. Sürekli geli şme kapsam ında üretim, sat ış  ve satış  
sonras ı  hizmetlerle devam eder. Ula şı lan kalite seviyesinin korunmas ı  ve daha 
da geliş tirilebilmesi için ş ikayetler beklenmeden, yeni ve geli şmiş  kalite arayışı -
n ı n devam etmesi gereklidir. Sürekli geli şme çabalar ı  bu aray ış a cevap vermek 
içindir(Ş imşek,2000:51). 

Toplam Kalite Yönetiminde istenen ba şarı  seviyesine ulaşı labilmesi için 
uygulanacak olan kalite programlar ı na herkesin kat ı l ımının sağ lanas ı  gerekmek-
tedir. En alt kademedeki çal ış anlardan, en üst düzeydeki yöneticilere, tedarikçi-
lerden, üretim sürecinde görev alan tüm çal ış anlara kadar herkesin hatalar ı  önle-
mek ve kaliteye ulaşmak için çaba göstermesi zorunludur. 

Toplam Kalite Yönetimi sisteminin entegre bir sistem oldu ğu unutulma-
mal ıdı r. Bu şekilde entegre bir sistemde ba şarı lı  olabilmek için tüm faaliyetlerin 
oluşan sinerj iyi bozmayacak şekilde yönlendirilmesi gerekir. 

Toplam Kalite Yönetimi'nin Temel ilkeleri 
Toplam kalite yönetimi anlay ışı nın uygulanmas ı nın iş letme organizasyon-

ların performans ı  üzerinde büyük etkilere sahip olduğu görülmektedir (Reed ve 
diğ ., 2000,5; Hendricks ve Singhal, 2001:269; Irani ve di ğ ., 2004:644). 

iş letmelerde büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sa ğ layan Toplam Kalite 
Yönetimi ancak tüm ilkeler ile benimsenip, uygulan ırsa başarı lı  olmaktad ı r. iş let-
melerde geçerli olan yönetim anlay ışı , organizasyon, yöntem ve sistemleri kapsa-
yan bu ilkeler odak noktas ı  olarak insan ı  almaktad ı r. 

Toplam kalite yönetimi ile ilgili 1980'li y ı llardan bu yana bir çok yeni s ı -
nıflama ve ilkeler eklense de, bu ara ştırmada bu felsefenin ilk ç ıkışı nda ortaya 
konulan ilk dört ilke temel al ı nmış tı r. 

Müş teri Odakl ı lı k 
Müş teri odald ı lık kavram ı  kısaca "kaliteyi mü ş teri belirler" ifadesi ile aç ık-

lanabilir. Bu ilke, Toplam Kalite içerisinde uygulanmas ı  en zor olan ancak uzun 
dönemde iş letmelere en çok fayday ı  sağ layacak olan ilkedir ( Ş imş ek,2000:52). 

Toplam kalite yönetiminde, müşteri ihtiyaçlar ının sürekli olarak izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve bu ihtiyaçlara cevap verilebilecek ürünlerin sunulmas ı  şart-
tı r. Müş terilerin teknolojik ekonomik ve di ğer nedenlerden dolay ı  sürekli değ işen 
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istek ve ihtiyaçlar ın ı n takip edilmesi, talep edilen kalite, fiyat ve teslim ölçülerine 
bağ lı  olarak bu istek ve ihtiyaçlar ı n karşı lanmas ı  Toplam Kalite Yönetiminin te-
mel hedefidir (Özveren,2000:57). 

Üst Yönetimin Liderli ğ i 
Toplam Kalite Yönetimine geçi ş  iş letmede var olan bütün al ış kanl ıkları  ve 

süreçleri temelinden sarsacakt ı r. Böylesi büyük bir değ iş im karşı sında çal ış anların 

farkl ı  tepkiler vermeleri ve de ğ iş ime direnç göstermeleri çok normaldir. Bu nokta-
da en büyük görev yöneticiye dü ş mektedir. Toplam Kalite anlayışı m benimsemiş  
olan yöneticilerin, bu yeni geli şmeleri çal ış anlara aç ı kça anlatmalar ı  ve onların 

bu yeni sistemi benimsemelerini sağ lamaları  gerekmektedir (Sim ş ek,2000:54). 

Üst yönetimin liderliğ i, işgörenlerin geli ş tirilmesi, organizasyonun iler-

lemesi, performans ı n artırı lmas ı  ve stratejilerin belirlenmesi, aç ı sından toplam 

kalite yönetimin anlayışı n ı n önemli itici güçlerinden birisidir (Samson ve Terzi-
ovski,1999:396). 

Yap ı lmas ı  gereken değ iş iklikler, öncelikle üst yönetim kademesinde ba ş la-

tı lmal ıd ı r. Çünkü herhangi bir temel değ iş ikliğ in en üst yönetim kademesinde de-
ğ il de, daha alt bir kademede gerçekle şmesi, nihayetinde daha üst kademede yer 
alan yöneticiler taraf ı ndan uygun görülmemesi durumunda yönetsel çat ış maların 

ç ıkmas ı  kaç ını lmaz olacakt ı r. 

Sürekli Geli şme (Kaizen) 
Japonca'da Kai : Değ iş im, Zen: iyi, daha iyi anlam ına gelir. Bu iki sözcü-

gün birleşmesi ile oluşan Kaizen herkesi kapsayan sürekli iyile ş tirme anlam ın-

da kullan ı lmaktad ı r. Bu kelime ayr ı ca bir felsefeyi ve bir ya şam biçimini de ifade 
eder(MPM,1998:1). 

Kaizen sürekli geli şme amac ı nı  geliştirmek isteyen organizasyonlar ı n ve-

rimliklerini ve yeterliliklerini sürekli olarak artt ırmalar ı  üzerine odaklanm ış  bir 

süreçtir. Sürekli geli şme mü ş terilerin artan ihtiyaçlar ına ve beklentilerine ce-

vap verir ve kalite yönetim sisteminin dinamik geli ş imini garanti eder (Ş imş ek, 
2000:241). 

Toplam Kalite Yönetiminde, en alt yönetim düzeyinden en üst yönetim 
düzeyine kadar, bütün ileriye dönük planlama ve uygulama çal ış maları , sürekli 
gelişme prensibine göre düzenlenmelidir. Daha iyiye daha kaliteliye ula şabilmek 
için sürekli gözden geçirme ve asla tatmin olmama görü şü hakimdir. Bu nedenle 
rekabet gücünü yitirmemek için sürekli geli şme ve yüksek kalite seviyesi hedef-
lenmelidir (Kantarc ı , 1999: 18; Muter ve Kayal ı dere,2003:143). Sürekli geli şme; dü-

şünce ve davran ış  olarak, çal ış an herkesin her durumu tart ış maya açmas ı  ve daha 
sonra bunu iyile ş tirmenin ve geli ştirmenin yollar ını  aramas ıd ı r. 

Sürekli geli şme (Kaizen) iyi yönetimi katk ı  sağ layan temel kavramd ır. Yı l- 
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lar içinde geli ştirilmiş  ve kullan ı lmış  yönetim felsefesini, teorilerini ve araçlar ını  
bir araya getirmi ş  ve tek bir kavram alt ı nda toplam ış tı r. 

Tam Katı l ım 
Tam katı l ı m, bir i ş letmedeki tüm personelin i ş lerini daha iyi yapmas ı  ve 

müş terilerin istek ve beklentilerini kar şı layabilmek için karar verme yetkisinin 
yaygın ve etkin payla şı m ı  olarak tan ımlanabilir (Uygur ve Göra1,2005:156). Toplam 
Kalite Yönetimi anlayışı n ın temelinde insan faktörü yatmaktad ı r. Arzu edilen ka-
lite seviyesine ula şı lmas ı , tüm i ş letme çal ış anlar ını n ortak amaç, hedef ve strateji-
ler üzerinde birle ş mesi ile gerçekle şebilir (Ş imş ek, 2000:55). 

Günümüzde çal ış anlar, kendilerini ilgilendiren her türlü karar ın görüşül-
mesine ve sonuçland ı rı lmas ına aktif olarak kat ı larak, dü şüncelerini ifade etmek 
ve fikirlerinin dikkate al ı ndığı nı  bilmek istemektedirler. Bu nedenle çal ış anlar ı n, 

yönetim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm çal ış malara tam kat ı l ımın sağ lan-
mas ı , onları n inisiyatiflerini ve yarat ı c ı l ıklar ı nı  ortaya koyabilmeleri aç ı s ından 
önemlidir. Toplam kalite sistemi içerisinde, dü şünce ve fikirlerini, yöneticiler ve 
iş  arkadaş ları  ile tartış abilme imkan ı  bulan çal ış anlar yarat ı c ı l ıklar ı  ile yap ı lan 
iş lerde elde edilen kalite seviyesinin yükselmesine yard ı mc ı  olacaklard ı r. 

Toplam Kalite Yönetimi sürecinde yer alan sürekli iyile ş tirme, sorunları n 
analizi ve çözümü, ekip olu ş turma, hedefleri belirleme ve kalite art ı rma gibi gö-
revlerin, i ş letme çap ında yayı lmas ı n ı n sağ lanmas ı  ancak tüm çal ış anlar ın katı lımı  
ile gerçekle ş tirilebilir. 

Konaklama i ş letmelerinde TKY Uygulamas ı  
Konaklama i ş letmelerinde toplam kalite yönetiminin uygulanmas ı  ile; sek-

törde olu ş an değ iş ikliklere, taleplere ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yönetim 
tarz ı nı n ortaya ç ı kacağı  kabul edilmektedir. Emek yo ğun bir sektör olan konakla-
ma i ş letmelerinde, hizmet kalitesinin zaman ve mekâna göre farkl ı laşmas ı , hizme-
tin standartla ş tı rı lmas ındaki güçlükler gibi nedenler konaklama i ş letmelerinde 
toplam kalite yönetiminin uygulanmas ı n ı  bir ihtiyaç haline getirmektedir (Witt-
Muhlemann,1994,418). 

Toplam kalite yönetimi uygulamalar ı  sonucunda, konaklama i ş letmelerin-
de sürekli geli şme, müş teri odakl ı  çal ış ma, üst yönetimin liderliğ i ve tüm işgören-
lerin tam kat ı l ım ı  ile oluşturulacak yönetsel sistem ve modelle i ş letmelerin verim-
lilik ve performanslar ı nda art ış  olacağı  kaç ı nı lmaz bir gerçektir. Dolay ı sıyla, TKY 
uygulamalar ı  hem iç mü ş teri olan i şgörenlerin, hem de d ış  müş teri olan hizmet 
alanlar ı n memnuniyetini artıracakt ı r. 

Konaklama i ş letmelerinde uygulanan toplam kalite ilkeleri ile hem hizmet 
kalitesinde hem de standard ı nda art ış  olacağı  kaç ın ı lmaz bir gerçek olarak i ş let-
melerin önünde durmaktad ı r. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZİ  
Bu araştı rmanın temel amac ı  konaklama i ş letmelerinde toplam kalite yö-

netimi felsefesinin uygulanabilirliğ ini ve i ş letmelerin y ı ld ız sayı sına göre farkl ı -
laşmas ı m ortaya koymakt ır. Bu doğrultuda araştı rmada, konaklama iş letmeleri-
nin yı ld ı z sayı s ı  ile toplam kalite yönetiminin ilkeleri aras ındaki ili şki incelenme-
ye çal ışı lmış tı r. 

Toplam kalite yönetimi ilkeleri birçok alanda uygulanmaya çal ışı ld ığı  gibi 
konaklama i ş letmelerinde de uygulama konusu olmu ş tur. Uygulanmaya çal ışı lan 

bu ilkeler sayesinde, i ş letmelerin verimlilikleri ve performanslar ında önemli se-

viyede art ış lar gözlenmektedir. 
Araş tırma kapsam ında konaklama i ş letmelerinde uygulanan veya uygulan-

maya çalışı lan bu ilkelerin i ş letmelerin y ı ld ı z say ı larına göre, başka bir ifade ile 
iş letmelerin büyüklükleri ve yönetim anlayış larına göre farkl ı laşmas ı  beklenmek-
tedir. Bu doğ rultuda; Ara ş tı rma hipotezi (H1): Toplam kalite yönetimi ilkelerinin 
uygulanabilirliğ i konaklama iş letmelerinin y ı ld ız sayı s ına göre farkl ı laşmakta m ı -
d ı r? 

METODOLOJİ  
Evren ve Örneklem 
Araş tırma Muğ la ilinde bulunan konaklama i ş letmelerinde görev yapan i ş -

görenler üzerinde uygulanm ış tı r. Muğ la ilinde faaliyet gösteren turizm yat ırı m ve 
turizm i ş letme belgeli toplam 769 i ş letme bulunmaktad ır. Bu iş letmelerin yatak 

kapasiteleri 136056'd ır (Kültürve Turizm Bakanl ığı ,2007). Literatürde genel kabul 
görmüş  olan konaklama tesislerinde yatak ba şı na 1.1 personel çal ış mas ı  ilkesine 
dayanarak yakla şı k olarak bu konaklama i ş letmelerinde 149661 i şgörenin çal ış tı -
ğı  varsayı lmış tı r. Muğ la ilindeki konaklama iş letmelerinde görev yapan yakla şı k 
149661 işgören ara ş tırmanın evrenini oluşturmaktad ı r. Araş tı rmada basit tesadüfi 

I N . z2  p . q II —  N .  d2. +z2 . p 	 

örneklem formülü kullan ı lmış  olup (Yamane, 2001:116); 
Örneklem çap ı ; n >383 olarak hesaplanm ış tı r. Araş tı rma kapsam ında 1000 

adet soru formu tesadüfi yöntemle seçilmi ş  kiş ilere uygulanmaya çal ışı lmış  ve 515 
işgörenden cevap al ınmış tı r. 

Araş tırma Yöntemi 
Araştırmada toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulamalar ının algı lan-

mas ı  ile konaklama i ş letmelerin y ı ldı z sayısına göre farkl ı laşmas ı  analiz edilmeye 
çal ışı lmış tır. Bu kapsamda toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulanabilirli ğ ini 
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ölçmek için bir soru formu oluş turulmu ş tur. 
Oluş turulan ölçekte (mü ş teri odakl ı l ık, üst yönetimin liderliğ i, sürekli geli ş -

me ve tam kat ı l ım) baş l ıklar ı  ayrı  faktörler olarak al ı nm ış tı r. Diğer yandan toplam 
kalite yönetimini olu ş turan ilkelerin zaman içerisinde yap ı lan araş tı rma ve çal ış -
malar neticesinde say ısının artmas ı  ve farkl ı  ilkelerin eklenmesi ara ştırmam ı zın 
kapsam ı  dışı nda b ırakı lmış tı r. Toplam kalite yönetimi kapsam ında kullan ı lan il-
keler bu felsefenin ç ı kışı  ile ortaya konulmu ş  ilk dört ilke olmas ı  nedeniyle ara ş -
t ı rman ı n temelini oluş turmaktad ı r. 

Araş tı rman ın uygulama alan ı  olan Muğ la ilindeki konaklama i ş letmeleri 
toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulanma durumuna göre seçilmi ş tir. Dolayı -
sıyla soru formu ile ölçme yap ı lmaya çal ışı lan konaklama i ş letmelerinde toplam 
kalite yönetimi ilkelerinin fark ında olmaları  ve uygulanmaya çal ışı l ıyor olmas ı  
araş tı rman ı n sın ı rı nı  da belirlemektedir. 

Güvenilirlik Analizi 
Soru formunda bulunan toplam kalite yönetimi felsefesi ilkeleri ile ilgili 

sorular ın güvenilirlik oran ı  Cronbach Alfa ,9572 olarak hesaplanm ış tı r. Bu değer 
sosyal bilimler için istatistiksel aç ıdan güvenilir olarak kabul edilebilecek düzey-
dedir. 

Tablo 1. Araş tırma Gurubunun Bazı  Özelliklerinin Dağı lımı  
Yı ldız Dağı l ımı  Sayı  Yüzde 
1 Y ıldızlı  172 33,4 

2 Yıldı zlı  12 2,3 
3 Yıldızlı  43 8,3 
4 Yıldızlı  89 17,3 
5 Y ıldı zlı  91 17,7 
Tatil Köyü 108 21,0 
Total 515 100,0 
Cinsiyet Dağı lımı  Sayı  Yüzde 
Kadm 185 35,9 
Erkek 330 64,1 
Total 515 100,0 
Eğ itim Dağı lımı  Sayı  Yüzde 
Lise ve alt ı  164 31,8 
Yüksek okul 234 45,4 
Fakülte 117 22,7 
Total 515 100,0 
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ARAŞTIRMA BULGULAR! 
Araş tı rmaya kat ı lan i şgörenlerin çal ış tıklar ı  konaklama i ş letmelerinin y ı l-

dı z sayısı na göre dağı l ım ı na bakı ld ığı nda; %33,4'ü 1 yı ldı zl ı  konaklama iş letmele-
rinde, %2,3, 3'ü 2 y ı ld ı zl ı  konaklama i ş letmelerinde, %8,3'ü 3 y ı ld ı zl ı  konaklama 

iş letmelerinde, %17,3'ü 4 y ı ld ı zl ı  konaklama iş letmelerinde, %17,7'si 5 y ı ld ızlı  ko-

naklama iş letmelerinde ve %21,0' ınin tatil köylerinde çal ış tığı  görülmektedir. 
Araştırmaya katı lan işgörenlerin cinsiyet değ işkenine göre dağı l ım ına ba-

kı ld ığı nda; %35,9'unun kad ın, %64,l'inin erkek i şgörenlerden olu ş tuğu görülmek-
tedir. Ara ş tırmaya katı lan işgörenlerin eğ itim değ işkenine göre dağı l ım ı na bakı l-
dığı nda; %31,8 ile lise ve altı , %45,4 ile yüksek okul ve %22,7 ile fakülte mezunlar ı -
nı n araş tı rmaya dahil olduğu görülmektedir. 

Araş tı rmaya kat ı lan işgörenlerin görev yapt ıkları  konaklama iş letmelerinin 

yı ld ız say ı larını n dağı l ım ı  ile toplam kalite uygulamalar ı nın nas ı l algı landıkları  
aras ında istatistiksel bir ili şki olup olmad ığı nı  bakı lmış  olup, 0,05 önem seviyesin-
de böyle bir ili şkinin olduğu tespit edilmi ş tir. F=5,427 ve p>0,05 olduğu için H1 

hipotezi kabul edilmi ş tir. 
Tablodan da anlaşı lacağı  üzere toplam kaliteyi olu ş turan (mü şteri odakl ı -

lık, üst yönetimin liderliğ i, sürekli geli ş me ve tam kat ı lım) ilkelerinin uygulamala-
rının algı lanmas ı  ile yı ld ız sayı s ına göre s ın ı fland ırı lan konaklama i ş letmelerinde 

önemli farkl ı lıklar görülmektedir. 
Diğer bir ifade ile y ı ld ı z sayıs ı  arttıkça toplam kalite yönetimi uygulamala-

rının da daha iyi ve yüksek oranda oldu ğu görülmektedir. Bu durum konaklama 
iş letmelerindeki yönetim anlay ışı nın yı ld ı z sayı s ına göre farkl ı laş tığı na bir kan ı t 
olarak gösterilebilir. 

Toplam kalite yönetimi uygulamalar ı nın genel ortalamas ına bakı ldığı nda; 
ortalama =3,5174 ile 1 y ı ld ızl ı  konaklama i ş letmeleri, ortalama=3,5333 ile 2 y ı ldızl ı  
konaklama iş letmeleri, ortalama=3,5430 ile 3 y ı ld ızl ı  konaklama i ş letmeleri, orta-

lama=3,6750 ile tatil köyleri, ortalama=3,7956 ile 5 y ı ld ı zl ı  konaklama i ş letmeleri 

ve ortalama=3,9747 ile 4 yı ldı zl ı  konaklama i ş letmelerinde ilkelerin uygulanabi-
lirlikleri aç ısından s ı ralanmaktad ı r. 

Özellikle 4 ve 5 y ı ld ı zl ı  konaklama i ş letmelerinin toplam kalite yönetimi il-
keleri uygulamalarının işgörenler tarafından algı lanmas ı  aç ı s ından yüksek ç ıkma-

s ı  bu iş letmelerin diğerlerine göre daha fazla kurumsal bir yap ı  içerisinde olduğu-

nu göstermektedir. Ba ş ka bir ifade ile 4 ve 5 y ı ldı zl ı  konaklama i ş letmeleri toplam 

kalite yönetimi ilkeleri uygulamaları  en yüksek olduğu iş letmelerdir. 
Diğer yandan her ne kadar konaklama i ş letmelerinin yı ld ı z sayı larının ar-

tışı na göre toplam kalite yönetimi felsefesi ilkelerinin uygulamalar ını  arttığı  gö-
rülse de, genel ortalamalara bak ı ld ığı nda, ortalamalar ın çok yüksek olmad ığı  da 
görülmektedir. Bu durum ara ştı rman ı n yap ı ldığı  konaklama i ş letmelerinde TKY 
felsefesinin tam ve noksans ız olarak alg ı lanarak uygulanmas ı nda eksikliklerin de 
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Tablo 2. Ara ş tırmaya Katılan Konaklama iş letmelerinin Y ıldız Sayısı  ile 
TKY Uygulamaları  Arasmdaki ilişkinin Dağı lımı  

Yıldız Sayısı  Sayı  Ortalama Std. 
Sapma 

F p 

Müşteri Odaklılik 

1 yıld ızlı  172 3,7070 ,84836 

3356  .005  

2 yıldızlı  12 3,8000 ,86969 
3 yıldızlı  43 3,6093 ,7915 
4 yıld ızlı  89 3,9865 ,7018 
5 yıldızlı  91 4,0198 ,57120 

Tatil köyü 108 3,7815 ,88710 
Total 515 3,8202 ,79516 

Üst Yönetimin 
Liderliğ i 

1 yıldızlı  172 s 	3,4895 ,87252 

6,082 

2 yıldızlı  12 3,4667 1,23975 
3 yıldızlı  43 3,6372 ,71748 
4 yıldızlı  89 4,0719 ,63693 
5 yıldızlı  91 3,7319 ,85334 

Tatil köyü 108 3,6481 ,86289 
Total 515 3,6781 ,8490 

Sürekli Gelişme 

1 yıldızlı  172 - 	3,4628 ,85252 

3,981 ,001 

2 yıldızlı  12 3,5667 1,10151 
3 yıldızlı  43 3,4186 ,8494 
4 yıld ızlı  89 3,8719 ;69233 
5 yıldızlı  91 3,7495 ,7868 

Tatil köyü 108 3,6815 ,87115 
Total 515 3,6287 ,83761 

Tam Kat ılım 

1 yıldızlı  172 3,3872 1,0024 

5,207 

H
. 

2 yıld ızlı  12 3,3000 1,3524 
3 yıldızlı  43 3,5070 ,72945 
4 yıld ızlı  89 3,9685 ,6338: 
5 yıldızlı  91 3,6813 1,0624 

Tatil köyü 108 3,5889 ,84669 
Total 515 3,5899 ,93554 

Toplam Kalite 
Yönetimi 

Uygulamalar ı  
Genel Ortalama 

1 yıldızlı  172 3,5174 ,77179 

5,427 

m
 

2 yıldızlı  12 3,5333 1,03558 
3 y ıldızlı  43 3,5430 ,72149 
4 yıld ızlı  89 3,9747 ,58442 
5 yıldızlı  91 3,7956 ,67415 

Tatil köyü 108 3,6750 ,78899 
Total 515 3,6812 ,74807 

Il i : Toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalar ı  konaklama 
i ş letmelerinin y ıld ız sayıs ına göre farkl ılaşmakta m ıdır? 
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olduğunu göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERILER 
1980'li yı llardan sonra Türkiye'de etkinliğ i artan ve neredeyse tüm kurum 

ve kurulu ş larda uygulanmaya çal ışı lan toplam kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri 
2000'li yı llara gelindiğ inde azalan etkinli ğ i ile birlikte bir çok ara ştı rmac ı  tarafın-
dan da ele ştiri ve tart ış ma konusu haline getirilmiş tir. 

Bu durumun en önemli sebebi, toplam kalite yönetiminin öncelikle bir fel-
sefe olmas ı  ve uygulamaya çal ış an kurum ve kurulu ş larda bu felsefenin özümsen-
dikten sonra ilkelerin hayata geçirilmesi gerekti ğ i anlaşı lmadan çe ş itli baş arı sı z 
deneyimler yaşanmış  olmas ıd ı r. 

TKY bir felsefedir. Bu felsefe öncelikle insanlar ın zihinlerinde anlam bul-

mal ıdır. Dolayı s ıyla zihinsel devrimi gerçekle ş tirmi ş  işgörenlerin bulunduğu or-
ganizasyonlarda TKY ilkelerinin uygulanabilirli ğ i daha yüksektir. 

Türkiye turizm endüstrisi dolay ısıyla konaklama i ş letmeleri ile dünya tu-
rizm pazar ı nda söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahiptir. Türk turizm endüs-
trisinin dünya turizm pazar ında daha çok pay alabilmesi için etkin bir yönetim 

politikas ının izlenmesi zorunludur. Ba şka bir ifade ile; toplam kalite yönetimi 
ilkelerinin uygulanmas ı  konaklama iş letmelerinin etkinliğ inin ve verimliliğ in art-
mas ını  sağ layı c ı  bir faktördür. 

Konaklama i ş letmelerinde birçok i ş letmede olduğu gibi öncelikle üst yö-
netimin liderliğ ine ihtiyaç duyulmaktad ır. Bu sayede, uygulanacak yönetimi poli-
tikalar ı nın bilinçli ve programl ı  olmas ı  sağ lanacakt ı r. Bununla birlikte tüm i şgö-
renlerin ve hatta mü ş terilerinde al ı nan kararlara kat ı lmas ının sağ lanmas ı , yani 

tam katı l ım ilkesinin uygulanmas ı  belirlenen yönetim politikalar ının etkinliğ ini 
sağ layacakt ı r. 

Diğer yandan mü şteri odakl ı  çal ış ma konaklama i ş letmelerinin geli ş imin-
de ve ortaya ç ıkabilecek noksanl ıkların tespitinde yeni bir yol açacakt ır. Sürekli 
gelişme ilkesinin uygulanmas ı  ise, konaklama i ş letmelerinde rekabet ve yenile ş -
meyi sağ layacak bir ilke olarak görülmelidir. 

Araştı rma kapsam ı nda, araş tı rmanı n problemini olu ş turan konaklama i ş -
letmelerinin yı ldız sayı larına göre toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalar ının 
farkl ı laşmas ı na bakı lmış  ve bu kapsamda; konaklama i ş letmelerindeki y ı ld ı z sa-
yı s ı na göre farkl ı laşman ı n olduğu görülmüş tür. Ancak Tablo 2'deki ortalamalara 
bakı ld ığı nda toplam kalite yönetimi felsefesinin tamam ıyla algı lanmad ığı  ve ilke-
lerinin yeterince uygulanmad ığı  da görülmektedir. 

Sonuç olarak konaklama i ş letmelerinde toplam kalite yönetimi ilkeleri uy-
gulamaları n ı n, iş letmelerin y ı ldız sayı sına diğer bir ifade ile büyüklü ğüne göre bu 
yönetim felsefesini benimsemesi ya da uygulamas ı  değ işmektedir. 

Bu nedenle konaklama i ş letmelerinin büyüklüğü ve hacmi ne olursa olsun 
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toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemesi ve ilkelerini uygulamaya çal ış ma-
s ı  yönetsel anlamda önemli bir geli ş me olacakt ı r. 
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TURIZMIN YEREL KÜLTÜR ÜZERINDEKI 
ETKİ LER İ NE ILI Ş KIN YÖRE HALKI 
ALGILAMALARI, YÖRE HALKININ 

DEMOGRAF İ K DEĞİŞ KENLER İ NE GÖRE 
DEĞİŞİ KL İ K GÖSTERIYOR MU? 

(Ürgüp Yöresine Yönelik Bir Uygulama) 
*Selma MEYDAN UYGUR ** Eda Baykan 

Özet: Turizm olay ına katı lan kiş iler hem kendi aralarındaki hem de 
ziyaret ettikleri yöre insan ı  ile kurdukları  iletiş imleriyle, toplumlar arasında 
kültürel yönden etkile ş imi gerçekle ş tirmektedirler. Bireyleri etkileyen olaylar, 
giderek ülkeyi ilgilendiren sosyal içerikli toplumsal bir sorun olarak ortaya 
ç ıkabilmektedir. Bu araş tırmanın amacı , turizmin bir topluma ait yerel kültür 
üzerindeki etkilerine ili ş kin yerel halk ın algı lamaları  ile bu algı lamaların bi-
reylerin demografik bazı  değ iş kenlerine göre (eğ itim, yöredeki ikamet süresi ve 
turizm sektöründe çal ış ma durumları) de ğ iş iklik gösterip göstermedi ğ ini, diğ er 
bir ifade ile aralarında anlamlı  bir iliş ki olup olmad ığı nı  ortaya çıkarmak-
tır. Ürgüp Yöresinde 697 adet yerel halka yap ı lan anket çalış ması  sonucunda 
turizm geli ş iminin yerel kültür üzerinde baz ı  olumsuz etkisi oldu ğu ve yerel 
halkın eğ itim, ikamet süresi ve sektörde çal ış ma durumlarına göre de algı la-
malarında farklı lıklar olduğu elde edilmiş tir. 

Anahtar Sözcükler: Turizmin kültürel etkileri ve demografik de ğ iş ken-
lerle aralarındaki iliş ki. 

Do Perceptions Of Local Residents On The Effects Of 
Tourism On Local Culture Vary In Demografic Variables Of 
Local Residents? 

Abstract: People participating in tourism events fulfills cultural intera-
ction among societies, both through their communications with local residents 
visited and among themselves. Events influencing individuals may turp out 
to be social problems gradually involving the whole country. The aim of this 
study is to find out perceptions of local residents on local culture and whether 
these perceptions vary according to demografic variables (education, period of 
stay and their employment status in tourism sector), in ot her words, to find out 
if there are significant relationships among these subsequent to analysing 697 
questionnaire forms implemented to local residents in Ürgüp, it was find out 
that tourism development had some negative impacts on the local culture and 
the perceptions varied in the education of local residents, period of stay and 
employment status in the sector. 

Keywords: The impacts of tourism on the local culture, The relatianship betwe-
en cultural impacts of tourism and demografic variables. 

*Yrd. Doç. Dr., G.Ü. Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Turizm isletmecili ğ i Eğ t. Bl. Öğ retim Üyesi 
**G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi Turizm isletmecili ğ i Eğ t. Bi. Bilim Uzmanı  
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GİRİŞ  
Turizm ve kültür aras ında karşı l ı kl ı  bir ilişki ve etkile ş im söz konusudur. 

Birinde meydana gelen değ iş im diğerini de etkileyebilmektedir. Genellikle turiz-
min kültürel değiş ime neden olduğu görülmektedir (Towner, 1997: 1017-1018). Tu-
rizm kapsam ında yap ı lan eylemler, kültürel boyutta etki edebilecek bir güçtedir. 
Bu nedenle turizmin kültürel ileti ş im boyutunda önemli bir etken olduğu görül-
mektedir (Demiray, 1991: 43). 

Turizmin bireysel davran ış , aile ilişkileri, toplu ya ş am tarzlar ı , ahlaki tutum-
lar, değer sistemleri, yarat ıc ı  güçler, örf ve adetler, geleneksel törenler ve toplum 
örgütlenmesindeki de ğ iş ikliklere katkı ları , onun sosyal ve kültürel etkileri yoluyla 
olmaktad ı r. Diğer bir deyi ş le bunlar, doğ rudan ve dolayl ı  temas ile misafirlerin 
ev sahibi toplumun insanlar ı  üzerindeki etkileridir (Özdemir, 1992: 86). Ancak bu-
nun tam tersi durum da gözlenebilmektedir; turistler gittikleri yöre insan ından da 
etkilenebilmektedir (Pala, 2001: 15). Turizm hareketleri ve geli ş imi, yerel toplum 
ve onların kültürleri üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler olu şturabilir. 
Birçok ara ştı rma, turizmin yerel toplum üzerinde olumlu katk ı lar sağ layabileceğ i-
ni ortaya ç ıkarmaktad ı r. Özellikle ekonomik refah ı  arttırmak, iyileş tirmek ve yerel 
kültürün kendine özgü değerine dikkatleri çevirmek gibi olumlu katk ıları  gerçek-
leşebilmektedir. Diğer bir bakış  aç ı s ı  ise, turizm ile yerel topluluğun etkileş im 
içinde olmas ının, potansiyel olarak zararl ı  olduğudur (Fagence, 2003: 55). 

TURİZMİN YEREL KÜLTÜR ÜZER İNDEKİ  ETKİLERİ  
Turistik yörelerin kültürü ile turistler aras ında oluşan iletiş im sonucunda 

birbirlerinden etkilendikleri görülmektedir. Bu durum, turizmin sosyal, ekonomik 
ve kültürel etkilerinin ortaya konulmas ını  amaçlayan birçok ara ştı rmada da ken-
dini göstermiştir ve toplumları  bu anlamda değ iş ime uğrattığı  gözlenebilmiştir. 
Hatta turizm bir bölgede yoğun olarak geli şmiş se, o bölgede, yerel kültürden çok 
farkl ı  bir kültür de olu şabilmektedir (Pritchard ve Morgan, 2001: 167-168; Carter 
ve Beeton, 2003: 2). 

Turizmin yerel kültür üzerindeki etkileri genel olarak; dinsel inanç ve dav-
ranış ların değ işmesi, ahlaki değer ve davranış ların değ işmesi, yabanc ı  yaş am bi-
çimlerinin benimsenmesi, yabanc ı  sözcüklerin yöre halk ının dilindeki oran ını n 
artmas ı , yerel sanatın iş lev ve anlam ı n ı n değ işmesi ve turizmin yöre halk ının ken-
di kültürünün bir parças ı  haline gelmesi olmak üzere alt ı  baş lıkta incelenmekte-
dir (Doğan, 2004: 131). 

Dinsel İnanç ve Davran ış ların Değ işmesi: Turizm yerel toplumun dini de-
ğerlerinde değ iş ikliğe neden olabilir. Özellikle çal ış an kesim, turistlere hizmet 
sunumuyla me şgul olarak dini görevlerini aksatabilmektedir (Youe11,1998: 150). 
Turizmin dinsel inançlar üzerindeki etkisi olumlu veya olumsuz olarak gözlen-
mektedir. Turistlerin tatilleri s ıras ında dinsel davran ış larında azalma veya artma 
olabilirken, gittikleri yörenin dininden etkilenme veya yöre insan ını  kendi dini 
konusunda etkileme durumlar ı  görülebilmektedir (Pala, 2001:18). Dinsel davran ış  
değ iş imi güçlü bir turistik kültürün sonucu olarak gerçekle şebilmektedir. Turist-
lerin sergilediğ i davranış lar ve değerler, kendilerini gözlemleyen yöre halk ının 
dini ve ahlaki değerlerinde azalmaya neden olabilir (Gartner, 1996:175). Ayn ı  du-
rum turistler için de geçerli olmaktad ır. Seyahat eden ki ş ilerin, gezileri süresince, 
dinsel inan ış ları na uygun olan tutum ve davran ış ları  sergilemedikleri gözlemle-
nebilen bir durumdur. Bir turistin inan ışı na göre kumar oynamak günah oldu ğu 
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halde, tatilin verdiğ i istek ile kumar oynayabilmektedir. Birçok gözlemci, turizmin 
dinsel inançlar ı  zayıflattığı  ve dinsel davran ış ları  azalttığı  kan ısındad ır (Poria ve 
diğerleri, 2003: 342). 

Ahlâki Değer ve Davran ış ların Değ işmesi: Turizm ve suç aras ındaki ilişki-
yi araştı ran birçok çal ış mada, yörelerin turistik çekiciliğ i artt ıkça suç oranlar ının 
arttığı  sonucu ortaya ç ıkmaktad ı r. 1999 yı lında Miami'de turizm ve suç aras ındaki 
ilişkinin araş tı rı ldığı  çalış mada, yöre halk ı nın yörelerine gelen turistlerden daha 
fazla suç i ş ledikleri ortaya ç ıkmış tır. Bu durum hem turistler hem de yöre turizmi-
nin geliş imi için bir tehlike unsuru olarak görülmektedir (Harper, 2001:1055). Tu-
rizm, toplumda iş lenen suçların artmas ındaki temel neden olmamas ına rağmen, 
bu gibi durumlar için uygun ortam olu ş turduğunu gözlemek mümkün olabilmekte-
dir. Turizm ve suç oranlar ı  aras ındaki ilişkiyi etkileyen nedenler aras ında, turistik 
sezondaki nüfus yo ğunluğu baş ta gelmektedir (Barker, 2002:763). İnsanları  suça 
iten diğer bir neden ise, yöre halk ın ı n turistlerde gördüğü (gerçekte kendi kültü-
rüne aykı rı) davranış ları  bir süre sonra doğal olarak karşı lamaya ve hatta kendisi 
benimsemeye ba ş lamas ıd ır. Etkileş im öncesi ahlaks ı zl ık olarak değerlendirilen 
davranış lar, giderek doğallaşabilmektedir. Bu durum ise, söz konusu toplum için 
olumsuz bir değ iş imdir (Witt ve Moutinho, 1989:215). 

Yerel halkın yöresine gelen turistlerin davran ış larını  gözlemleyerek ba-
z ı ları nı  hayata geçirebildiğ i diğer bir durum, özellikle uyu ş turucu kullanma dü-
zeyinde kendini gösterebilmektedir. Yasal olmamas ına rağmen uyuşturucu art ık 
birçok insan için günlük yaşam ı n bir parças ı  olarak kabul edilmektedir. Özellikle 
eğ lence yerlerinde turistlerden gördükleri uyu şturucu maddeleri, yerel halk da 
denemek isteyebilmektedir (Gartner, 1996:174). 

Turizmin yoğun olduğu dönemlerde, baz ı  yörelerde cinsel ahlakl ı ' da bo-
zulduğu gözlenebilmektedir. 1996 y ı lında Nepal'de yap ı lan bir ara ş tı rmaya göre, 
turizm sezonlarında kad ın-erkek ilişkilerinin birer ticari sömürü olarak artt ığı  ve 
küçük çocuklar ın bu anlamda sömürüldüğü sonucu ortaya ç ıkmış tı r (Shah ve Gup-
ta, 2000:35). Tüm bu geli şmelerin sonucunda ortaya seks turizmi kavram ı  ç ıkmış tı r. 
Bu durum öyle büyük boyutlara ula şmış tır ki, örneğin Filipinler'de seks turizmi, 
çok büyük bir döviz kayna ğı  olmuş tur (Hashimoto, 2002:224). 

Yöre halkı  turistleri paras ı  olan kiş iler olarak gözlemlediğinden onlar gibi 
yaşayabilmek için kısa yoldan zengin olma hayallerine kap ı larak yasal olmayan 
yollara başvurabilmektedirler. Özellikle genç yeti şkinlerde özenti boyutuna varan 
bu durum, sosyal düzenin bozulmas ına neden olabilmektedir (Fagence, 2003:62). 
Turizmin yerel toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden bir di ğeri ise, ticari ahlâ-
kı  zayı flatmasıd ır. Zengin olan turistler, sat ın alacakları  mal ya da hizmetler için 
yüksek paralar ödeyebilirler. Bu da sat ı c ı lar için yüksek kazanç anlam ına gelmek-
tedir. İş te turistlerin bu yönleri kavranmakta ve sömürülebilmektedir. Yerel halk, 
sattığı  ürünlere değerinden fazla fiyat belirleyerek sat ış a sunabildiğ i gibi, çifte 
fiyatland ırma yaparak, turistlere ve yerel halka farkl ı  fiyat uygulaması  da yapabil-
mektedir (Teivane, 1998:24). 

Turizm geliş iminin, yerel kültürün değer yap ısına daha maddeci ve ticari 
bir nitelik kazand ırd ığı  da söz konusu olabilmektedir. Örne ğ in turizm geliş imi ile 
daha önce paras ız yap ı lan hizmetlerden para istendiğ i görülmektedir. Bu durum-
da ahlaki kültür yap ısının parasal bir yap ıya dönüştüğü gözlenmektedir (Pamir, 
1997:101). Yerel toplumlardaki bu ticari anlay ış , yerel değerlere zarar verdi ğ i gibi, 
kiş ilerin her şeyi ve her hizmeti paraya çevirebilecekleri gibi bir dü şünce yap ısı - 
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na sahip olmalar ına neden olabilmektedir. Bunun sonucunda ise, yöre halk ının 
değerlerinin giderek ticari bir yap ıya dönüşmesi söz konusu olmaktad ı r (Cloke ve 
Perkins, 2002:526). 

Yabanc ı  Yaşam Biçimlerinin Benimsenmesi: Turistler kendilerine özgü 
davran ış ları  ile yöre halkı n ı n yaşam tarzlar ın ı  etkilemektedir. Bu durum özellikle 
kiş isel ilişkilerin kurulduğu otel ve restoran çal ış anları  aras ında gözlenebilmek-
tedir (Goeldner ve Mcintosch, 1990:153). Ara ş tırma sonuçlan, yerel toplumun özel-
likle genç kesimin, turistlerin ya şam biçimlerini taklit ettiklerini göstermektedir 
(Ali ve Juma, 2003:22). 

Turistler özellikle ülkelerinde al ış tıkları  damak tad ını , gittikleri yerlerde 
aramaktad ı rlar. Bazen yerel toplumun yemek tarzlar ını  da tatmak isterler, ancak 
evlerindeki yemek al ış kanl ıklarını  da görmek isteyebilirler. Bu yüzden otel ve 
restoranlar, turistleri memnun etmek için turistlerin yeme-içme al ış kanl ıklar ına 
uyum sağ lama yoluna gitmektedirler. Böylece yerel halk da yeni tatlar ke ş fetmeye 
baş lamaktad ır. Zaman geçtikçe de bu yeni tatlar, yerel kültürün bir parças ı  haline 
gelmeye baş lamaktad ı r (Dittmer ve Griffin, 1997:421-422). Her toplumun kendine 
özgü bir mutfak kültürü vard ır. Ülkemiz, çok zengin bir mutfa ğa sahiptir. Ancak 
baz ı  turistik tesislerde özgün Türk mutfa ğı  tanıtı lacağı  yerde, bat ı  mutfağı yla tu-
ristlerin ağı rland ığı  görülmektedir (Artun, 2000:3). 

Turizm geliş iminin yerel halk ı n yaşam biçimlerindeki diğer bir etkisi de kı -
l ık ve kıyafetler konusunda ya ş anmaktad ı r. Yerel halk, yöresine gelen turistlerin 
kı l ık ve kıyafet al ış kanl ıklarını  gözlemleyip, kendi geleneksel giyinme tarzlar ın-
dan uzaklaşabilmektedir (Bleasdale ve Tapse11,1999:190). 

Yerel halk turizm geli ş imiyle, gözlemlediğ i turistlerin yaşam alış kanl ıkları -
na göre kendi günlük yerel ya şamlar ı nda değ iş iklik yapabilmektedir. Daha önce 
yaptıkları  kendi yerel aktiviteler yerine turistik aktiviteleri yapmay ı  tercih ede-
bilmektedirler. Bir süre sonra da, yerel halk ın boş  zaman aktiviteleri, tamamen 
turistlerden gözlemledikleri şekilde değ işebilmektedir. Ancak bu etkiyi gözlemle-
mek uzun bir süreci alabilmektedir. Bu etki özellikle küçük turistik kasabalarda 
daha aç ık bir şekilde görülebilir (Aho, 2001:49). 

Turizmin yöre halk ı nı n yaşam biçimi üzerindeki diğer bir etkisi ise, tüketim 
al ış kanl ıklar ı  konusunda yaşanmaktad ır. Yöre halkı , turistlerin tüketim al ış kan-
l ıklar ı n ı  benimseyerek, bu tüketim seviyesine ula ş abilmek için geleneksel eko-
nomik aktivitelerden uzakla şarak yeni ekonomik aktivitelere geçebilmektedirler 
(Yüksel ve diğ ., 2002:174). 

Yöre halkı nın yaş am biçimindeki değ iş iklikler, genellikle çağa ayak uydur-
mak ve moda şeklinde ifade edilmektedir. Ancak bu durum, uzun dönemde ba-
kı ldığı nda, yerel kültür üzerinde ciddi bozulmalara neden oldu ğu görülmektedir 
(Meethan, 2003:12). 

Yabanc ı  Sözcüklerin Yerel Halk ın Dilindeki Oran ı nın Artmas ı : Kültürün 
en önemli unsurlarından biri olan dil, bireylerin dü şüncelerini birbirlerine akta-
rabilmeleri bak ı mından önem ta şı maktad ı r. İki farkl ı  ulusa ait insanlar ın anlaş -
malar ı nda dil, önemli bir yer tutmaktad ı r. Birbirlerinin dilini bilmeyen iki insan 
vücut dili ile ileti ş im kurmaya çal ış acakt ır; ancak bu durum turistler ve yöre hal-
kının ileti ş im kurmalar ında büyük bir engel oluş turacaktır (Kesmanee ve Charo-
ensri, 1995:25). 

Yerel toplumu, turistlerden ay ı rt eden önemli bir özelliğ i, kendi dilidir. Dil 
erozyonu, yerel toplum aç ısından bu anlamda önem kazanmaktad ır. Dilin eroz- 
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yona uğ ramas ı , öz dilin dış ardan gelen yabanc ı  bir kültürün etkisine girmesidir 
(Ryan, 1996:138). Turistlerle ileti ş im sonucunda, yabanc ı  sözcüklerin yerel diller-
deki oranının arttığı , böylece yerel dilin turizmden etkilendi ğ i gözlenmektedir 
(Pamir, 1997:103). 

Uluslararas ı  turistlerin birçoğu gittikleri turistik bölgedeki yerel dili bil-
memektedirler. Ayn ı  şekilde, yerel halk da, turistlerin konu ştuğu dili bilmemek-
tedir. Turistler ve yerel halk aras ındaki dil, çoğunlukla İngilizcedir. Bu da yerel 
dili İngilizce olmayan yerel toplumun dili üzerinde erozyona neden olmaktad ır. 
Bu yüzden özellikle genç nüfusun öz dili, bir moda gibi de ğ işmekte, yani yerel dil 
giderek değ iş ime uğ ramaktad ı r (Hashimoto, 2002:220). Yöre halkı , turistlerin kul-
land ığı  dili günlük hayatlar ında artan bir şekilde kullanmaya ba ş lamasıyla, yerel 
dilin bozulmas ı  ortaya ç ıkmaktad ı r (Gartner, 1996:175). 

Yerel Sanatın iş levinin ve Anlam ının Değ işmesi: Turizm, geli ştirilmeye ça-
l ışı lı rken, kültür ve sanattan yararlanmak, kültür ve sanat ı  geli ş tirirken turizmden 
yararlanmak ülkelere büyük katk ı  sağ lamaktad ır. Antik tiyatrolarda, eski eserle-
rin bulunduğu yerlerde düzenlenecek festivallerin turizme ve sanata katk ı sı  bü-
yük olmaktad ı r. Bu yüzden turizm ve sanat her zaman iç içedir (Tok, 2005: 42). Ayn ı  
zamanda yerel sanatlar sadece ticari birer araç olarak görüldü ğünde, bozulmaya, 
kendi öz değerini kaybetmeye ve yok olmaya ba ş layabilmektedir. Bu durum daha 
çok turizm, bir bölgede yoğunlaşmaya baş lad ıktan sonra turistlere yönelik ticari 
bir anlayış  olarak görüldüğünde kendini göstermektedir. Sadece turistlere yönelik 
üretim yap ı lmaya devam etti ğ i sürece, yerel toplumun sanatlar ı  giderek yok olma-
ya baş layacaktı r (Youell, 1998: 149). 

Turizmin Yerel Halk ın Kendi Kültürünün Bir Parças ı  Haline Gelmesi: Tu-
rizmin kendisinin, kültürün bir parças ı  olması  yani bir bakıma kültürel bir kurum 
olmaya baş lamas ı  iki farkl ı  şekilde değerlendirilebilir. Turizm, bir çağdaş laşma 
simgesi olarak dü şünülebilir. Turizmin çağdaş  yaşam ı  simgelemesi, lüks turistik 
otellerde görülmektedir. Bu oteller, çevrelerindeki yoksulluk bölgeleriyle gözle 
görülür bir karşı tl ık oluşturmaktad ı r. Ayrı ca turizmin, bir ülkede gerekli bir etkin-
lik olarak benimsenmesi ve turizm etkinliklerinin planlanmas ı  için üst düzeyde gi-
ri ş imlerin yap ı lmas ı , turizmi bir toplumun ayrı lmaz bir parças ı  durumuna getire-
bilir (Doğan, 2004: 135-136). Turizmin yerel kültürün bir parças ı  haline gelmesi ile 
birlikte, turistik yörelerde meydana gelen tüm bu de ğ iş imler, görünürde olumlu 
birer etki olarak dü şünülse bile, turistik i ş letmelerin say ı s ı nın giderek artmas ı  ile 
doğal güzelliklerin yok olmas ı  ve turizm faaliyetlerinin sunumunda yine giderek 
yerel öğelerden uzakla şı lmas ı  sonucu ile karşı laşı labilmektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI 
Bu ara ş tı rmada, turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin yöre halk ı  ta-

rafından algı lanmas ında yöre halk ın ın eğ itim, yöredeki ikamet süresi ve sektörde 
çalış ma durumları  gibi faktörler aras ındaki ilişkisini belirlemek amaçlanm ış tı r. 
Araş tı rmada turizmin oldukça yo ğun olarak ya şand ığı  Nevşehir ilinin Ürgüp yöre-
si çalış ma alanı  olarak belirlenmiştir. Ülkemizde turizm hareketlerinin özellikle 
kültür turizminin %99 gibi büyük bir oranda ya şand ığı  Nevşehir ilinin 22.542 nü-
fuslu Ürgüp yöresinde ya şayan yöre halk ı  araştırmanın evrenini oluşturmaktad ır. 
Araş tırma alan ı  olarak Ürgüp yöresinin tercih edilmesinde; Ürgüp'ün tarihsel, 
kültürel ve doğal özellikleri ile turizm hareketliliğ inin yoğun olarak yaşanmas ı  ve 
yı lın her mevsimi turistlerin uğ rak yeri durumunda olmas ı  etkili olmuştur. 
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Araş tırman ın amac ı na uygun olmas ı  için uygulanacak olan anket çal ış mas ı , 
sadece Ürgüp'ün merkezinde de ğ il, Ürgüp ve yöresinde yer alan, turizm geli ş imi-
nin görüldüğü Ortahisar, Mustafapa şa, Aksalur ve Ba şdere beldelerinde ya ş ayan 
yöre halkını  kapsayacak şekilde uygulanm ış tı r. Söz konusu dağı lım ise; Ürgüp 
merkez 279, Ortahisar 143, Ba şdere 112, Aksalur 94 ve Mustafapa şa'da 69 olmak 
üzere toplam 697 ki ş i şeklinde gerçekle ş tirilmiş tir. 

Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin ara ş tı rı lmas ına yönelik haz ı r-
lanan anketin ara ş tırma amac ına uygunluğunu test etmek için, Ürgüp'te ya ş ayan 
yöre halkından 50 ki ş iyi kapsayan ön test uygulamas ı  yap ı lmış  ve bu uygulama 
sonucunda baz ı  düzeltmeler yap ı larak anket formu yeniden düzenlenmi ş tir. Elde 
edilen veriler, bilgisayar ortam ına aktarı larak SPSS 10.0 for Windows program ı  
yard ı mıyla çözümlenerek yorumlanm ış tır. Turizmin yerel kültür üzerindeki etki 
boyutları na göre haz ırlanan her bir anket ifadesinin yüzde, frekans ve aritmetik 
ortalama değerleri analiz edilmi ş tir. Ankete kat ı lan kiş ilerin demografık özellikle-
rine göre verdikleri yan ıtlar aras ında bir ilişki olup olmad ığı na yönelik haz ırlanan 
hipotezler için Anova Testi ve ili şki tespit edilen hipotezlerde bu ili şkinin hangi 
gruplardan kaynakland ığı nı  belirlemek amac ıyla Tukey Testi uygulanm ış tı r. Söz 
konusu hipotezlere ili şkin karşı laş tı rmalar 0,05 anlaml ı l ık düzeyinde yap ı lmış tı r. 

Araştırmada örneklem say ı s ı nın belirlenmesinde ise Ryan' ın (1995) geli ş -
tirdiğ i model uygulanmış tı r. Ryan' ın geliş tirdiğ i model şu ş ekildedir; 

NPq 
n- 

(N-1) B2 + Pq 

Z2  
Formülde yer alan sembollerin anlamlar ı : 
n= Örneklem say ı s ı nı  
N= Araş t ı rmaya konu olan toplulu ğu 
P= Topluluk oran ı m veya tahminini 
q= 1-P'yi 
B= Katlan ı labilir hata oran ım 
Z= istenilen güven aral ığı nı  ifade etmektedir. 
Buna göre; 
N= 22.542 
P= 0,5 
q= 0,5 
B= 0,05 
Z= 1,96 

22.542 (0,5)(0,5) 
n= 

(22.542 - 1) (0,05)2  + (0,5)(0,5) 

(1,96)2 	n= 382 kiş i olarak belirlenmi ş tir. 
Anket uygulamas ı , 2006 yı l ı n ın Ağustos, Eylül ve Ekim ayları  içerisinde, Ür-

güp yöresine bizzat gidilerek yap ı lmış t ı r. Çoğaltı l ı p dağı tı lan 697 anketten, %100 
oranında geri dönü şüm sağ lanmış tı r. 

Çal ış mada veri toplama arac ı  olarak kullan ı lan anket, güvenilirlik analizi-
ne tabi tutulmu ş  ve Cronbach Alpha =0,84 olarak gerçekle şmiş tir. 
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Ankette yer alan ve turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerini belirlemek 
amac ıyla verilen yarg ı lar: 1=Kesinlikle Kat ı lmıyorum, 2 =Katı lmıyorum, 3 =Ka-
rars ız ı m, 4=Katı llyorum, 5=Kesinlikle Kat ı l ıyorum olarak 5'li Likert ölçe ğ ine 
uygun haz ırlanmış  ve değerlendirmeye al ınmış tı r. Yöre halk ı nın ankette verilen 
yargı lara verdikleri "Kesinlikle Kat ı lm ıyorum" ve "Kat ı lm ıyorum" cevaplar ı  on-
ların, bu ifadeleri tercih etmedikleri, "Kat ı l ıyorum" ve "Kesinlikle Katı l ıyorum" 
cevaplar ı  onların bu ifadeleri tercih ettikleri şekliyle kabul edilerek yorumlama-
lar yap ı lmış tır. Yöre halk ı n ı n belirtilen yarg ı lara yönelik "Karars ı zım" cevab ını  
işaretlemeleri ise söz konusu ifade ile ilgili karars ız kald ıkları  yönünde değerlen-
dirilmi ş  ve yorumlar ı  bu yönde yap ı lmış tı r. 

ARAŞTİ RMANİ N Hİ POTEZLERİ  
Ilgili literatürde ara ş tırman ın hipotezlerinde kullan ı lan demografık değ iş -

kenlerden eğ itim, ikamet süresi ve sektörde çal ış ma durumları  ile turizmin yerel 
kültür üzerindeki etkisi aras ı nda ilişki olup olmad ığı nı  ölçen çal ış malar bulun-
maktad ı r. Ülkemizde gerek kültürel etkileri gerekse bu de ğ işkenlerle ili şkilerini 
ölçen çal ış malara yeterli ilgi gösterilmediğ i görüldüğünden bu kapsamda bir ça-
lış ma planlanm ış tı r. 

Turizmin eğ itim üzerindeki etkisi, eğ itim belirli bir süreci içerdiğ inden 
uzun dönemde kendini gösteren bir durumdur. Turizm, hem bireysel hem de top-
lumsal aç ıdan eğ itim üzerinde olumlu etki yapmaktad ır. Turistlere kaliteli hizmet 
sunumuyla hem turistin hem de bireysel ve toplumsal tatminin sa ğ lanmas ı  için 
turizm konusunda e ğ itim vermek önem ta şı maktad ı r. Bu bağ lamda turizm sektö-
rüne eğ itimli insan kazand ı rmak için örgün ve yaygın eğ itim programlar ının öne-
mi ortaya ç ıkmaktad ı r (Harari, 2005: 21). E ğ itim ve öğretim ayrı ca, bireylere ya-
ş am deneyimi kazand ı rı r. Bu durum turizmde farkl ı  değ ildir. Birbirlerinin yaşam 
tarzlar ı , değerleri ve gelenekleri hakk ında bilgi sahibi olan yöre halk ı  ve turistler 
aras ındaki ilişki daha sağ l ıkl ı  ve saygı l ı  bir çerçevede geli ş ir. Hem yöre halkı  hem 
de turistler birbirlerinden birçok konuda bilgi edinme fı rsat ı  sağ layabilmektedir. 
Tüm bunların odak noktas ında eğ itim vard ı r ve bu turizmin sosyo-kültürel anlam-
da olumlu bir sonucudur (Gartner, 1996: 178). Ancak turizm bilinci olu ş turulama-
dan gerçekle ştirilen turizm geli ş imleri, turistik yörelerde yerel kültürün bozulma-
s ı na neden olabilmektedir. 

Turistik bir yörede ya ş ayan yerel halk ı n ikamet süresi de turizm geli ş imi-
nin yerel kültür üzerindeki etkilerin alg ı lanmas ında önemli bir faktör olarak ele 
al ınmaktad ı r. Yörede ya ş ayan yerel halk ın ikamet süresi art ıkça, o yörede meyda-
na gelen değ iş imi fark etme ve doğru bir ş ekilde algı layı p yorumlayabilme gücü 
artmaktad ı r. 

Turizm sektöründe çal ış an kiş iler ile çal ış mayan ki ş iler aras ında, turizme 
yönelik tav ı r ve düşünce farkl ı l ıkları  belirlenmiştir. Buna göre turizm sektöründe 
çalış an yöre halk ı , bu sektörden para kazand ığı ndan, turizmin, yöreleri için gerek-
li olduğunu savunmaktad ı r ve eğer turizm olmasayd ı , sahip oldukları  meslekleri-
nin de olmayacağı nı  dü şünmektedirler. Bu yüzden bu ki ş ilerin turizme yönelik 
tutumları  olumlu yönde olmaktad ı r (Ransom, 2000: 12). Turizm sektöründe çal ış -
mayanlar ise, yörelerinde meydana gelen de ğ iş imi daha doğru bir şekilde değer-
lendirebilmektedirler. 

Bu nedenlerle, turizminin yerel kültür üzerindeki etki boyutlar ıyla yerel 
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halkın eğ itim durumu, ikamet süresi, turizm sektöründe çal ış ma durumları  ara-
sında ilişkilerin belirlenmesine yönelik hipotezler düzenlenmi ş tir. Bu hipotezler-
den aralar ında anlaml ı  ilişki elde edilen hipotezler a şağı da verilmiş tir.  

H1= "Yabanc ı  yaşam biçimlerinin benimsenmesine ili şkin görüş ler, yöre 
halkının çalış ma durumlar ına göre anlaml ı  bir farkl ı lık göstermektedir". 

H2= "Dinsel inanç ve davran ış  değ işmesine ilişkin görüş ler, Ürgüp'te ika-
met edilen süreye göre anlaml ı  bir farkl ı l ık göstermektedir". 

H3= "Yabanc ı  yaşam biçimlerinin benimsenmesine ili şkin görüş ler, 
Ürgüp'te ikamet edilen süreye göre anlaml ı  bir farkl ı l ık göstermektedir". 

H4= "Yabanc ı  sözcüklerin kullan ı m oran ının artmas ına ilişkin görüş ler, 
Ürgüp'te ikamet edilen süreye göre anlaml ı  bir farkl ı lık göstermektedir". 

H5= "Ahl'ald değer ve davran ış  değ iş imine ilişkin görüş ler, eğ itim durumu-
na göre anlaml ı  bir farkl ı l ık göstermektedir". 

Kültür Turizminin Yerel Kültür Üzerindeki Etkileri İ le ilgili Elde Edilen 
Bulgular 

Araş tı rma sonuçlarına genel olarak bakı ldığı nda, Ürgüp yöresinde yaşayan 
yöre halk ı , yörelerinde geli şen turizm hareketlerinin, yerel kültürleri üzerinde he-
nüz büyük oranda olumsuz bir de ğ iş ime neden olduğunu düşünmediklerini gös-
termektedir. 

Araş tırma sonuçlar ı na göre, yöreye gelen turistlerin, yöre halk ının dini 
inançlar ı  üzerinde çok da etkili olmad ığı  (%26,2), yöre halk ının, kendilerine ya-
banc ı  olan farkl ı  dinlerden etkilenmedikleri (%24), bunun yan ında yörede çal ış an 
baz ı  kiş ilerin, turistleri tatmin etmek ad ına, dini görevlerini yerine getiremediğ i 
konusunda yöre halkının katı l ı m oran ının %41,4 olmas ı  dikkat çekicidir. 

Ürgüp'ü "ziyaret eden turistlerin gelir getirdikleri sürece her davran ış ları -
na göz yumulmaktad ır" ifadesine yöre halk ının %50,9 oran ı nda katı l ım gösterdi-
ğ i sonucu dikkate değerdir. Uyuşturucu kullan ı mının yaygınlaşmas ı  konusunda, 
yöre halkı nın ifadeye kat ı lmayanlara oranla daha küçük bir kesimi, turistlerin et-
kisi olduğunu (%48,2) dü şündüklerini göstermektedir. 

Yöredeki ticari ahlalun bozulmas ı nda, ankete kat ı lan kiş ilerin yandan 
fazlas ı  (%65,3) turizmin etkisi olduğunu düşünmekle birlikte 'Mal ve hizmetlerin 
sunumunda, yöre halkı  ile turistlere farkl ı  fiyat uyguland ığı ', diğer bir ifadeyle tu-
ristlere, bu turistik mal ve hizmetlerin daha yüksek bedellerle sat ı ldığı  sonucu, 
ankete katı lan kiş ilerin %85 gibi yüksek bir oranda kat ı l ımıyla görülmektedir. Tu-
rizmin suç oran ın artırd ığı  ile ilgili olarak yöre halkının genel dü şüncesi olumsuz 
(%42,6) olsa da, diğer yandan bu fikre kat ı lma oran ı  (%40,3) da dikkate de ğer bir 
çoğunluktad ı r. 

Turizmin yerel kültür üzerindeki diğer bir etki boyutu ise, yöre halk ının, 
yabanc ı  yaşam biçimlerini benimsemesi ile gerçekle şmektedir. Yap ı lan bu araş -
tırmada, konuyla ilgili ortaya ç ıkan sonuçlara göre; yöre halk ının yandan fazlas ı -
n ı n olumsuz görüş  belirtmesiyle (%63,7) yöre halk ın ı n turist davran ış larını  taklit 
etmediğ i sonucu görülmektedir. 

Turizmin, yöre halkının, kendi kültürü bünyesindeki, yeme-içme al ış kanl ık- 
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ları  üzerindeki etkisi ile ilgili yöre halk ının genel dü şüncesi herhangi bir değ iş im 
olmamas ı  (%54,6) yönünde olmas ı nın yan ı nda bu konuda etkisi olduğunu (%33,2) 
düşünenlerden de söz etmek mümkündür. Benzer sonuç, turizmin yöredeki k ı l ık 
ve kıyafet al ış kanl ıklarını  değ iştirmesine ilişkin ifadeye, kat ı lımc ı lann %51,6 ora-
nında olumsuz görüş  belirtmesinin yan ında %43'ünün ise turizmin bu anlamdaki 
etkisi olduğunu düşünen kiş ilerde göze çarpmaktad ı r. Ayrı ca yörede bulunan yi-
yecek ve içecek i ş letmelerinde, yöresel yemekler yerine turistlerin damak tad ına 
uygun olan yiyecek ve içeceklerin sunuldu ğunu düşünenlerin oran ı  %43, diğer 
yandan ifadeye katılmayanların oranı  ise %46,2 olmas ıyla, bu konudaki görüş lerin 
birbirine çok yak ı n olduğu görülmektedir. Gelenek ve göreneklerin turizmin geli-
ş imiyle zayı fladığı  konusuna ilişkin ifadeye, kat ı lımcı lann %51,2 oran ında olum-
suz görü ş  belirtmeleri olumlu bir sonuçtur. 

Yabanc ı  sözcüklerin yöre halkının dilindeki oran ının artmas ı  ile ilgili or-
taya ç ı kan ara ştı rma sonuçlar ı na göre, %70 oran ında bir kat ı l ı mla turizmin yerel 
dil üzerinde herhangi bir erozyona neden olmad ığı  ve turistlerin kulland ığı  dil 
nedeniyle, yöre halk ı n ı n kendi öz dilinden uzakla şmadığı  (%63,6) görülmektedir. 
Diğer taraftan, turistlerin kulland ığı  yabanc ı  dillerin, yöre halkı  üzerinde, Türkçe-
den daha fazla bir sayg ınlık simgesi olarak görülmesi konusunda %50,9 oran ında 
olumsuz görüş  belirtilmesinin yan ında, %38,7 oran ında ise söz konusu olan ifade-
ye katı l ı m göze çarpmaktad ır. Yöre halkı nın günlük yaşamı  içinde, yabanc ı  keli-
melerin yoğun olarak kullan ı ldığı na ilişkin ifadeye %58,6 oran ı nda katı lım elde 
edilmi ş tir. 

Turizmin yöreye özgü el sanat ı  ürünlerini yozlaş tırdığı nı  düşünenlerin ora-
nı  %29,7, yöredeki sanatsal etkinliklerin sadece turistlere yönelik düzenlendi ği 
konusundaki katı lım oranı  %35,8, el sanat ı  ürünlerinin sadece turistlerin zevkine 
göre düzenlendiğ ini düşünen yöre halkının oran ı  %41,2 ve turizmin yöredeki el 
sanatı  ürünlerinin ucuz ve kalitesiz üretilmesine neden oldu ğuna dair ifadeye ka-
tı l ı m oran ı  ise %43,6'd ı r. 

Turizmin gerekli bir etkinlik olarak benimsenmesiyle birlikte, art ık turizm 
hareketleri, yerel kültürün bir parças ı  haline gelmeye ba ş layabilmektedir. Yap ı -
lan bu araştırmada, turizmin gelişmesi için alt ve üst yap ı  yatırımlarının yoğun 
bir şekilde yap ı ldığı , ayrıca yöre belediyesinin katk ı ları nın mevcut olduğu (%78,1) 
sonucu elde edilmi ştir. Yörede, oldukça fazla turizm i ş letmesinin varl ığı ndan 
(%76) söz etmek mümkündür. Yani ara ştırma sonuçlarına göre, Ürgüp yöresindeki 
turizm hareketlerinin, yerel kültürün bir parças ı  haline gelmeye ba ş ladığı  belir-
lenmi ş tir. Ancak tüm bu değ iş imlerin, yöredeki yerel kültür de ğerleri üzerinde 
etkilerinin yerel halk tarafından rahats ız edici bir düzeyde alg ı lanmadığı  sonucu 
elde edilmiştir. 

Turizm geli ş iminin yerel kültür üzerindeki etkilerine ili şkin algı lamala-
rının genel olarak olumlu dü şünenlerle olumsuz düşünenler aras ında eş it oran-
da dağı ldığı , diğer bir deyiş le aritmetik ortalamalar ın genel olarak "karars ızım" 
(3) seçeneğ inde yoğunlaştığı  elde edilmiştir. Bu bağ lamda yerel kültür üzerinde 
olumsuz değ iş imlerin olduğunu; ancak henüz büyük oranlarda olmad ığı  için ra-
hats ı zl ık verici boyutta algı lanmad ığı nı  söylemek mümkündür. 
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Tablo 1.Yabanc ı  Yaş am Biçimlerinin Benimsenmesi Boyutu Ile Ankete Kat ı lan Kiş ilerin Çalış ma 
Durumlar ına Göre Anlamli Bir İ liski Olua Olmad ı  ma Dair T Testi Sonu lar ı  
Çalış ma Durumu N Ort. s.s. s.d. t p (sig) 

Turizm sektöründe 433 2,60 0,98 
695 2,93 0,003 

Turizm sektörü d ış mda 264 2,80 0,84 

Toplam 697 

p<0,05 

HIPOTEZLERIN TEST EDILMESINE ILI ŞKIN BULGULAR 
H1 = "Yabanc ı  yaşam biçimlerinin benimsenmesine ilişkin görüş ler, yöre 

halkının çal ış ma durumlarına göre anlaml ı  bir farkl ı l ık göstermektedir". Hipote-
zine ilişkin yapı lan t testi sonuçlar ı  aşağı daki Tablo'da verilmektedir. 

Bu durumda, ankete kat ı lan ki ş ilerin turizm sektöründe çal ış anlar (Ort.2,60) 
ile sektör d ışı nda çalış anlar (Ort.2,80) aras ında, yabanc ı  yaş am biçimlerinin be-
nimsenmesine ilişkin görüş leri aras ı nda anlaml ı  bir farkl ı lık gösterdiğ i elde edil-
diğ inden, H1 hipotezi kabul edilmektedir (t=2,93; p<0,05). 

Turistik yörelerde, turistlere özgü olan ya şam biçimlerinin benimsendiğ i 
gözlenebilmektedir. Ürgüp yöresinde yap ı lan bu ara ştı rma sonuçlarına göre ise, 
turizm sektörü d ışı nda çalış anlar, sektörde çal ış anlara oranla, turizmin, yöreye 
özgü yeme-içme, k ı l ık-kıyafet veya gelenek ve göreneklerde de ğ iş ime neden oldu-
ğu ve yöre halk ını n turist davran ış ların ı  taklit ettiğ i konusundaki ifadelere daha 
fazla kat ı ld ıklarını  belirtmi ş lerdir. Bu da, iki kesim aras ında görü ş  farkl ı lığı nın 
olduğu anlam ına gelmektedir. Bu durum da, turizmde çal ış an kiş ilerin, maddi 
kazançlar ın ı  bu sektörden sağ lad ıklar ı  için, turizmin olumsuz yöndeki etkilerini 
daha az alg ı layabilmeleri ile aç ıklanabilir. 

H2= "Dinsel inanç ve davran ış  değ iş mesine ili şkin görü ş ler, Ürgüp'te ika-
met edilen süreye göre anlaml ı  bir farkl ı l ık göstermektedir".Hipotezine ili şkin ya-
pı lan Anova Testi sonuçlar ı  aş ağı daki Tablo'da görülmektedir. 

Yap ı lan hipotez testi sonucunda H2 hipotezi kabul edilmektedir. Yani ko-
nuyla ilgili görü ş lerde, 0,05 anlaml ı l ık düzeyinde anlaml ı  bir farkl ı l ık elde edil-
miştir. Turistik yörelerde daha uzun süre ya ş ayanlar ile yöreye henüz gelmi ş  olan 
kiş iler aras ında görüş  farkl ı l ı kları  söz konusu olabilmektedir. İkamet süresi art- 

Tablo 2. Dinsel İnanç Ve Davranış  Değ işmesine Ili şkin Görüş lerin, 
Cr 'te İkamet Edilen Sürelere Göre Kar ı la tınlmas ı  (Anova Testi) 

Ikamet 
süresi N Ort. s.s. F P (sig) 

3yı l ve altı  167 2,37 0,95 

4,962 0,000 

4-9 yı l 68 2,44 1,04 
10-15 y ı l 81 2,84 1,19 
16-21 y ı l 155 2,95 1,20 
22-27 yı l 68 2,58 1,04 

28 yıl ve üzeri 158 2,68 0,89 
Toplam 697 
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tıkça, turizmden kaynaklanan kültürel de ğ iş imler daha farkl ı  bir şekilde algı lana-
bilmektedir. Söz konusu farkl ı lığı n hangi gruplardan kaynakland ığı nı  belirlemek 
amac ıyla Tukey testi yap ı lmış tı r. Tukey testine ilişkin veriler Tablo 3'de görülmek-
tedir. 

Tablo 3'de görüldüğü üzere, yöre halk ının Ürgüp'teki ikamet süreleri ile 
dinsel inanç ve davran ış  değ iş imi boyutuna verdikleri görü ş ler aras ında anlaml ı  
farkl ı lıklar elde edilmi ş tir. Bunlar ise (***) i şaretiyle simgelenmi ştir. Turizmin dini 
değerler üzerindeki etki boyutuna ili şkin ifadelerde, Ürgüpteki ikamet süreleri, 
3 yı l ve altı  ile 4-9 y ı l aras ında olanlar, 4-9 y ı l ile 16-21 yı l aras ında olanlar ve 10-15 
yı l ile 16-21 yı l aras ında olan gruplarla farkl ı l ıklar tespit edilmi ştir. Yani diğer bir 

Tablo 3. Dinsel İnanç ve Davran ış  Değ işmesine ili şkin Görüş lerin, 
İkamet Sürelerin Göre Kar ı la tırı lmas ı  (Tukev Testi 

İkamet süresi 
3yı l ve 

altı  4-9 yı l 10-15 yı l 16-21 y ı l 22-27 yı l 28 yı l ve 
üzeri 

3yı l ve alt ı  --- *** --- --- — --- 
4-9 yı l *** --- --- *** --- --- 

10-15 y ı l --- --- --- *** -- — 
16-21 yı l --- *** *** --- -- 

22-27 yı l --- --- --- --- --- -- 
28 yı l ve üzeri --- --- --- --- --- — 

ifadeyle, ikamet süreleri 3 y ı l ve daha az olan ki ş iler, Ürgüpteki turizm hareketle-
rinin dini değerler üzerindeki etkilerine daha az oranda kat ı lmaktad ı rlar. İkamet 
süresi artt ıkça, turizmin etkilerinin daha fazla oranda alg ı land ığı  görülmektedir. 
Aynı  durum 4-9 yı l (Ort.2,44) ile 16-21 y ı l (Ort2,95) ve 10-15 y ı l (Ort.2,84) ile 16-21 y ı l 
(Ort2,95) aras ında ikamet eden ki ş ilerde görülmektedir. Yani ki ş ilerin Ürgüpleki 
ikamet süreleri artt ıkça, yöredeki turizmin, dini değerler üzerindeki etkilerinin 
daha çok fark ına varabildikleri söylenebilir. 

H3= "Yabanc ı  yaşam biçimlerinin benimsenmesine ili şkin görü ş ler, 
Ürgüp'te ikamet edilen süreye göre anlaml ı  bir farkl ı lık göstermektedir". Hipote-
zine ili şkin yapı lan Anova Testi sonuçlar ı  aşağı daki Tablo 4'de görülmektedir. 

Yap ı lan hipotez testi sonucunda H3 hipotezi kabul edilmektedir. Yani ko-
nuyla ilgili görü ş lerde, 0,05 anlaml ı lık düzeyinde anlaml ı  bir farkl ı lık elde edil-
miştir. Turistik bir yörede uzun süredir ya şayan bir ki ş i, yöresindeki yerel yaşam 
biçimleri üzerindeki de ğiş ikliğ i, yörede kısa bir süredir ya şayan bir ba şka kiş iye 
oranla daha fazla alg ı layabilmektedir. Bu nedenle de ankete kat ı lan kiş iler ara-
sında görü ş  farkl ı l ıkları  belirlenmi ştir. Söz konusu farkl ı lığı n hangi gruplardan 
kaynakland ığı nı  belirlemek amac ıyla Tukey testi yap ı lmış tı r. Tukey testine ili şkin 
veriler Tablo 5'de görülmektedir. 

Yabanc ı  yaşam biçimlerinin benimsenmesine ilişkin görüşlerde, ikamet süresi 3 y ıl 
ve altı  (On. =2,30) ile 4-9 y ıl (Ort =2,56), 16-21 yıl (Ort =Z62), 22-27 yıl (Ort=2,95)ve 28 y ıl ve üzeri 
olanlar (Ort =2,80), 10-15 y ıl (Ort. =2,59) ile 22-27 yıl (Ort =Z95) arasmda olanlarda anlamh fark-
lılıklar görülmektedir. Yani, ki ş ilerin Ürgüpteki ikamet süreleri arttıkça, turizmin yöre halk ı-
nın günlük yaşamı  üzerindeki etkilerini daha çok alg ıladıklan söylenebilir. 

H4= "Yabanc ı  sözcüklerin kullan ım oran ının artmas ına ilişkin görüş ler, 
Ürgüp'te ikamet edilen süreye göre anlaml ı  bir farkl ı lık göstermektedir". Hipote-
zine ilişkin yapı lan Anova Testi sonuçlar ı  aş ağı daki Tablo'da görülmektedir. 
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Tablo 4. Yabanc ı  Yaşam Biçimlerinin Benimsenmesine İ lişkin 
Görüş lerin, Ürgüp'te İkamet Edilen Sürelere Göre Kar şı laş tırı lmas ı  
(Anova Testi ) 

İ kamet 
süresi N Ort. s.s. F P (sig) 

3y ı l ve altı  167 2,30 0,94 

6,197 0,000 

4-9 yıl 68 2,56 0,90 

10-15 y ı l 81 2,59 0,92 

16-21 y ı l 155 2,62 0,81 
22-27 y ıl 68 2,95 0,98 

28 yı l ve üzeri 158 2,80 0,96 
Toplam 697  

Tablo 5. Yabanc ı  Yaşam Biçimlerinin Benimsenmesine pi şkin 
Görü lerin ikamet Sürelerin Göre Kar ı la brı lmas ı  CTukev Testi 

İ kamet süresi 
3y ı l ve 

alt ı  4-9 y ı l 10-15 y ı l 16-21 y ı l 22-27 y ı l 28 y ı l ve 
üzeri 

3y ı l ve alt ı  --- *** --- *** *** *** 

4-9 y ı l *** --- --- --- 

10-15 y ı l --- --- *** 

16-21 y ı l *** --- --- --- --- --- 
22-27 y ı l *** --- *** --- --- --- 

28  y ı l ve üzeri *** --- --- --- --- 

Yap ı lan hipotez testi sonucunda H4 hipotezi kabul edilmektedir. Yani ko-
nuyla ilgili görüş lerde, 0,05 anlaml ı l ı k düzeyinde anlaml ı  bir farkl ı l ık elde edilmi ş -
tir. Söz konusu farkl ı lığı n hangi gruplardan kaynakland ığı n ı  belirlemek amac ıyla 

Tablo 6: Yabanc ı  Sözcüklerin Kullan ım Oranının Artmas ına İ lişkin 
Görüş lerin, Ürgüp'te İkamet Edilen Stirelere Göre Kar şı laş tınlmas ı  
(Anova Testi)  

İ kamet 
süresi N Ort. s.s. F P (sig) 

3yı l ve altı  167 2,38 0,80 

5,986 0,000 

4-9 yı l 68 2,64 0,70 

10-15 yı l 81 2,70 0,70 
16-21 yı l 155 2,73 1,00 
22-27 y ı l 68 2,97 8,87 

28 yı l ve üzeri 158 2,59 0,78 
Toplam  	697 
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Tukey testi yap ı lmış tır. Tukey testine ili şkin veriler Tablo 7'de görülmektedir. 
Yabanc ı  sözcüklerin kullan ı m oran ı nın artmas ı  ile ilgili verilen ifadelerde, 

kiş ilerin ikamet sürelerine göre anlaml ı  farkl ı l ıklar elde edilmi ş tir. Bu farkl ı l ıkla-
rı n ise, Ürgüp'te 3 y ı l ve altı nda ikamet eden ki ş iler ile, 22-27 y ı l ve 28 yı l ve üzeri 
aras ı nda ikamet eden ki ş ilerden kaynakland ığı  görülmektedir. Di ğer bir ifadeyle, 
ikamet süreleri 3 y ı l ve altı nda olan kiş ilerin (Ort. =2,38), 22-27 y ı l (Ort.=2,97) ve 
28 yı l ve üzeri (Ort. =2,59) olan ki ş ilere oranla, yerel dil üzerindeki erozyonu daha 
az düzeyde alg ı lad ı klar ı  söylenebilir. Dil üzerindeki etkiler uzun bir zaman dili-
minde kendini gösterebilir. Bu yüzden turizm hareketlerinin dil üzerinde yaratt ığı  
bozulmalar ı , Ürgüp'te ikamet süresi az olan ki ş iler sağ l ıkl ı  bir şekilde hissedeme-
yebilirler. Ancak uzun zamand ı r yörede ya şayan ki ş iler, bu durumun daha çok far-
kına varabilmektedirler. 

Tablo 7. Yabanc ı  Sözcüklerin Kullan ım Oranmın Artmas ına İ li ş kin 
Görüş lerin, ikamet Sürelerine Göre Ka ı la t ınlmas ı  (Tukey Testi 

ikamet süresi 
3y ı 1 ve 

alt ı  4-9 yı l 10-15 yı l 16-21 yı l 22-27 y ı l 
28 yı l ve 

üzeri 
3yı l ve altı  --- --- *** *** 

4-9 yı l --- --- --- --- --- --- 
10-15 y ı l --- --- --- --- 
16-21 y ı l --- --- --- --- --- 
22-27  y ı l *** --- --- --- 

28 y ı l ve üzeri *** --- --- --- --- 

H5= "Ahlaki değer ve davran ış  değ iş imine ilişkin görüş ler, eğ itim duru-
muna göre anlaml ı  bir farkl ı l ık göstermektedir". Hipotezine ili şkin yapı lan Anova 
Testi sonuçlar ı  Tablo 8'de görülmektedir. 

Yap ı lan hipotez testi sonucunda H5 hipotezi kabul edilmektedir. Yani ko-
nuyla ilgili görüş lerde, 0,05 anlaml ı l ı k düzeyinde anlaml ı  bir farkl ı l ık elde edilmi ş -
tir. Söz konusu farkl ı lığı n hangi gruplardan kaynakland ığı nı  belirlemek amac ıyla 
Tukey testi yap ı lmış tır. Tukey testine ili şkin veriler Tablo 9'da görülmektedir. 

Tablo 9'da görüldüğü üzere ankete kat ı lan kiş ilerin ahlaki değer ve davran ış  
değ iş mesi boyutuna ili şkin verdiğ i yan ı tlarda, ilköğretim mezunu olan ki ş ilerin, 
önlisans ve lisans mezunları  ile görüş  farkl ı l ıkları  elde edilmiş tir. Bununla 

Tablo 8. Ahlâki Değer ve Davran ış  Değ iş imine İ lişkin Görüş lerin, 
Eğ itim Durumuna Göre Kar ı la tırı lmas ı  (Anova Testi) 

Eğ itim 
Durumu N Ort. s.s. F P (sig) 

Ilköğ retim 64 3,05 0,87 

4,242 0,002 
Lise 398 3,37 0,94 

Onlisans _ 121 3,48 0,86 

Lisans 94 3,54 0,89 
Lisansustil 20 2,94 0,96 

Toplam 697 
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kiş ilerin eğ itim durumlarının artt ıkça, ankette yer alan ahlaki de ğer ve davranış  
değ işmesine ilişkin verilen ifadelere daha fazla oranda kat ı ld ıkları  söylenebilir. 

Yöre halk ı nın bilgi ve becerisini art ı rmas ı nda eğ itimin rolü büyüktür. Bu 
yüzden turizm, geli ş tiğ i yöre insan ı nın bilgi ve yeteneklerini geli ştirmesinde yar-
d ı mc ı  olabilmektedir. Ayn ı  zamanda turizm eğ itimi, kiş ilerin değerler sistemi 
üzerindeki dü şüncelerinde hem bireysel hem de toplumsal menfaatleri gözetecek 
ş ekilde olmas ında önemli bir faktördür. 

SONUÇ 

Tablo 9 Ahlaki Değer ve Davran ış  Değ iş imine Ilişkin Görü ş lerin, Eğ itim 
Durumuna Göre Kars ı lastınlmas ı  (Tukev Testi 

Eğ itim 
Durumu 

Ilköğ retim Lise Önlisans Lisans Lisansüstii 

Ilköğretim --- --- *** *** --- 
Lise --- --- --- --- 

Önlisans *** --- --- --- --- 
Lisans *** --- --- --- --- 

Lisansüstü  --- --- --- 

Turizmin kültürel yönünün ele al ınmas ı , hem toplumsal hem de bireysel 
aç ıdan önem kazanmaktad ır. Turizm hareketlerinin, yöreler üzerinde olu şturdu-
ğu değ iş imler, giderek toplumsal boyutta sorun olarak ortaya ç ıkabilmektedir. Tu-
rizmin yoğun bir şekilde yaşand ığı  yörelerde, turistler ile yöre halk ını n iletiş imi 
kaç ın ı lmaz olmaktad ır. Bu ileti ş im sonucunda ise, kar şı laş tığı  farkl ı  bir kültürün 
etkisi alt ına girebilen yöre halk ı , yaşam tarz ı na yönelik, yeme-içme, k ı l ı k-kıyafet 
gibi alış kanl ıklar ı ndan s ıyrı larak, etkisi alt ına girdiğ i kültüre göre yaşam ı nı  ş ekil-
lendirebilmektedir. Bunun yan ında, dinsel inanç ve ahlaki de ğerlerinden uzak-
laş arak, tamamen turistlerin ya şam biçimlerini benimseyebilmektedirler. Bu du-
rum ise, geleneksel sanat ın, göreneklerin, de ğerlerin kı sacas ı  geleneksel kültürün 
giderek bozulup yok olmas ına neden olabilecek bir güçtedir. Bu ba ğ lamda, çal ış -
manın amac ı  turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin yöre halk ı  tarafından 
algı lanmas ında yöre halk ın ı n eğ itim, ikamet süresi ve sektörde çal ış ma durumları  
gibi faktörlerle olan ili şkisini ortaya koymakt ı r. 

Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik ara ş -
tı rma, turizm faaliyetlerinin yoğun olarak ya şandığı  Nevşehir ilinin 22.542 nüfuslu 
Ürgüp yöresinde gerçekle ş tirilmiş tir. Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin 
belirlenebilmesi için yap ı lacak olan çal ış maların, turizmin yoğun olarak ya şand ığı  
yerlerde gerçekle şmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ara ş tırman ı n evrenini, ülke-
mizde turizm hareketlerinin büyük bir oranda ya şand ığı  Ürgüp yöresinde ya şayan 
yöre halkı  oluşturmaktad ı r. Araştı rma alan ı  olarak Ürgüp yöresinin tercih edilme-
sinde; Ürgüp'ün tarihsel, kültürel ve do ğal özellikleri ile turizm hareketlili ğ inin 
yoğun olarak ya ş anmas ı  ve yı lın her mevsimi turistlerin uğrak yeri durumunda 
olmas ı  etkili olmuş tur. 

Araş tırma sonuçlar ına genel olarak bak ı ldığı nda, Ürgüp yöresinde ya ş ayan 
yöre halkı , yörelerinde geli şen turizm hareketlerinin, yerel kültürleri üzerinde, 
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belirgin ve yerel kültürü tamamen zedeleyici düzeyde olmasa da olumsuz etkisi-
nin olduğunu dü şündükleri elde edilmektedir. Bu etkiler; yöredeki dinsel inanç, 
ahlâki değerler, yerel ya şam tarz ı , yerel dil ve yerel sanat üzerinde kendini göster-
mektedir. Ayr ıca araştırma sonuçlar ına göre, Ürgüp yöresindeki turizm hareketle-
rinin, yerel kültürün bir parças ı  haline gelmeye baş ladığı  belirlenmiş tir. 

Ankete kat ı lan kiş ilerin eğ itim, yöredeki ikamet süreleri ve sektörde ça-
lış ma durumlar ı na göre yerel kültür üzerindeki etkiye ili şkin algı lamalarında da 
farkl ı lıklar elde edilmi ş tir. Turizm sektöründe çal ış an ve bu sektörden para kaza-
nan yöre halk ı  ile turizm sektörü d ışı nda çal ış an yöre halk ı  aras ında algı lama fark-
l ı lığı  yaşanabilmektedir. Turistler sayesinde geçimini sa ğ layan bir bireyin davra-
nış ları  turistleri memnun etme yönünde olacakt ır. Bu yüzden bu kiş iler, turizm 
geliş imine olumlu tutum gösterebilmektedir. Ayn ı  şekilde bir yörede uzun y ı llar 
ikamet eden bir birey ile o yöreye henüz yeni gelmi ş  bir kiş i aras ında turizmin 
neden olduğu değ iş iklikler ayn ı  düzeyde alg ı lamayabilmektedir. 

Turizm sektöründe çal ış an kiş iler (Ort=2,60), turizm sektörü d ışı nda çal ı -
şan ki ş ilere (Ort. =2,80) oranla, turizmin yabanc ı  yaşam biçimlerinin benimsenme-
si üzerindeki etkilerin daha az oranda kat ı ldıklanm belirtmiş lerdir. Bu durum, 
turizmden maddi veya manevi kazançlar sa ğ layan kiş ilerin, turizmin olumsuz 
yönlerini görmezden gelebilmeleri şeklinde aç ı ldanabilir. Ancak turizm sektörü 
dışı nda çal ış an kiş iler, turizm hareketlerine tarafs ız bir şekilde bakabilir ve etki-
lerini bu anlamda yine tarafs ı z olarak yorumlayabilirler. Bu anlamda, turizmde 
çalış mayan ki ş ilerin görüş leri önem kazanmaktad ı r. 

Ürgüp'te ikamet edilen süre, verilen ifadelerde farld ı lddann olmas ına ne-
den olmaktad ır. Yani diğer bir ifadeyle, ikamet süresi artt ı kça, yörede meydana 
gelen değ iş iklikler daha sağ lıklı  bir şekilde gözlenebilmektedir. Turizmin dini de-
ğerler üzerindeki etki boyutuna ili şkin ifadelerde, ÜrgiipIeld ikamet süreleri, 3 y ı l 
ve altı  (Ort=2,37) ile 4-9 y ı l (Ort=2,44) aras ında olanlar, 4-9 y ı l (Ort=2,44) ile 16-21 
yı l (Ort=2,95) aras ında olanlar ve 10-15 y ıl (Ort=2,84) ile 16-21 y ı l (Ort=2,95) aras ın-
da olan gruplarda farkl ı lıklar elde edilmi ş tir. 

Yabanc ı  sözcüklerin kullan ı m oran ı nın artmas ı  ile ilgili verilen ifadeler-
de, kiş ilerin ikamet süreleri artt ıkça kat ı lımın daha fazla olduğu belirlenmiştir Bu 
farkl ı l ıkların ise, Ürgüp'te 3 y ı l ve altında ikamet eden ki ş iler ile, 22-27 y ı l ve 28 
yı l ve üzeri aras ı nda ikamet eden ki ş ilerden kaynakland ığı  görülmektedir. Yani 
diğer bir ifadeyle, ikamet süreleri 3 y ı l ve altında olan ki ş ilerin (Ort. =2,38), 22-27 
yı l (Ort. =2,97) ve 28 y ı l ve üzeri (Ort. =2,59) olan ki ş ilere oranla, yerel dil üzerindeki 
etkileri daha az düzeyde alg ı ladıklar ı  söylenebilir. Ayn ı  durum yerel sanat ın iş lev 
ve anlam ının değ işmesi ile turizmin yerel kültürün bir parças ı  haline gelmesi bo-
yutlarmda elde edilmi ş tir. Bu da, yörede bulunma süresi artt ıkça, kiş ilerin çevre-
lerinde gelişen değ iş iklikleri daha iyi alg ı lamalar ıyla aç ıklanabilir. 

Turizm ve eğ itim aras ındaki ilişki oldukça önemlidir. Bir ülkenin görsel 
çekicilikleri yan ında, onlara arac ı l ık görevi üstlenen insan faktörünün de yeri bü-
yüktür. Bu yüzden yöre halk ının eğ itiminin üzerinde durulmas ı  gerekmektedir. 

Turizm örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi, yak ından etkileyebilecek bir 
güçtedir. Turistlerin yabanc ı  bir ülkeye gelmesiyle olu şan sosyal etkileş im ve de-
ğ işmeyi, turizm olayının doğuşunda ve oluşumunda etken olan sosyolojik faktörle-
ri ve turizmin yol açt ığı  sosyal etkileri göz ard ı  etmemek gerekmektedir. Özellikle 
turizm planlamac ı ları , turizmin sosyal yap ı da meydana getireceğ i etkileri çok iyi 
bilmeli ve bunlar ı  değerlendirmelidirler. Aksi takdirde, turizm hareketleri, turis- 
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tik yörelerdeki yerel kültürün yap ı sında bozulmalara neden olmakla birlikte, top-
lumsal sorunlara yol açabilmektedir. 

Bu nedenle, turizm geli ş imi planlan ı rken, yöre halk ını n kendi kültürü ve 
kültürel kaynaklar ı  ile turizm geliş iminin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri 
konularında bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Ayn ı  zamanda, turistlerin gelme-
lerini sağ layan arac ı  kiş i ve kuruluş ların, turistleri, ziyaret ettikleri yöre kültürü 
hakkında bilgilendirmesi bu anlamda önemlidir. Böylelikle turistler, gittikleri yö-
renin normlar ını  önceden bilmi ş  olurlar ve bu çerçevede yöreye uygun davran ış lar 
sergilemek konusunda dikkatli davranabilirler. Bu da kar şı l ıkl ı  ilişkilerin olumlu 
sonuçlanmas ını  sağ layabilecektir. Turist ve yöre halk ının, kültürleri hakk ı nda 
bilgi sahibi olarak benzerlikleri ve farkl ı l ıkları  ile etkileş im sürecine girmeleri, 
yeni deneyimler, zevkler, farkl ı  düşünme tarzlar ı , daha fazla ho şgörü gibi insanlar ı  
farkl ı  düşünmeye sevk eden olumlu etkilerden söz edilebilmektedir. 

Kültürel anlamda koruma ve ayn ı  zamanda geli şmeyi içeren politikalar ın 
geliş tirilmesi, kültürel bozulmalar ın önüne geçilmesinde önemli bir ad ı m olacak-
tır. Böylece öz değerlerden uzakla şmadan gelişen turizm hareketleri ile hem kül-
türel çekicilik sağ lanabilecek hem de yerel inanç, de ğer, ahlâk ve yaşam biçimle-
rinde değ işmeler ya şanmayacakt ı r. 

Turizm geliş imi dikkatli planlamalarla yürütülebilirse, yerel kültür aç ıs ı n-
dan birçok olumlu katkı ları  beraberinde getirebilmektedir. Böyle bir durumda 
yöre halkı , bu geliş ime gönüllü olarak katk ıda bulunmak isteyecektir. Ba şarı l ı  bir 
turizm geli ş imi yörelere ekonomik katkı  sağ layarak, halkın refah düzeyini art ı r-
makta, gelenekleri, değerleri ve kültürel miras ı  korumada yard ımc ı  olabilmekte, 
yöreyi, kültürel değerler temel al ınarak modernle ş tirerek global düzeye ta şı yabil-
mektedir. 

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, kültür turizmi için büyük 
bir potansiyel oluş turmaktad ır. Türk toplumuna ait olan yerel kültür de ğerlerinin 
korunmas ı  konusunda, kültürel miras önemli bir rol oynamaktad ır. Söz konusu 
olan bu kültürel miras ın gelecek ku şaklara aktar ı lmas ı  için, özellikle tarihi çev-
renin korunmas ı , geliştirilmesi ve tarihi çevre içinde yer alan de ğerlerin turizm 
amaçl ı  kullammlarm ın sağ lanmas ı  doğrultusunda, kültürel varl ıklara gerekli 
önemin verilmesi dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ayr ıca, an ıtsal yap ı ların 
veya yöre mimarisini yans ıtan yap ı  veya yap ı  topluluklarının restorasyonlar ı  ya-
pı larak, turistik amaçlarla kullan ı lmas ı  yönünde özendirici önlemlerin al ınmas ı  
gerekmektedir. 

Turizm bir yörede geli ş tirilirken, hem toplumsal hem de bireysel aç ıdan 
ortaya ç ıkard ığı  etkiler iyi analiz edilmeli ve geli ş im süreci içerisinde yerel kültür 
üzerindeki değ iş im incelenerek gerekli politikalar uygulanmal ıdır. Turizm ha-
reketlerinin yoğun olduğu yörelerde olu şan değiş imler, toplumsal boyutta sorun 
olarak ortaya ç ıkabilmektedir. Bu bağ lamda turizmin olumsuz etkilerinin olu ş -
mamas ı  için planlı  ve kontrollü sürdürülebilir bir geli şme modeli benimsenmesi 
gerekmektedir. 
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İ POTEĞE DAYALI KONUT FINANSMAN 
SISTEMININ (MORTGAGE) ORTA VE 

DÜŞ ÜK GELIRLI TÜKETICILERIN KONUT 
TALEBINE ETKILERI: KIRIKKALE İ Lİ  

ÖRNEĞ I 

*Yunus Bahad ı r GÜLER ** Ali YAYLI 

Özet: Özellikle geli şmekte olan ülkelerde orta ve dü şük gelirli tüketicile-
rin konut edinimini olumsuz yönde etkileyen ve en temel olarak kabul edilen 
sorun finansman sorunudur. 2006 yı lında yasalaş an "İpoteğ e Dayalı  Konut 
Finansman Yasası" yayg ın olarak kullanı lan ismiyle "Mortga0'"ın konut 
finansman sorununa ne ölçüde katkı  sağ layacağı , orta ve düşük gelirlilerin 
konut talebini ne ölçüde etkileyece ğ i baş ta inş aat sektörü olmak üzere ekono-
minin tüm aktörlerini yak ından ilgilendirmektedir. Bu çal ış mayla, yeni konut 
finansman sisteminin konut talebi üzerindeki etkilerini tespit etmek ve siste-
min dü şük ve orta gelirli tüketiciler üzerine yansımasını  görebilmek amaçlan-
m ış tır. 

Anahtar Sözcükler: Konut, ipote ğ e dayalı  konut finansman sistemi, ko-
nut finansman ı , konut talebi. 

An Emprical Survey On The Effects Of Mortgage System 
On Middle - Low Income Groups' Housing Demand: A Case 
Study On Kı r ı kkale City 

Abstract: The financing of housing is the most important problem, espe-
cially for middle and low income groups developing countries in purchasing 
house. The Mortgage Law, which was recently enacted and put in force, has 
yet to be tested whether it will be a help and to what extend it will be a cure for 
financing problems of residential purchases in terms of facilitating capacity 
for middle income groups to purchase house as well as residential demand as 
a whole. The outcome of the applications of the Mortgage Law is a concern for 
both construction sector and economy. The objective of this study is to investiga-
te the effects of Mortgage Law (Housing financing system) on housing demand 
and its implications on middle and low income groups. 

Keywords: Housing, mortgage system, housing finance, housing demand. 

Gİ RİŞ  
Konut kavram ı ; barınak, yatırım arac ı  olma, ekonomik kalk ı nmaya katkı  

sağ lama, bireylerin geleceğ i aç ıs ı ndan bir güvence olma gibi birçok i ş leve sahip 

*Oğ r.Gör., Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu 
* *Yrd.Doç Dr., Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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olmas ın ın yan ı  s ı ra, ayn ı  zamanda toplumlar ın ekonomik ve sosyal aç ıdan geli ş -
miş lik göstergesi olarak da dü şünülebilir (Berberoğ lu ve Teker,2005: 59). 

Barınma, sağ lıkl ı  bir ortamda rahat ve insanca ya şama konut sorununun 
sosyal boyutunu oluş tururken, konut say ısın ı n yetersizliğ i ve mülkiyet edinme 
zorluğu ise olay ı n ekonomik boyutunu olu ş turmaktad ır. Sorunun bu noktaya gel-
mesinin nedenlerine bakı ldığı nda öncelikli olarak; nüfus art ışı , kırsal alanlarda 
istihdam sorunu nedeniyle köyden kente göç, sosyo-ekonomik ve finansal aç ıdan 
güçlükler, adaletsiz ve dengesiz bir gelir da ğı l ımı , sağ lıks ız kentle şme ve kurum-
sallaşma aç ı s ından geri kalm ış  bir konut finansman sistemi olarak görülmektedir. 
Özellikle geli şmekte olan ülkelerdeki d ış a bağı ml ı lık ve bunun beraberinde gelen 
ekonomik istikrars ızl ık, planlarda konut sorununun çözümü için ayr ı lan kaynağı n 
sanayiye aktar ı lmasına neden olmu ş tur. Eldeki kaynaklar ve uygulamalar çoğu 
zaman sorunu kökten çözecek ve kendi kendini besleyecek bir konut finansman 
sisteminin olu ş turulmas ına yönlendirilmemi ş tir. 

Konut finansman ı  kı saca, konut almak isteyenlere gerekli olan kayna ğı n 
sağ lanmas ıdır. Türkiye'de y ı llardan beri süregelen istikrars ı z bir ekonomi, yük-
sek enflasyon ve reel faiz oranlar ı  nedeniyle uzun vadeli borçlanman ı n mümkün 
olmamas ı , diğer bir deyi ş le bankaları n verdiğ i konut kredisi vadelerinin yeterince 
uzun olmamas ı , kredi kullanarak konut sahibi olmak isteyen hane halklar ına uy-
gun ödeme şartlar ı  sunulamamas ı na ve orta-dar gelirli kesimin konut almak için 
kendi tasarruf ve imkanlar= zorlamak durumunda kalmas ı na neden olmuştur 
(Berberoğ lu ve Teker,2005:60). Bu da hem mevcut ekonomiyi daraltm ış , hem de 
insanlar ı n konut sahibi olmaların ı  engellemi ş tir. 

Konut sorunun çözümlenmesine yönelik yap ı lan tüm çal ış malar ve dünya-
daki diğer konut finansman modeli uygulamalar ı  göstermi ş tir ki, sorunun temel 
nedeni yetersiz finansman modelleridir. Ülkeler ancak kurumsal, aktif ve rasyo-
nel bir konut finansman sisteminin olu ş turulmas ıyla konut sorununu çözebilirler. 

Aktif ve rasyonel bir konut finansman sisteminin getirilmesinin ve alt ya-
pısının kurulmas ın ın gereğ i menkul kıymetleştirme anlay ışı d ı r (Eri ş ,1997:1). Ko-
nut finansman ı  için oluşturulacak bu sistem, özellikle geli şmekte olan ülkelerde 
finansal sistemin yetersizliklerinden olan çe ş itlilik, yüksek faiz oranlar ı  ve kısa 
vade sorunu, ipoteğe dayal ı  menkul kıymetlerin ç ıkarı lmas ı  ve bu kıymetlerin pa-
zarlanmas ıyla ortadan kald ırabilecektir. 

Bir ülkenin genel ekonomik yap ı s ı  ve finans sektörünün geli şmiş liğ i in-
sanları n harcama ve yatırım davran ış ları  üzerinde etkili olan kavramlard ı r. Bu 
nedenle bu çal ış man ın temel amac ı , kurumsal, aktif ve rasyonel bir sistem olan 
ve 2007 yı lında yürürlüğe giren " İpoteğe Dayal ı  Konut Finansman" (Mortgage) 
sisteminin Türkiye'de uygulanmas ı  durumunda konut talebinin nas ı l ve ne yönde 
değ işeceğ inin olas ı  sonuçlarını  belirlemektir. 

Bilindiğ i üzere inşaat sektörü özellikle ileri ve geri bağ lantı  etkileri düşü-
nüldüğünde ekonominin lokomotif sektörlerinden biridir. Bu sektördeki geli şme-
ler, özellikle olumlu geli şmeler, ekonominin geneli için bir fı rsat niteliğ indedir. 
Mortgage sisteminin etkilerinin belirlenmesi de şüphesiz ba ş ta konut üreticileri 
olmak üzere ekonominin her aktörü için önemli bir veri olacakt ır. Bu anlamda 
yapı lan bu ara ştı rma gelecekteki fı rsatlar' öngörme noktas ında bir yol gösterici 
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olmayı  hedeflemektedir. 

KONUT İHTİYACININ SAYISAL GELİŞİ Mİ  
Konut edinme en temel insan ihtiyaçlar ı ndan biridir ve anayasam ızda te-

mel bir hak olarak kabul edilmi ş tir. Konutun insani bir hak olarak kabul edilmesi 
konut sorununun niceliksel ve niteliksel olarak çözümlenmesini zorunlu k ı lmakt 
ad ı r(DPT,2001:97). 

Konut ihtiyac ı  mevcut nüfus, konut sahipliği ve konut stoku göz önüne al ı -
narak tespit edilebilir. Konut ihtiyac ındaki artışı n en temel ve görünürdeki sebebi 
nüfus art ışı dı r. 2000 y ı l ı  nüfus say ı ları  verilerine göre 1927 y ı l ında yaklaşı k 13 mil-
yon 600 bin olan nüfusumuz 73 y ı lda 5 kat art ış  göstermi ş tir.1927-1935 döneminde 
yı lda ortalama 314 bin kiş i artarken 1990-2000 döneminde y ı lda ortalama 1 milyon 
130 bin kiş i artm ış tı r. Türkiye halen dünyan ın en kalabal ık 20 ülkesinden biridir 
ve Türkiye'deki nüfus art ış  hı z ı  dünya nüfus art ış  hı zının %1,3 üzerindedir. Tah-
minleme modeline göre 2025 y ı lında 80 milyonun üzerine ç ıkacağı  varsay ı lmakta-
d ı r (DPT,1996:28). 

Konut talebini etkileyen en önemli faktörlerden binde şehirlerde yaşayan 
nüfusun art ışı d ı r. 1927-1950 döneminde şehirlerde ya şayan nüfusun oran ı  önemli 
ölçüde değ iş im göstermemi ş , 1950 y ı l ı ndan sonra ise h ı zla artm ış tı r. Ülkemizde 
ş ehirlerde ya şayan nüfus, köylere göre çok büyük bir h ızla artmaktad ı r. 1990-2000 
döneminde ş ehirlerde y ı ll ık nüfus artış  h ı z ı  binde 26.8 iken, köylerde bu oran bin-
de 4.2 dir. Ara ş tı rmam ıza konu olan K ı rı kkale ili ve Türkiye geneli 2000-2010 y ı l ı  
kentsel nüfus Tablo l'de yer almaktad ı r (DPT,2006:26). 

Ülke düzeyindeki konut sahipliğ inin durumu, konut ihtiyac ı nın tespitinde 
önemli bir veridir. Türkiye genelinde 2000 y ı l ı  nüfus say ı m ı  verilerine göre, ev sa-
hipliğ i sayı s ı  6.205.927 dir. Kirac ı  say ı s ı  ise 3.282.853 tür. Lojmanlarda oturanlar ın 

Tablo 1. 2000 Kentsel Nüfus Geçici Sonuçlar ı  ve 2000-2010 Yı lı  Nüfus 
Pro eksi onlan 

İLLER 
2000- 

Kentsel 
Nüfus 

2000 
Kentsel 

Projeksiyon 

2001 
Kentsel 

Projeksiyon 

2002 
Kentsel 

Projeksiyon 

2003 
Kentsel 

Projeksiyon 
KIRIKKALE 285.294 283.902 288.005 292.040 296.002 
TOPLAM 44.109.336 43.747.358 44.861.438 45.980.860 47.104.798 

İLLER 
2004 

Kentsel 
Projeksiyon 

2005 
Kentsel 

Projeksiyon 

2006 
Kentsel 

Projeksiyon 

2007 
Kentsel 

Projeksiyon 

2008 
Kentsel 

Projeksiyon 
KIRIKKALE 299.892 303.714 307.473 311.166 314.780 
TOPLAM 48.233.077 49.366.197 50.504.679 51.647.692 52.792.999 

ILLER 
2009 

Kentsel 
Projeksiyon 

2010 
Kentsel 

Projeksiyon 

2000-2010 Kentsel 
Nüfus Artışı  

KIRIKKALE 318.295 321.715 36.421 
TOPLAM 53.936.907 55.079.829 10.970.493  
Kaynak:TÜ İK 2000 Nüfus Sayım' Verilen 
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sayı s ı  228.085, ev sahibi olmay ı p kira ödemeyenlerin say ı s ı  568.192 olarak belirlen-
miş tir. Alan araş tı rmas ın ı n yap ı lacağı  Kırı kkale ilinde ise ev sahipliğ i say ı s ı  39.116 
iken, kirac ı  sayı s ı  17.274 olarak tespit edilmi ş tir. Lojmanda oturanlar ı n sayısı  ise 
1.497 iken, ev sahibi olmay ıp kira ödemeyenlerin say ı sı  ise 3.041 dir(Tablo 2). 

Türkiye genelinde il ve ilçe merkezleri toplam ına bakı ldığı nda, ev sahipliğ i 
oranının % 59.8, kirac ı l ık oran ının ise % 31,6 olduğu görülmektedir. Bunun d ışı nda 

Tablo 2. 2000 Yı lı  Konut Sahipliğ i Durumunun K ırıkkale İ li Da ıhmı  

İLLER 
Ev 

. 
Sahibi 

Kirac ı  Lojmanda 
Oturan 

Ev Sahibi 
Değ il-Kira 
- 
Ödemeyen 

Diğ er 
Bilin 

meyen 
Toplam 

hane halkı  

K.KALE 39.116 17.274 1.497 3.041 238 29 61.195 
TOP. 6.205.927 3.282.853 228.085 568.192 79.825 8.981 10.373.863 

Kaynak - TÜIK 2000 Nüfus Say ımı  Verilen 

lojmanlarda oturanlar ın oran ı  % 2,2, oturdukları  evin sahibi olmayıp kira ödeme-
yenlerin oran ı  ise %5.5 dir (Tablo 3). 

Tablo 3. 2000 Yılı  Konut Sahipliğ i Durumu İl ve İ lçeler Toplam ı  Hane 
Halklarına Göre Yüzde Da ğı lımı  

İLLER Ev 
Sahibi Kiracı  Lojmanda 

Oturan 

Ev 
Sahibi 
Değ il- 
Kira 
Ödm. 

Diğer Bilin 
meyen 

Toplam 
hanehalkı  

KIRIKKALE 63,9 28,2 2,4 5,0 0,4 0,0 100 
TOPLAM 59,8 31,6 2,2 5,5 0,8  0,1 100 

Kaynak:TÜ İK 2000 Nüfus Say ımı  Verilen 

Konut stoku, ruhsatl ı  ve ruhsats ız konut stoku olmak üzere iki k ı s ımdan 
oluşmaktad ı r. Buna göre Türkiye genelinde toplam konut stokunun %62'si ruhsat-
lıdı r (B.ve İsk. Bak,2000) ve bu oran illere göre büyük farkl ı lıklar göstermektedir. 
Bu nedenle 2000 y ı lı  nüfus verisinden elde edilen konut ihtiyac ı , ruhsatl ı  konut 
stoku ile karşı laş tırı ld ığı nda Türkiye genelinde ruhsatl ı  konut aç ığı  olduğu gözlen-
mektedir (Tablo 4). Buna göre 2000 y ı l ı  itibariyle Türkiye'de ruhsatl ı  konut aç ığı  
olan illerde toplam 2.816.881 adet ruhsatl ı  konuta ihtiyaç bulunmaktad ı r. 

Tablo 4.Türki e'de 2000 Y ı lmda Ruhsatlı  Konut A ı  ı  Olan iller 	  

Türkiye Geneli 
2000-konut 

ihtiyac ı  
(a) 

2000 
Inşaat ruhsat ı  izni 

ıla sayn 
(b) 

0 2 00 ruhsatl ı  konut 
aç ığı  
(b-a) 

Toplam  9.789.145 6.972.264 -2.816.881 
Kaynak: Bay ındırlı k ve iskan Bakanlığı  (www.bayindirhk.gov.tr) 
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2000-2010 yı lı  döneminde TÜİK tahminlerine göre kentsel nüfus art ı -
şı  10.970.493 olarak öngörülmü ş tür (Tablo 5). Nüfusa bağ l ı  olarak bu dönemde 
2.860.343 adet konuta ihtiyaç duyulaca ğı  tahmin edilmektedir. 

Tablo 5.Türki e'de 2000-2010 Y ı l ı  Konut İhti ac ı  ve Artist 

iller 
2000-konut 

ihtiyac ı * 
2010 konut 

ihtiyac ı * 
2000-2010 konut 

ihtiyac ı  artışı  
Kırıkkale 81.289 93.689 12.399 
Toplam 10.906.368  13.766.711 2.860.343  
Kaynak:T.C.Basbakanhk Konut Müstesarl ığı (www.konut.gov.tr ) 
*Konut ihtiyac ı=Nüfus / Hanehalk ı  * 1.04 

TÜRKİYE'DE KONUT FİNANSMAN KAYNAKLARİ  
Ülkelerdeki makro ekonomik göstergeler, finansal piyasalar ının gelişmiş -

ligi ve sosyo-kültürel yap ı s ındaki farkl ı l ıklar, insanları n konut al ırken ihtiyaç du-
yacaklar ı  fonun hangi kaynaklardan kullanaca ğı nı  şüphesiz etkilemektedir. Bu 
nedenle konut finansman kaynaklar ı  ülkeden ülkeye farkl ı l ı k gösterebilmektedir. 

Türkiye'deki konut finansman kaynaklar ı nı  incelediğ imizde, genel olarak 
kurumsal ve kurumsal olmayan olarak üzere ikiye ayr ı ld ığı nı  görmekteyiz (Ulu-
dağ ,1997:27). Geli şmiş  ülkelere bakt ığı m ı zda insanlar ın konut almak için ihtiyaç 
duyduklar ı  fonların büyük bir kı sm ın ı  kurumsal kaynaklardan sa ğ lad ığı  görülür-
ken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere baktığı mızda kurumsal yap ı nın ancak 
%20'ler civar ı nda kald ığı nı  söyleyebiliriz. Bunun en temel sebebi geli ş mekte olan 
ülkelerde finansal sistemin yetersiz kalmas ı  ve insanlar ın ihtiyaç duyduklar ı  kay-
naklar için kurumsal yap ı lara ba şvurmamas ıd ı r. Çünkü yetersiz finansal sistem-
lerde arac ı lar, çe ş itli ekonomik ve alt yap ı  eksikleri nedeniyle fon arz ve talep 
edenleri mü ş terek tatmin edici bir noktada bulu ş turamamaktad ı r. 

Kurumsal Olmayan Konut Finansman Kaynakları  
Kurumsal olmayan konut finansman kaynaklar ın ın kural ve ilkeleri hukuki 

bir çerçevede olu şturulmam ış tır. Bunların iş leyi ş i ve çal ış ma düzenlen gelenek ve 
uygulamalarla sağ lanmaktad ır. Bu nedenle kurumsal olmayan yap ı ların kayıtlar-
da yer almas ı  söz konusu değ ildir (Habitat,1991:37). Bunlar genel olarak; bireysel 
tasarruflar, yak ın çevreden sağ lanan fonlar, müteahhitlerden sağ lanan fonlar ol-
mak üzere üç kısma ayrı lmaktad ır. Bu tür finansman sistemleri uzun y ı llar kulla-
nı lmış  ancak hiçbiri kal ı c ı  ve etkili bir alternatif olmam ış tı r. 

Kurumsal Konut Finansman Kaynaklar ı  
Kurumsal sektör kamu otoritesi taraf ından onaylanm ış  olan ve hukuki bir 

temele dayanan, konusunda uzmanla ş mış  kurumlard ı r (Alp,1996:11). Türkiye'deki 
bu kurumlar geli şmiş  ülkelerdekinden farkl ı  olarak, çoğunluğu resmi niteliktedir 
ve kurumsal bir konut finansman sistemini olu ş turmaktan çok uzakt ı r. Bunun en 
büyük sebebi Türkiye'deki finansal sistemin yetersiz olu şudur. Türkiye'de faaliyet 
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gösteren bu kurumlar ı n uygulamaları  genellikle kaynak yetersizliğ inden dolay ı  
süreklilik arz etmemi ş tir. Ayrıca yap ı lan uygulamalar ının çoğunun sübvansiyon-
lu katkı  sağ lanmas ı , sadece belirli say ı da kiş inin bundan faydalanmas ına neden 
olmuş tur(Köse,2002:86). Bu nedenlerden dolay ı  bu kurumlar kı sa sürede fon dar-
boğaz ı  yaşamaya baş lamış  ve etkinliklerini yitirmi ş lerdir. Türkiye'de bu kurumlar 
merkezi yönetim kurumlar ı , sosyal güvenlik kurumlar ı , yerel yönetimler, bankalar 
ve konut kooperatifleri olarak be ş 'e ayrı lmaktad ı r. Özellikle son y ı llarda banka ve 
TOKİ  nin uygulamalar ı  etkin olsa da alt yap ısı  olmayan ve kendi kendini besleye-
meyen sistemlerin geçerlili ğ i söz konusu olmamaktad ı r. Son yı llarda genel ekono-
mik göstergelerdeki olumlu geli şmeler özellikle banka kredilerinin kullan ım ın ı  
artırmış  olsa da bu fonlar ın bankalar tarafı ndan etkin yönetilememesi sistemin 
devaml ı lığı nı  sağ layamamaktad ı r. 

TÜRKİYE'DE UYGULANAN İPOTEĞrE DAYALI KONUT FİNANSMAN 
SİSTEMİ  

5582 sayı l ı  konut finansman ı nda değ iş iklik yap ı lmas ına ili şkin kanunla 
Sermaye Piyasas ı  Kanununda; konut finansman ı , ipotek teminatl ı  menkul kıymet, 
ipotekli sermaye piyasas ı  arac ı , varl ık teminatl ı  menkul kıymet, konut finansman 
kuruluşu, konut finansman fonu gibi unsurlar ın tan ım ı  yap ı lmış tır. icra iflas Ka-
nununda yap ı lan değ iş ikliklerle rehnin paraya çevrilmesindeki süreç tan ımlan-
mış  ve düzenlenmi ştir. Tüketicinin Korunmas ına İ lişkin Kanunda yap ı lan değ iş ik-
liklerle finansman sağ layan kurulu ş lara ay ı pl ı  mala karşı  müteselsil sorumluluk 
getirilmiş  ve tüketici haklar ında düzenlemeler yap ı lmış tır. Finansal Kiralama 
Kanununda yap ı lan değ iş ikliklerle de finansal kiralama ile konut finansman ı  sağ -
layan ki ş ilerde bu kanun kapsam ı na al ınarak korunmaya çal ışı lmış tı r. Yeni yasay-
la vergi kanunlar ında ve Toplu Konut idaresi Kanununda da baz ı  değ iş ikliklere 
gidilmiş  ve sistemin etkinliğ i artırı lmaya çal ışı lmış tı r. 

Yeni sistemle özellikle orta ve dar gelirlilerin konut edinimine ve konut 
talebine olumlu katkı  sağ lanmas ı  hedeflenmi ş tir. Bu çal ış ma ile, Kırıkkale ili öl-
çeğ inde bu hedefIn anket yoluyla ölçümü yap ı lmaya çal ışı lmış tı r. 

UZUN VADELİ  KONUT FİNANSMAN Sİ STEMİNİN TÜKETICILE-
RIN KONUT TALEBİ  ÜZERİ NDE OLASI ETKİLERİNİ  ÖLÇMEYE YÖNELIK 
ALAN ARAŞTIRMASI 

Araş tırmanı n Amacı  ve Önemi 
Bu araş tı rmanın amac ı  5582 say ı l ı  Konut Finansman Sistemine İ lişkin Çe-

ş itli Kanunlarda Değ iş iklik Yapı lmas ına İ lişkin Kanun'un, tüketicilerin konut ta-
lebi üzerinde nas ı l bir etkiye sebep olaca ğı nı  tespit etmeye yöneliktir. 

Birçok ülkede farkl ı  örnekleriyle ba ş arı l ı  olan sistemin Türkiye'de ne tür 
etkiler yaratacağı  ekonominin tüm aktörleri aç ısı ndan son derece önem arz et-
mektedir. Sistemin ba şarı lı  olmas ı  ekonomide lokomotif sektör olan in şaat sektörü 
başta olmak üzere tüm sektörleri harekete geçirecektir. Bunun yan ında sistemin 
baş arısıyla birlikte azalacağı  düşünülen kurumsal olmayan kaynak kullan ım ı nın 
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sın ı rlanmas ı  da ekonominin ve finansal piyasalar ın geniş lemesinde ve derinle ş -
mesinde etkili olacakt ı r. Ekonomiyi ve finansal piyasalar ı  ilgilendiren bu ve ben-
zeri gelişmelerin ötesinde, Anayasal bir hak olan konut edinmenin kolayla ş tırı l-
mas ı  ve sorununun giderilmesi aç ı s ı ndan önem arz etmektedir. 

Araş t ırmanın Hipotezi 
Araş tı rmada test edilmeye çal ışı lacak temel hipotez; Yeni konut finansman 

sisteminin büyük ölçüde düşük ve orta gelire hitap etmeyeceğ idir. 

Araş tırmanın Ana Kütlesi Ve Örneklemi 
Bu ara ş tırmadaki evren K ı rıkkale ilindeki tüm kamu çal ış anlar ı d ı r. Orta ve 

dar gelir gurubunu temsil edebilen ve ayn ı  zamanda sistemin uzun vade riskine 
karşı  sabit bir gelir garantisine sahip olan kamu çal ış anların ın ana kütle için ter-
cih edilmesinin yanl ış  olmayacağı  düşünülmüş tür. Kamu çal ış anları  gurupları n ı n 
da standart bir gelir ve özlük hakk ı na sahip olduğu dü şünülerek, örneklem K ı rı k-
kale ilindeki kamu çal ış anlarından seçilmiş tir. 

Bu çal ış mada, katlan ı labilir hata oran ı  % 5 olarak belirlenmi ş tir. Ara ş tı r-
ma için 377 adet örneklem yeterli olurken (http://www.researchinfo.com/docs/cal-
culators/samplesize.cfm),  toplam 1100 ki ş i araştırmamı za katı lmış tı r. Doldurulan 
anketler içinden 157 ki ş i, kriterlere uygun anket formlar ı nı  doldurmad ı klar ı  için 
değerlendirmeye al ı nmamış , dolayı s ı  ile araş tırma 943 adet anket formu üzerin-
den yürütülmü ş tür. 

Araş tırmanı n Yöntemi 
Araş t ı rmada yüz yüze anket yöntemi kullan ı lmış tır ve deneklerle şahsen 

görüşülerek anketler doldurulmu ş tur. Anket formundaki sorular grupland ırı lmış -
tı r. İ lk bölümde demografık yap ıyla ilgili sorulara yer verilmi ş tir. İkinci bölümde 
kiş ilerin kay ı tlı  bir borcunun mevcut olup olmad ığı , varsa bunun ne düzeyde ve ne 
tür olduğu tespit edilmeye çal ışı lmış tı r. Üçüncü bölümde doğ rudan konut sahipli-
ğ ine ili şkin sorulara yer verilmi ş tir. Dördüncü bölümde kirac ı l ı k düzeyini ve kira 
ödemelerine ili şkin sorular sorulmu ş tur. Be ş inci bölümde konut almay ı  dü şünen 
ya da konut ihtiyac ı  olanlar ın yan ıtlayacağı  sorular pulunmaktad ı r. Son bölümde 
ise konut almay ı  düşünmeyenlere ili şkin sorular yer alm ış tı r. 

Araş tırma Bulgular' 
Araş tı rmaya katı lan 943 ki ş iden %83,l'i bay, %16,9'u bayand ı r. Yaş  guru-

bu olarak incelendiğ inde ise 26-45 aras ı  olanların oran ı  %71,5'dir. Bu ya ş  gurubu 
konut talebini tetikleyen en önemli guruptur ve TÜ İK verilerine göre 20-59 ya ş  
gurubunun 2025 yı l ında toplam nüfusun %60' ı  düzeyinde olmas ı  beklenmektedir 
(Tablo 6). 

Genel olarak bak ı ld ığı nda Türkiye yüksek oranda konut talebi olu ş turabi-
lecek bir nüfusa sahiptir. Ara ştı rmaya kat ı lan birimlerin %87'si evli, %11'i bekar, 
%l'i ise duldur. Ara ş tı rmaya kat ı lan evli ve dullar ı n, %37'si 2, %24'ü 3, %12'si tek 
çocuklu ve %9'unun 4 ve üzeri çocuğa sahip olduklar ı  görülmektedir. Çocuksuz 
olanları n oran ı  ise %5 civar ındad ı r. Araş tı rmaya kat ı lan birimlerin ortalama top- 
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Tablo 6. Demografik Değ işkenlerin Oransal Da ğı l ımı  
Değ işken Frekans Oran 

Yaş  Frekans Oran 
18-25 31 3,3 
26-35 234 24,8 
36-45 440 46,7 
46-55 217 23,0 
55+ 21 2,2 

Cinsiyet 
Bay 784 83,1 

Bayan 159 16,9 
Medeni Durum 

Evli 829 87,9 
Bekar 104 11,0 
Dul 10 1,1 

Çocuk Sayı sı  
Çocuksuz 49 

1 çocuk 119 12,6 
2 çocuk 351 37,2 
3 çocuk 227 24,1 

4 ve üzeri 93 9,9 
Toplam Gelir 

900 ylt ve daha az 164 17,4 
901-1500 ytl 507 53,8 
1501-2100 ytl 164 17,4 
2100-3000 ytl 80 8,5 

3001 ytl ve üzeri 28 3,0 
İkemet Yeri 

Kırıkkale 913 96,8 
Ankara 25 2,7 

Diğ er(Ltitfen belirtiniz) 5 0,5 
Toplam 943 

lam gelirlerine bakt ığı m ı zda 900-1500 YTL aras ında gelire sahip olanlar ı n toplam 
içindeki oran ı  %53, 900 YTL den az olanlar ı n %17, 1500-2100 YTL aras ı  gelire sa-
hip olanlar ı n %17, 2100-3000 YTL olanlar ın %8, 3100 YTL ve üzeri gelire sahip 
olanları n oran ı  ise %3 düzeyindedir. Buradaki gelir guruplar ı  incelendiğ inde Veri 
Araş tı rma Dan ış ma Eğ itim ve Yay ı n T.A.Ş 'nin "Kentsel Türkiye Profı li" ara ş tı r-
mas ı ndaki (Berkant,2005:3) konut talebini tetikleyecek cl ve c2 gelir guruplar ı nın 
araştı rma sonucumuzda %53 olarak ç ıktığı  görülmektedir. Bu durum da, konut 
talebini tetikleyecek gelir düzeyi gurubunun yüksek oldu ğunu göstermektedir. 
Kırıkkale'deki ikamet etme düzeyi yakla şı k olarak %96'lar civar ı ndad ı r. Bu ora-
nı n bu kadar yüksek ç ıkmas ı  ankete kat ı lanlar ı n kamu çal ış an ı  olmas ı na bağ la-
nabilir. 
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Tablo 7'de görüldü ğü üzere, ara ştırmaya kat ı lanların %42 sinin şu anda 
kredi borçları  bulunmaktad ı r. Kredi kullananlar ı n dağı lım ı na baktığı m ızda ise; 
%13,4 konut, %13,1 araç, %68,4 tüketici, %2,3 ü ise eğ itimdir. 

Tablo 7. Tüketicilerin Kredi Borçluluk Oranlar ı  
TKredi Borç Durumu N 0/0 

Olmayanlar 547 %58 
Olanlar 396 %42 
Genel Toplam 943 %100 
Kredi Borcu Olanların Borç Türleri n % 

Konut 53 13,4 
Araç 52 13,1 
Tüketici 271 68,4 
Eğ itim 9 2,3 
Diğer 11 2,8 
Toplam 	396 %100 

Araş tı rma bulgular ı na göre, kredi borcu olanlar ı n bu kredilere ili şkin geri 
ödeme miktarlar ı n ı n toplam gelirlerine oran ı  Tablo 8'de gösterilmektedir. Kre-
di geri ödemesi olanlar ı n %11,4'ü gelirinin %10'a yak ı nını , %27,3'ü %20'ye yak ı -
n ı n ı , %26's ı  %30'a yakın ı n ı , %11'i %40'a yak ı nın ı , %14 ü %50'ye yak ın ı nı , %9,3'ü 
ise gelirinin %50'den fazlas ı nı , kullandığı  kredinin geri ödemesi için ay ı rmaktad ı r. 
Burada %20'sine kadar olan geri ödemelerin yeni bir borçlanma için engel te şkil 
etmeyeceğ i varsayı lsa bile geriye kalan 25,7'lik kesimin yeni bir borç alt ına gire-
meyeceğ i varsay ı labilir. Dolayı s ıyla ara ş tı rmaya katı lanlar ı n %25'inin kredi yükü 
altı nda olduğu ve sisteme dahil olmas ı nı n mümkün gözükmediğ i söylenebilir. 

Tablo 8. Kredi Geri Ödemesi Olan Tüketicilerin Ödedikleri Taksit Tutarlarm ın 
Gelirlerine Oransal Da ğı lımı  

Kredi Taksit Ödemesi /Ortalama 
Gelir 

N 
Toplamdaki 

% 
ty. 

%10 veya daha az ı  45 4,8 11,4 

%1 1 - %20 108 11,5 27,3 
%21 - %30 103 10,9 26,0 
%31 - °/0 4 O 44 4,7 11,1 
%41 - %50 59 6,3 14,9 

%51 - + 37 3,9 9,3 
Toplam kredi ödemesi olan 396 42,0 100,0 

Kredi ödemesi olmayan 547 58,0 
Toplam 943 100,0 
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Mortgage sisteminin temel özelliğ i kira öder gibi bireyleri ev sahibi yapmas ıchr. Bu 
açıdan araş tırmada kira ödeyenlerin toplam gelirlerinin ne kadarl ık bir kısmını  kira olarak 
verdiği bize sistemin işlevselligı-  açısından fikir verecektir. Kira ödeyenlere ili şkin bilgilere ba-
kıldığı nda (Tablo 9), kira ödeyenlerin oran ı  67(36,3'tür. Kim ödemeyenlerin oran ı  ise 67063,Tdir. 
TÜ1K in verilerine bakıldığı nda kirac ılık oranı  Kırildçale ili için %29,6 iken Türkiye geneli için 
bu oran 67033,3'dır. Yani, bu anlamda örnek kütlenin evreni doğru temsil ettiğ i söylenebilir. Irr 
sanlarm ödedikleri kiralarm gelirlerine oran ı  incelendiğinde, gelirinin %10 ve daha azını  kira 
olarak verenlerin oran ı  67035,7, %10-%20 aras ında verenler 67038,9, %20-67030 aras ında verenler 
%21,1, 67031-%40 olanlar ise 6704,1 olamk görülmektedir. 

Araştırmanın konut talebine ilişkin verileri ise Tablo 10'da verilmiştir Buna göre 

Tablo 9. Kira Ödemesi Olanların Oransal Da filmi 
Kira ödeyen ve ödemeyenler. N % 
Ödemeyenler 601 63,7 
Ödeyenler 342 36,3 
Gene Toplam 943 100 
Kira Ödeyenlerin Kira Bedellerinin Ortalama Gelire Oran ı  n ı  % 
- , %10 122 35,7 
%I I-%20 133 38,9 
%21-%30 72 21,1 
%31-%40 14 4,1 
%41-%50 1 0,3 
Toplam Kira Ödeyenler    	 342 100 

araş tırmaya katılanların 67065,611k bir kesimi konut almak isterken, konut almak isteyenlerin 
67055,4'ü konutların' Kınkkale ilinden almak istemektedirler. Burada K ırıkkale ili dışı na iliş -
kin talebin yüksek ç ıktığı , bunun sebepleri aras ında ise; Ankara'n ın konut yatırım' için daha 
karlı  düşünülmesi ve Kırıkkale'den kaçma isteğ i olabilir. 

Tablo 10. Konut Talebinin Ve Coğ rafik Dağı lımının 
Oransal Analizi 

Konut Talep Eden Ve Etmeyenler N % 
Etmeyenler 324 34,4 
Edenler 619 65,6 
Genel Toplam 943 100 
Konut Talebinin Co ğ rafik Dağ  thm ı  n % 
Kırıkkale 343 55,4 
Ankara 218 35,2 
Diğer 58 9,4 
Toplam Konut Talebi 619 100 
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Tablo 11. Konut almak isteyenlerin Konut Kredisi Kullanma 
Düşüncesine ve Ödeme Güçlerine İ li kin Oransal Da al ım 
Konut Kredisi Kullan ım ı  N % 
Kullanmayacaklar 139 22,5 
Kullanacaklar 480 77,5 
Toplam Konut Almak isteyenler 619 100 
Konut Kredisi Kullanacak Ki ş ilerin Ödeme 
Güçlerinin Dağdım ı(Kredi taksiti/Toplam gelir) n 

%20 ve daha azı  161 33,5 
%30 203 42,3 
%40 70 14,6 
%50 ve üzeri 46 9,6 
Toplam Kredi Kullanmayı   Düş ünenler  480 100 

Tablo 12. Konut Almak Isteyenlerin Ödeyebilecekleri 
Peş inat Düzeninin Oransal Da Ilmi 

Peş inat Düzeyi/Toplam Konut De ğeri N % 
Hiç veremem 128 26,7 
%10 unu verebilirim 150 31,3 
%20 sini verebilirim 110 22,9 
%30 unu verebilirim 52 10,8 
%30 dan fazla verebilirim 40 8,3 
Toplam Kredi Kullanmay ı  Düşünenler 480 100 

Araş tırma ile belirlenmek istenen bir diğer konu ise konut almak isteyen-
lerin bu taleplerini karşı larken kredi kullan ıp kullanmayacaklar ı  ve kredi taksit 
ödemesi için gelirlerinin ne kadar ını  ayırabilecekleridir. 

Tablo 11'de görüldüğü üzere konut almak isteyenlerin %77,5 i kredi kullan-
mayı  düşünken %22,5'i dü şünmemektedir. Kredi kullanmay ı  düşünenlerin içeri-
sinde kredi taksitleri ödemesi için gelirinin %30 ve üzerini vermeye haz ı r bulunan 
%66,5'lik bir kesim söz konusudur. Kısaca konut alma düşüncesine sahip ki ş ilerin 
kredi eğ ilimi oldukça yüksek ve sisteme uygun dü şeceğ i söylenen gelirin %30'una 
ilişkin ödeme plan ına raz ı  görülmektedir. 

Tablo 12'de görüldüğü üzere yeni sistemin getirece ğ i %20 oran ında pe ş inat' 
ancak kredili konut almay ı  düşünenlerin %42'si verebilecektir. 

Tablo 13'de de görüldüğü gibi; konut almak için kredi kullanmay ı  düşünen-
lerden, gelirinin %30'undan fazlas ını  ve ayn ı  zamanda pe ş inat tutan olarak %20 
ve üzerini verebilecek ki ş i sayı sı  165'tir. Bu durum toplam kredi kullanarak konut 
almayı  düşünenlerin %34,13'ünü olu ş turmaktad ı r. Araştırmaya katı lan ve konut 
almak istemeyenlerin büyük ço ğunluğu konutu olduğu için konut almayı  düşün-
memektedir. Bunu s ıras ıyla yeterli birikimleri olmad ığı , kredi faizleri çok yüksek 
olduğu ve mevcut gelirleriyle konut alman ın mümkün olmad ığı nı  düşündükleri 
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Tablo 13. Konut Almak Isteyenlerin Ödeyebilecekleri Kredi Taksit Ödemesi 
Düzeyi ve Ödeyebilecekleri Pe ş inat Tutar ı  Aras ındaki Ilişkinin Oransal 
Da ı lum :480 

Kredi 
iidemesi/Top.Gelir 

% 20 ve 
azını  

%30'unu %40'mı  %50-1- 

Verilebilecek 
Peş inat 161 203 70 46 

Hiç 
Veremeyen 

128 

n % n % n % n 

66 40,99 40 19,70 13 18,57 9 19,56 
%10'nu 

150 58 36,02 65 32,01 17 24,28 10 21,73 
% 20'si 

110 25 15,52 56 27,58 18 25,71 11 23,91 
% 30'u 

52 3 1,86 28 13,79 13 18,57 8 17,39 
% 30'dan 

fazlas ı  40 9 5,59 14 6 , 89 9 12 , 85 8 17,39 

için seçenekleri takip etmektedir. Ankete kat ı lanlardan gelirlerinin konut finans-
man ı  için yeterli düzeyde olmad ığı nı  düşünenlerin oran ı  ise % 15'dir. Buna göre 
"Yeni konut finansman sistemi büyük ölçüde dü şük ve orta gelirli tüketicilere hi-
tap etmeyecektir" şeklinde tan ı mlanan araş tı rma hipotezi k ısmen desteklemekte-
dir. Dolayısıyla, yeni konut finansman sisteminin orta ve dü şük gelirli tüketicilerin 
konut talebine s ı nı rl ı  da olsa olumlu katkı  sağ layacağı  söylenebilir. 

SONUÇ 
Konut, gerek sosyal ve gerekse ekonomik aç ıdan değerlendirildiğ inde 

önemli bir değerdir. Bu nedenle özellikle orta ve dar gelirlilerin konut sorununun 
çözümlenmesi için hükümetler günün ko şullarına göre farkl ı  politikalar üretmi ş  
ve uygulamaya çal ış mış lard ı r. Ancak uygulanan politikaların birçoğunun destek 
niteliğ inde olmas ı , sorunun çözümlenmesi için yeterli olamam ış tı r. Birçok ülkede 
örnekleri olan ve 2007 y ı l ı nda ülkemizde de yürürlüğe giren uzun vadeli konut 
finansman sisteminin orta ve alt gelir gurubundaki tüketicilerin konut sorununu 
ne düzeyde çözebilece ğ i araş tırman ın temelini olu ş turmuş tur. 

Araş tırma sonuçlar ına genel olarak bakı ldığı nda, borçluluk düzeyi, gelir 
yetersizliğ i, birikim eksikliğ i ve yüksek konut fiyatlar ı  gibi olumsuz faktörler, orta 
ve alt gelir gurubunun sistemden çok yüksek düzeyde faydalanamayaca ğı n ı  gös-
termektedir. Bu haliyle sistem yüksek gelir gurubu için f ırsat niteliğ i taşı yabilir ve 
mevcut konut talebini art ı rabilir. Ancak, sistemin temel amaç edindi ğ i düşük ve 
orta gelir gurubunun konut sahibi olmas ı  bu durumda istenilen seviyelerde ola-
mayacakt ı r denebilir. 

İpoteğe dayal ı  konut finansman sisteminin konut piyasas ına belli bir canl ı -
lık getireceğ i ve borçlanman ın uzun vadeye yay ı lmas ı na neden olacağı  göz önüne 
alındığı nda oldukça önemli bir geli şme sayı lmalıd ır. Ancak unutulmamas ı  gere- 
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ken konu, konut sorunun çözümlenmesi ve alt-orta gelir gurubunun konut sahibi 
olmas ı , sadece yeni bir sistemin uygulanmas ıyla değ il ayn ı  zamanda ekonomik 
aç ıdan bireylerin refah düzeylerinin artbr ı lmas ıyla da ilgili olduğudur. 
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AVRUPA B İ RLİĞİ 'NDE DEMIRYOLU 
ULAŞ TIRMASI İ LE İ LGİ L İ  POL İ Tİ KALAR VE 

TÜRKİ YE'N İ N DURUMU* 

R. Pars Ş ahbaz ** Sedat Yüksel *** 

Özet: Avrupa'daki belli baş lı  merkezler arasında demiryolu ulaş tırma-
sı  ile hızl ı , güvenli, konforlu, çevreyle dost ba ğ lantı ların sağ lanması , Avrupa 
Birliğ i içerisinde demiryolu ulaş tırma hizmetlerini her geçen gün daha çekici 
hale getirmektedir. Bu çalış mada, Avrupa Birli ğ i'ndeki demiryolu ta şı ma ve 
ulaş tırması  ile ilgili gelişmeler kronolojik olarak incelenerek, geleceğ e yönelik 
politikalar tanı tı lmaktadır. Bu çerçevede aday ülke durumundaki Türkiye'nin 
demiryolu ta şı macı lığı  ve ulaş tırması  açısından mevcut durumu de ğ erlendiril-
mektedir. 

Anahtar Sözcükler: Avrupa Birliğ i, Ulaş tırma, Demiryolu, Türkiye 

Railway Transportation Policies At European Union And 
Turkey's Situation 

Abstract: At the Europe, fast, safe, comfortable connections between 
main centers with railways, make railway transportation services day by day 
more attractive in the European Union. In this study, at the European Union, 
progresses which is about railway transportation is examined chronologically 
and the politics which is about future is introduced. At the end, in Turkey as a 
candidate country, present situation of railway transportation is evaluated. 

Keywords: Union, Transportation, Railway, Turkey 

Gİ RİŞ  
Demiryolu ulaş tı rmas ı  Avrupa Birliğ i'nin ulaş tırma politikas ının en üs-

tünde bir önceliğe sahiptir. Demiryolu ulaştı rmas ı nı  yolcu ve yük ta şı mac ı lığı nda 
yeniden etkin ve rekabet edebilir bir konuma getirecek olan ş artları  olu ş turmak 
amac ıyla Avrupa Birliğ i, gerekli yasama faaliyetlerini ve yürütme organlar ın' ta-
mamlamak için kararl ı  görünmektedir. Kararl ı lığı n bir göstergesi olarak at ı lan 
ad ı mlar, bu çal ış mada kronolojik bir s ı ra ile ele al ınmaktad ır. Birlik öncesi olu-
şumlar da bütünlüğün zedelenmemesi dü şüncesiyle kısaca incelenmektedir. 

Takip eden kı sımlarda Türkiye'deki demiryolu ulaştırmas ı  incelenmekte 
ve Avrupa Birliğ i hedefleri göz önüne al ınarak, gerek Birlik üyeleri gerekse Tür-
kiye gibi aday ülkeler aç ısından değ iş im öncelikleri s ıralanmaktad ı r. 

*Bu ça/işma "Müzakere Sürecinde AB ve Türkiye" Uluslararas ı  Sempozyumunda sunulmu ş tur 
**Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi 
** *Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi 
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AVRUPA ÜLKELERINDE DEMIRYOLLARİNA GENEL Bİ R BAKİŞ  
Avrupa Birliğ i'nde demiryolları  ilkel ve modernin bir arada bulundu ğu te-

zat bir görünümdedir. Bir tarafta, yüksek performansl ı  ve çok h ızlı  tren ağ ları  mo-
dem istasyonlarda yolcular ına hizmet verirken; di ğer tarafta doyma noktas ı nda, 
güvenli olmayan ve baz ı s ı  bakı ms ızl ı ktan harap olmu ş  istasyonlarda, daima geci-
ken, evden i şe gidip gelenlerin kulland ığı  kalabal ık banliyö hatlar ı , geleneksel yük 
vagonlar ı  ve yı pranm ış  trenler görülmektedir. 

Avrupa'da, yük hacmi artmas ına rağmen, 1970 ve 1998 aras ında demiryolu 
yük ta şı mac ı lığı  %21.1'den 8.4'e gerilemi ş tir (kilometre ba şı na 283 milyar tondan 
241 milyar tona). Avrupa'daki bu dü şüş e karşı lık, ABD'de demiryolu ş irketleri, en-
düstrinin ihtiyaçların ı  karşı lamak için faaliyet gösterdiklerinden geli şmektedir-
ler. ABD'de demiryolu ta şı mac ı lığı nı n pay ı , toplam yük ta şı mac ı lığı  içinde %40 
iken, AB'de bu oran sadece %8'dir. Bu durum demiryollanndaki gerilemenin ka-
ç ı n ı lmaz olmad ığı n ı  göstermeye yetmektedir. 

Ayn ı  dönemde karayollar ı nda taşı nan yükün pay ı  %30.8'den %44.5'e yük-
selmiş tir. Demiryolu ile yük ta şı mac ı l ığı n ı n Ton- kilometre performans ı  1970-1999 
aras ında %16'ya gerilemi ş tir. Bu durum sadece demiryollar ında görülmüş tür. Ayn ı  
dönemde diğer ula ş tı rma türleri performanslar ın ı  artı rm ış lard ı r. Ayn ı  dönemde 
ton kilometre hacmi karayollar ında üç kat olmu ş tur. Demiryolu yolcu trafi ğ i de bu 
düşüş ten nasibini alm ış tı r. 1970'de toplam demiryolu yolcu ta şı mac ı lığı  %10'luk 
bir paya sahipken, 1999'da bu oran %6'ya dü şmüş tür. 

Avrupa Birliğ i Üyesi baz ı  ülkelerdeki ba şarı l ı  yeniden yap ı land ı rma çal ış -
malarına rağmen demiryolu ulaş tı rmas ını n pazar payı  azalmaya devam etmekte-
dir. Demiryollar ı nda sunulan hizmetlerin kalitesi tatmin edici olmaktan uzakt ı r. 
Demiryolu ile yük ta şı mac ı lığı  hizmetlerinin saatteki ortalama h ı z ı  18 km daha 
düşmüştür. Bu h ız Balt ı k Denizinde yük gemilerinin rotalar ındaki buzlar ı  kırarak 
onlara yol açan gemilerinkinden daha dü şüktür. 

Avrupa'da giderek artan bir t ıkan ıkl ık söz konusudur. ilave olarak özellikle 
şehir merkezlerinde gecikmeler, çevre kirlili ğ i ve doğal nedenlerden kaynakla-
nan darboğazlar da söz konusudur. Bu durum her y ı l ortalama, Gayri Safi Birlik 
İ çi Has ı lan ı n %Vi kadar bir maliyete neden olmaktad ı r. Bu tı kanıklık, demiryolu 
gibi ulaş tırma modellerinin daha fazla kullan ı lmas ı  ile aşı labilir. Buraya kadar 
anlatı lanlar ve daha bir çok sebepten dolay ı  Avrupa Birliğ i demiryolu ula ş tırmas ı  
ile ilgili harekete geçmeye karar vermi ş tir. 

Avrupa Birliğ i'nde Demiryollar ı  için Atı lan Önemli Ad ımlar 
Avrupa Birliğ inde demiryolları  ile ilgili önemli yasal düzenlemeler için 

baş langıç noktas ı , 1991 yı l ında Bakanlar Kumlu tarafından onaylanan 91/440/EEC 
sayı l ı  karar olmu ş tur. Bu tarihten önce demiryolu ula ş tı rma hizmeti sunan i ş letme-
lerin yükümlülükleri (1191/69), muhasebe sistemleri (1192/69), mali aç ı ldann kapa-
tı lmas ı  (1107/70), harcamalarla ilgili muhasebe uygulamalar ı  (1108/70), demiryolu 
iş letmelerinde tek düzen muhasebe sistemi (2830/77) ve maliyet muhasebesindeki 
tek düzen standartlar (2183/78) gibi konularda ortak düzenlemeler görülmektedir. 

1991 yı lındaki Kararla a şağı daki hususlarda çerçeve politika belirlenmi ş tir 
(91/440/EEC): 

• Demiryolu i ş letmeciliğ inde devletlerden bağı ms ı z bir yönetim, 
• Demiryolu ulaş tı rma iş letmeciliğ i ile demiryolu alt-yap ı sının birbirinden 

ayrı lmas ı , 
• Demiryolu i ş letmeciliğ indeki mali ş artları n iyileş tirilmesi, 
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• Demiryolu hatlar ı n ın ortak kullan ı m ı . 
1993 yı l ında imzalanan Maastricht anla şması  ile karara bağ lanan Avrupa 

Transit Ağ ları  (Trans-European Networks, TEN) projelerinden hareketle haz ı r-
lanan Delors Beyaz Kitab ında (Com 1993) "Avrupa H ızl ı  Tren Hizmetlerinin Ge-
lişmesi Raporu" Avrupa Konseyine sunulmu ş tur. Bu rapor kabul edildikten son-
ra öncelikli hususlar ın belirlenmesi ile ilgili bir çal ış ma grubu olu ş turulmu ş tur. 
Çal ış ma grubu on adedi demiryollar ı  ile ilgili olmak üzere on dört öncelikli proje 
belirlemiştir. Bu projelerin gerçekle ştirilmesi için Genel Bütçe ba ş ta olmak üze-
re; Yap ı sal Fonlar, Birle şme Fonu (Cohesion Fund), Avrupa Yat ı rı m Fonu (EIF) 
ve Avrupa Yat ırım Bankas ı ndan (EIB) mali kaynak sağ lanmış tı r(http://www.catt. 
go.jp/kaigaichousa/2001EU/e-eu.html).  

1995 yı l ında Bakanlar Konseyi, Avrupa Birliğ i içinde demiryolu ula ş tı rmas ı  
için geçerli olan kriterlere ili şkin bir başka karar ı  (95/18/EC) kabul etmi ş tir. Bu 
karara göre Demiryolu ula ş tırmas ı  iş letme lisans ına sahip olabilmek için baz ı  spe-
sifik şartların yerine getirilmesi gerekmektedir; olumlu bir imaja sahip olunmas ı  
ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi, mali aç ı dan sağ lam bir yap ıya sahip 
olunmas ı  ve tüketici haklar ına sayg ı lı  olmak. Aynı  yı l altyap ının tahsisi ile ilgili 
95/19/EC Say ı lı  Karar yay ı nlanmış tı r. 

Demiryolları  İ le ilgili Beyaz Kitap ve Kapsaml ı  Paketler 
Avrupa Komisyonu, 1996 y ı l ında, Birlik demiryollar ı nın canland ı rı lma-

sına (yeniden organize edilmesi) yönelik stratej iyi içeren bir Beyaz Kitap (White 
Paper) yayınlam ış tır. Bu belge iş letmecileri maliyetleri dü şürme, hizmet kalite-
sini geliş tirme ve yeni ürünler sunma noktas ında te şvik etmi ş tir. Ayn ı  zamanda, 
devlet ve demiryollar ı  aras ında sorumluluklar ın aç ık biçimde ayrı lmas ı  savunul-
muş tur. Böylelikle devlete ve demiryolu i ş letmelerine daha sa ğ lıkl ı  ve bağı msı z 
yönetim imkan ı  sağ lamak amaçlanm ış tı r. 

1996 Beyaz Kitab ıyla "Demiryolu Yük Ta şı mac ı lığı  Serbest Yollan"mn 
oluşturulmas ı  desteklenmi ş tir. Serbest yollar ın anlam ı , ulusal ağ ları n uluslarara-
sı  hizmetler için kullan ıma aç ı lmas ı  ve ulusal altyap ı  yöneticileri aras ında işbirliğ i 
sağ lanmas ıdır. Bununla beraber, serbest yollar ı n az bir bölümü kullan ı ld ığı ndan, 
beklendiğ i kadar başarı l ı  olmamış tı r (http://europa.euint/comm/transport/rail/  
overview/white_paper 1996_en.htm) 

1997 yı l ın ı n başı ndan itibaren Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde zararlar ın 
azaltı lmas ı  ve finansman ko şullarını n iyileştirilmesi yönündeki çal ış malarla ilgili 
olarak düzenli aral ıklarla raporlar haz ırlamış tı r. 1993 yı lından beri mali kay ıplar 
devam etmesine rağmen, sadece hükümetler tarafından gerçekle ş tirilecek yar-
dımlara izin verilmektedir. Anla şmalara uygun olmak ş artıyla, temel amac ı , yaş a-
yabilirliğ i sağ lamaya yönelik olan yeniden yap ı lanma program ı  için gerekli olan 
spesifik kurallar ın ve prensiplerin geli ş tirilmesine öncelik verilmi ş tir. 

Avrupa Komisyonu, 1998 yı lı  Temmuz ayında, mevcut kanunları  daha etkin 
kalmak için üç yeni teklifi gündeme getirmi ş tir. Avrupa Konseyi 26/02/2001 tari-
hinde bu üç teklifi kabul etmi ş tir. Bu Kararlar daha ziyade "Demiryolu Altyap ı  
paketi" ad ıyla tan ı nmaktad ır ve üye devletlerden bu kararlar ı  en geç 15/03/2003 
tarihine kadar yürürlüğe sokmaları  istenmi ştir (http://europa.eu.int/comm/trans-
port/rail/overview/infrastructure_en.htm)  

Bu Kararlardan 2001/12 Say ı l ı  Karar, 91/440 Say ı l ı  Karar ı n geliş tirilmiş  
halidir ve Birlik demiryollar ının geliş imiyle ilgilidir. 2001/13 Say ı lı  Karar, 95/18 
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Sayı l ı  Karar ın düzeltilmi ş , iyileştirilmiş  halidir. TERFN dahilinde tan ımlanan 
şartlarda hangi i ş letmelerin yük ta şı mac ı lığı  lisans ı  ile hizmet verebileceğ i ile ilgi-
lidir. 2001/14 Say ı lı  Karar, 95/14 Say ı l ı  Karann yerini alm ış tır. Bu Karar demiryolu 
ulaştırmas ı  altyap ı  yöneticilerinin demiryollar ına ilişkin bir ağ  yap ı sını  geliş tir-
melerini ve bunu yay ınlamalarını  sağ lamaya yöneliktir. 

Avrupa Komisyonu, 2001 y ı l ı  Eylül ayı nda "2010 Y ı l ı  Avrupa Ulaş tı rma Po-
litikas ı : Karar Zaman ı" baş l ıkl ı  bir Beyaz Kitap yay ı nlamış tı r. Yeni Beyaz Kitapta, 
Ulaş tırma stratejisinin kalbini olu ş turan kullan ı c ı ları n ihtiyaçlarına yer verilmi ş -
tir. Avrupa ulaş tırma politikas ı  birlik vatanda ş ları nın ihtiyaçları  üzerine yeniden 
odaklanm ış tır. Bu belgede 2010 y ı l ı na kadar demiryollar ı nın yeniden canland ırı l-
mas ıyla Avrupa'da ula ştı rma modelleri aras ı nda bir denge sağ lanmas ı  gerekliliğ i 
vurgulanm ış tır. Demiryollar ı  yeniden canland ı rı l ı rken denizyolu ve iç sulardaki 
ulaştırma ve farkl ı  ulaştırma modelleri aras ındaki bağ lant ı ların geliş tirilmesi de 
hedeflenmektedir (Com, 2001: 41). 

Avrupa Komisyonu ilgili kurumlarla i şbirliğ i içerisinde Avrupa'da ula ş tı r-
ma hizmetlerini geli ştirmeyi, yolcular için etkin, yüksek kaliteli ve güvenli hiz-
metler sunmay ı  amaçlamaktad ı r. Demiryolları  için hedef, 2010 y ı l ı nda demiryolu 
ulaş tı rmas ı n ın pay ını  1998 y ı l ı  seviyesinin % 40 üzerine ç ı karmaktı r. Böylelikle 
demiryollarının son otuz y ı ll ık dönemdeki gerilemesinin önüne geçilmesi müm-
kün olabilecektir. 

Ulaş tı rma modelleri aras ında denge sağ lanmas ı  hususundaki acil bir gerek-
ilinden hareketle 1996 ve 2001 Beyaz Kitaplar ı ndan yola ç ıkan Avrupa Komisyonu, 
daha fazla gecikmeden Avrupa Birli ğ i Demiryollar ı nın yeniden canland ırı lmas ı -
na yönelik yeni bir paket haz ı rlam ış tır. "Entegre Avrupa Demiryolu Alan ına Doğ -
ru" isimli bu ikinci demiryolu paketi, 23 Ocak 2002 tarihinde aç ıklanmış tı r (Com, 
2002:3). Avrupa Komisyonunun ikinci paket kapsam ında getirdiğ i teklifler, Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi tarafından Nisan 2004'de kabul edilmi ş tir. İkinci paket 
kapsam ında kabul edilen kararlar şunlard ı r: 

1 - Demiryolu güvenliği ile ilgili 2004/49/EC Say ı lı  Karar, 
2 - 96/48/EC ve 2001/16/EC Say ı l ı  Kararların düzeltilmesi hakkında 2004/50/EC 
Sayı l ı  Karar, 
3 - Avrupa demiryolu güvenli ğ i ve ortak i ş letilebilirliğ i için bir Acentenin 

kurulmas ı  ile ilgili 881/2004 Say ı l ı  Düzenleme, 
4 - Demiryolu ta şı mac ı l ık pazar ını n tamamen aç ı lmas ı  amac ıyla, altyap ı nın 

ulusal hizmetlere tahsisi için 91/440/EC Say ı l ı  Kararda değ iş iklik içeren 2004/51/ 
EC Sayı lı  Karar. 

Avrupa Komisyonu 3 Mart 2004 demiryollar ı  ile ilgili dört yeni tekliften 
oluş an yeni bir paket aç ıklamış tır. Üçüncü Paket olarak adland ırı lan bu paketin 
içerdiğ i teklifler şunlard ı r (Com, 2004: 1-3); 

• Topluluk içinde yük ve yolcu taşı mac ı lığı nda istihdam edilen makinistle-
rin sertifikasyonu ile ilgili bir karar tasar ı s ı , 

• Uluslararas ı  demiryolu yolcu haklar ı  ile ilgili bir karar tasar ısı , 
• Demiryolu ulaş tırma hizmetleri pazar ını n serbestle şmesi ile ilgili bir ka-

rar tasar ı s ı , 
• Demiryolu taşı mac ı lığı nda kalitenin yükseltilmesi ile ilgili bir karar tasar ısı . 
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TÜRKİ YE'DE DEMIRYOLLAR İNA GENEL BİR BAKİŞ  
Cumhuriyet öncesi dönemde inşa edilen Hicaz demiryolu hatt ı  ve Ayd ın 

- İzmir demiryolu hattı  inşa edildikleri dönemin ko şullarına göre ilk modern 
güzergahlar olarak ifade edilebilir. Söz konusu demiryolu hatlar ı  yabanc ı  ülke-
lerin mali desteği ile gerçekle ş tirilmiş  ve bu ülkeler mali destekleri kar şı lığı nda 
iş letme haklarını  elde etmiş lerdir. 1923- 1950 yılları  aras ında Türk demiryolları  
altın çağı nı  yaş amış tı r. İkinci Dünya sava şı na kadar büyük bir h ızla sürdürülen de-
miryolu yap ımı , savaş  nedeni ile 1940'dan sonra yava ş lamış tı r. 1923 - 1950 y ı lları  
aras ında yap ı lan 3578 km'lik demiryolunun 3208 km'si, 1940 y ı lına kadar tamam-
lanm ış tı r. 1932 ve 1936 yı llarında haz ı rlanan I. ve II. Be ş  yı llık Sanayileşme planla-
rında, demir- çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verilmi ştir Bu 
tür kitlesel yüklerin en ucuz biçimde ta şı nabilmesi için demiryolu yatırımlarına 
ağı rlık verilmiştir. 1950 sonras ında ise, demiryolu ula ştırmas ının yok sayıldığı  bir 
dönemdir (www.tcdd.gov.tr ) 

Ş imdiye kadar gündeme gelmi ş  olan en ciddi proje Ankara - İstanbul H ızlı  
Tren Projesidir. Yakla şı k on beş  yı ll ık bir geçmi ş i olmakla beraber halen gerçek-
leşme şansı  bulamamış  bu projenin önündeki en büyük engelin finansman sorunu 
olduğu ifade edilmektedir. Finansman sorunu, bir İspanyol firmas ın ı n, İspanya 
hükümetinin garantisinde kredi imkan ı  sağ lamas ı  ile aşı lmış  ve projenin temeli 
2003 yı lında atı lmış tır. 

Türkiye'de, Cumhuriyetin kurulu ş  yı llarındaki güçlü ve kararl ı  bir baş lan-
gıca, bütün iyi niyete kar şı n, demiryolu ulaştı rmac ı lığı nda, büyük olas ı l ıkla finans-
man kaynaklarının yaratı lamamas ı , bilimsellik ve planc ı lığı n yeterince önemsen-
memesi gibi sebeplerden ötürü zaman içinde amaçlanan geli şme sağ lanamam ış tı r. 
Gerçek bir gereksinimi kar şı lamak üzere ba ş layan karayolu yap ı m ı  dönemi, diğer 
ulaştırma türlerini ihmal eden bir yalda şı mla sürdürülmü ş tür. Karayollar ındaki 
atı lım, planl ı  dönemde bir denge anlay ışı ndan uzak kalm ış ; ulaştırma yatırımla-
rının yaklaşı k dörtte üçü karayoluna yap ı lmış , demiryollarına ayrı lan kaynaklar 
giderek azalt ılmış , demiryollarını  iyileştirici yönde bir çaba gösterilmemi ştir. Eko-
nomik aç ıdan en gelişmiş  ülkelerde bile ula ş tırmada kitle taşı mac ı lığı nın en ucuz 
ve güvenli yöntemi sayı lan demiryolu taşı mac ı lığı na ağı rl ık verilirken, Türkiye'de 
karayolu ta şı mac ı lığı , ön planda tutularak kitle ta şı mac ı lığı  ikinci plana itilmi ştir. 
Örneğ in, yurtiçi yolcu taşı mac ı lığı nı  sayısal temele oturtmak istediğ imizde, kara-
yolu taşı mac ı lığı na düşen pay yüzde 96, yük ta ş mac ı lığı nda düşen pay ise yüzde 94 
gibi çarp ıcı  sayı larla gözler önüne serilmektedir (Tübitak, 2003: 11). 

Özellikle yük taşı mac ı lığı ndaki karayollarının payının giderek artmas ı , cid- 
di olumsuz sonuçlar doğurmuş tur. Gelişmiş  ülkelerde bu oran yüzde 10 dolay ında 
iken, ülkemizde bu oran %60'lara kadar ç ıkmaktad ır. Karayolu üzerindeki ağı r 
taşı t oranın ı n bu derece yüksek olu şu trafik güvenliğ ini azaltan en önemli husus- 
lardan biridir. Bunun olumsuz sonuçlar ı , hı z ı n düşmesi, araç kapasitelerindeki 
azalma, yollarda daha fazla tahribat ın oluş mas ı , alt yap ının zaman ından önce yıp- 
ranmas ı , hatta kullanılamaz duruma gelmesi ve en önemlisi artan trafik kazala- 
rı  olarak kendisini göstermektedir. Ülkemizdeki trafik kazalar ı  ve neden olduğu 
ölümlerin sayısı  gelişmiş  ülkelerine göre 3-10 kat daha fazlad ı r (Tübitak, 2003:11). 

Kitle ulaşı m sorunu sadece şehirler aras ı  ulaşı ma özgü kalmam ış ; kent içi 
trafik de bu olumsuzluktan pay ını  alm ış tır. Kentlerimizde artan e ğitim ve kültür 
düzeyleri, ekonomik ve sosyal faaliyetler, gelir ve refah düzeyi ve otomobil sahip- 
liğ i, kent içi ula şı m taleplerinin kentsel nüfustan daha h ı z ı  artmas ı na yol açmak- 
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tad ı r. Yüzyı la yakın bir süredir dünyan ın büyük kentlerinde kitle ta şı mac ı lığı nda 
ağı rl ıkl ı  olarak rayl ı  sistemlerden yararlan ı l ı rken, ülkemizde sadece birkaç büyük 
metropolünde kullan ı lan yetersiz kapasitedeki ve pilot proje modeli niteli ğ inin 
ötesine geçemeyen sistemlerle yetinilmek zorunda kal ınmış tı r (Tübitak, 2003:11). 

AVRUPA BİRLİĞİ 'NDE DEMİRYOLU ULAŞTİ RMASİ  İLE İ LGİ Lİ  
POLİTİKA VE HEDEFLER 

Avrupa Birliğ i ulaş tırma politikalar ı  çerçevesi, özetle üç madde ile çizilebi-
lir. Bunlar (EC, 2004:2): 

1. Bütün ula ş tırma modelleri için aç ı k sistem oluş turulmas ı , 
2.Avrupa transit ula ştı rma ağ ları : Büyük yeni demiryolu projeleri ve demir-

yolları  için yüksek öncelik, 
3. Entegre bir Avrupa demiryolu alan ının oluşturulmas ı  olarak s ıralanabi- 

lir. 
Ulaş tırma modelleri aras ı nda dengenin sağ lanmas ı  ve tüm ula ş tı rma mo-

delleri için aç ık bir sistemin kurulmas ı  ile amaçlanan, ula ş tırma modellerinin 
tamam ının dengeli biçimde kullan ı lmasını  sağ lamaktır. Demiryollarına büyük ön-
celik verilen Avrupa transit a ğı nın (Trans-European Network) geli ştirilmesi (tek-
lif 2 Ekim 2001 tarihinde kabul edilmi ştir) belli ba ş lı  merkezler aras ında demiryo-
lu ulaş tı rmas ı  ile h ızl ı , güvenli, konforlu çevreyle dost ba ğ lantı ları n sağ lanmas ı , 
alternatif ula ş tırma modeli olan havayolu ula ş tırmas ı  s ıras ında ortaya ç ıkabilen 
havaalanlanndaki gecikmelerden kaç ını lması  arzusu, Avrupa Birli ğ i içerisinde 
demiryolu ulaştırma hizmetlerini daha çekici hale getirmektedir. Ekonomik ve 
bölgesel bütünle şmeyi ve genel görevleri hesaba katan bir yakla şı mla Avrupa Bir-
liğ i demiryolu politikas ı , aşağı daki çerçevede olu şturulmaktad ı r (Com, 2001:29): 

1.Ulusal yük taşı macı lığı  pazarlarında kabotaj hakkının kaldırı lmas ı ; 
2.Demiryolu ağı  için yüksek güvenlik standartlar ı  oluşturulmas ı ; 
3.Bağı ms ız bir organ tarafından ve ağdaki ayn ı  geçitleri payla şacak birkaç 

iş letmecinin olduğu pazarda, i ş letmeciliğ in düzenlenmesini sağ lamak için her bir 
oyuncunun sorumluluklarının aç ıkça tan ımlanmas ı ; 

4.Teknik gereklilikler; h ızlı  ve geleneksel demiryolu ağ larının tüm unsurla-
rın kullanımını  uyumlu hale getirmek amac ıyla ortak i ş letilebilirlik kararlarının 
güncelleş tirilmesi; 

5.Uluslararas ı  yolcu hizmetlerinin kademeli olarak aç ı lmas ı ; 
6.Demiryolu hizmetlerinin kalitesi ve kullamc ı  haklarının korumak için 

kriterlerin geli ştirilmesi. Özellikle rötar veya hizmet yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde bir ba şarısı zl ık olması  durumunda söz konusu tazminat miktarlar ı -
n ı  hükme bağ layan bir karar ortaya konulacakt ı r. Hizmet kalitesi göstergelerinin 
geliş tirilmesi ile ilgili diğer kriterler, anla şma terimleri, ihtilaflar ın yargıya gerek 
kalmaks ızın çözülmesi için gerekli mekanizma ve yolcular ın talep ettiğ i bilgilerin 
şeffafl ığı  da göz önünde bulundurulacakt ı r; 

7.Güvenlik ve ortak i ş letilebilirlik için ortak bir yap ı nın oluş turulmas ı . 
Entegre Bir Avrupa Demiryolu A ğı  Kurulmas ı  
Ortak Bir Güvenlik Yakla şı mı  
Ulusal güvenlikle ilgili yasal düzenlemelerdeki farkl ı lıklar, Avrupa de-

miryolu alan ının oluş turulmas ı  için en büyük engellerden biridir. Mevcut durum-
da farkl ı  ulusal yakla şı mlar, farkl ı  hedefler ve farkl ı  yöntemler söz konusudur. 
Avrupa'da demiryollar ı nda meydana gelen kazalarda bugünkü rakamlarla y ı lda 
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100 kiş i hayat ını  kaybetmektedir. Bu rakam ın en düşük seviyeye indirilmesi güç 
değ ildir. Karayollarındaki kazalarda ise y ı lda 40.000'in üzerinde insan hayat ını  
kaybetmektedir. Demiryolu güvenlik standartlar ın ı n yakalanmas ı  ile ilgili fırsat 
çok uzakta değ ildir. Birle ştirilmiş  bir demiryolu ağı  önündeki engelleri kald ı ra-
cak, demiryolu güvenlik amaçlarıyla ilgili bir kanun için haz ırlanan tasar ı  aşağı -
daki dört değ iş imi gerçekle ş tirmek amac ıyla haz ırlanmış tı r: 

• Ortak güvenlik yöntemleri olu ş turmak. 
• Aç ı lan pazarlar ve güvenlik düzenlemeleri aras ında bir denge kurmak. 
• Bilgi al ış veriş i ve şeffafl ık üzerine baz ı  ilkeler getirmek. 
• Kaza ve olaylar ı  araş tırmak için bağı msız birimler kurmak 
Ortak İş letilebilirlik 
Avrupa demiryollar ın ı n tamamen rekabete aç ı lmas ı , hatları n ortak i ş leti-

lebilmesi ile mümkündür. Süreç geçmi ş  yı llarda belirlenmi ş  olmasına rağmen ya-
p ı lmas ı  gereken daha çok şey vard ır. Uzmanlar, h ı zl ı  tren ağ ları  ile ilgili 96/48 Sa-
yı l ı  Karar alt ı nda, Ortak İş letilebilirlik için Teknik Nitelikler (TSI) konusunda bir 
uyum sağ lamak için çal ış maya devam etmektedir. Bu çal ış malar s ı ras ında, teknik 
konulara çözüm üretirken birbirlerini anlamay ı  ve birlikte çal ış mayı  öğrenmiş ler-
dir. Benzer bir durum geleneksel demiryolu a ğı  ile 2001/16 Say ı l ı  Kararla 
birlikte baş lam ış  ve uzmanlara TSI uyum için 2004'e kadar süre verilmi ş tir (Com, 
2002: 12). 

Avrupa Demiryolu Acentesinin Kurulmas ı  
Avrupa düzeyinde teknik uzmanl ık alan ında kamusal bir merkez bulunma-

maktayd ı . AB üyesi ülkelerdeki insan kaynaklar ın ı n her zaman demiryolu endüs-
trisinden uzmanlarla teknik konularda görü ş  al ış veri ş inde bulunabilecek yeter-
lilikte olmad ığı  görülmektedir. Avrupa Komisyonunun önerisiyle Ekim 2003'de 
aşağı daki iş levleri gerçekle ş tirmek üzere ERA, Avrupa Demiryolu Acentesi kurul-
muş tur (Com, 2002:14); 

• Karar alma için teknik destek sa ğ lama. 
• Danış manl ık hizmeti sunma. 
• Demiryolu ulaş tı rma ağı  için yönlendirici olma. 
Pazarı n Tamamen Serbest Hale Getirilmesi 
Pazarın rekabete aç ı lmas ı  demiryolların ı  daha etkin ve rekabet edebilir 

duruma getirecektir. Avrupa'daki yasal düzenlemeler, pazar ı n sadece bir k ı sm ını  
rekabete açabilmi ş tir. Hedef hem ulusal hem de uluslararas ı  yük taşı mac ı lığı  hiz-
metlerini tüm Avrupa Ağı  üzerinde 2006'ya kadar açmakt ı r. 2008'de tüm demiryolu 
ağı , hem uluslararas ı  taşı mac ı l ık hem de ula ş tırma için hizmete aç ı lmış  olacakt ı r. 
Endüstriye yeni bir dinamizm kazand ı rı labilmesi için, Avrupa Komisyonu şunları  
önermektedir (EC, 2004:6): 

• Ulusal yük taşı mac ı lığı  hizmetlerinin mümkün olduğunca aç ık hale geti-
rilmesi, 

• iptal ve gecikmelerin olmamas ı , 
• Tüm ağdan yararlanma hakk ı  sağ lanmas ı , 
Demiryollarında Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 
Taşı mac ı l ık Hizmet Niteliklerinin Yükseltilmesi 
Tüketici ara ş tı rmalar ı n ı n sonuçlar ı na göre (Symonds, 2001:135), demiryolu 

taşı mac ı l ık hizmetlerinden yararlanan mü ş teriler için en önemli tatminsizlik ko-
nularından biri, özellikle uluslararas ı  hizmetlerde s ıradan ve gittikçe kötüle şen 
hizmet kalitesidir. Dü şük kaliteli hizmetin en büyük nedeni, uluslararas ı  hizmet- 
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lerin daha iyi gerçekle ş tirilmesi için, geleneksel i şbirliğ i anlayışı ndan kurtulama-
mış  demiryolu kurulu ş larının yeterince sorumlu bir şekilde davranmamas ı d ı r. 
Baz ı  belirgin koridorlarda özenli bir kalite yönetimi uygulamas ı  görülmesine rağ -
men, tüm uluslararas ı  hizmetlerde ayn ı  durumu görmek mümkün olmamaktad ı r. 
Demiryolları  için hedef, yük ta şı mac ı lığı  pazarında, gelecekte beklenen geli şme-
den, daha yüksek bir pay almak ve ba şarı l ı  bir ş ekilde yüksek nitelikli hizmet gö-
rüntüsünü yeniden elde etmektir. Demiryolu ta şı mac ı lığı ndaki hizmet nitelikle-
rinin yükseltilmesi için baz ı  somut giri ş imler ön plana ç ı kmaktad ı r. Bu giriş imler 
aşağı da aç ıklanmaktad ı r (Com, 2002:41): 

1.Demiryollar ı ndaki Hizmet Kalitesinin Gözlenmesi: Demiryolu Pazar ı  iz-
leme Ş emas ı  (RMMS) ile, demiryollar ını n yük taşı mac ı lığı  ile ilgili hizmet kalitesi-
ni artı rma çabalar ı nın etkilerinin izlenmesi amaçlanmaktad ı r. 

2.Gönüllü Anlaşmaya Dayal ı  Kalite Taahhütleri: Avrupal ı  demiryolu ş irket-
leri ile mü ş terileri aras ı nda aç ıkça ya da z ı mni olarak yap ı lan anlaş maların, sis-
tematik olarak baz ı  hizmet kalitesi taahhütlerini de ele almas ı  öngörülmektedir. 
Demiryolu yüklenicileri ile mü ş teriler aras ı nda, kontrata dayal ı  kalite kriterleri 
hayata geçirilecektir. Aşağı da bu kriterlerden demiryolu yüklenicilerini ilgilendi-
renler s ıralanmaktad ı r: 

• Hareket ve yar ış  zamanlar ı  için çok iyi tan ı mlanm ış  tarifeler (Zorunlu) 
• Dakiklik (Zorunlu) 
• Ulaştırma zincirine giri ş  için müşterilere yönelik aç ık sorumluluk (Zorunlu) 
• Güvenli ve Özgür (serbest) ula ştı rma (Zorunlu) 
• Müş teriler için uygun ve zaman ında bilgi sağ lanmas ı  
• Düzenli ve güvenilir hizmet 
• Pazar-Uyumlu ula ş tı rma zamanlar ı  (isteğe bağ l ı ) 
• Pazar-Uyumlu yar ış  ve ayrı l ış  zamanlar ı  (isteğe bağ l ı ) 
• Ş effaf faturalama (iste ğe bağ l ı ) 
Müş terileri ilgilendiren kriterler ise şunlard ı r: 
• Vagonların ve kargonun zaman ında sunulmas ı  (zorunlu) 
• Düzenli ve zaman ında bilgi ve belge sunumu (zorunlu) 
• Herhangi bir değ iş iklik ya da gecikmenin önceden bildirilmesi (isteğe bağ l ı ) 
• Taraflar arasmda anla şma gereğ i kargonun teslimi ve paketlenmesi (isteğe bağlı) 
3.Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yasal Bağ lay ı c ı lar: Anlaş maya da-

yal ı  taahhütlerin, yasal olarak ba ğ layı c ı lığı  yüksek seviyededir ve hizmet kalitesini 
sağ lamak içindir. Baz ı  çekicilikler, çok kullan ı lan prensiplere göre tan ımlanmak-
tad ı n 

4.Gönüllü performans rejimlerinin olu ş turulmas ı : Avrupal ı  demiryolu yük-
lenicileri anlaşarak kendileri için performans rejimler olu ş turmuş lard ır (ulusla-
raras ı  demiryolu yük ta şı mac ı lığı  hizmetleri için i şbirliğ i modeli içerisinde). Bu 
sistem kalitenin yükseltilmesi için baz ı  çekicilikler sağ layacak ve tüm taraflar ı  
kendi kontrolleri alt ı ndaki risklerden sorumlu tutacakt ı r. 

5.Yüklenicilerin Operasyonel Yeteneklerinin Geli ş tirilmesi: Avrupal ı  de-
miryolu yüklenicileri, ulusal ve uluslararas ı  hizmetlerde, operasyonel yetenek ve 
prosedürleri geli ş tirmek için baz ı  çabalar göstermektedirler. 

6.Demiryolu yüklenicileri ve müşterileri aras ındaki planlama çal ış malar ı -
n ı n geli ş tirilmesi; 

7.Zamanlama normlar ı , fazla kayıt ve gecikmi ş  kabul konular ı nı  vurgula-
yan aç ık, genel kural ve prosedürlerin tammlanmas ı . 
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8. Hizmetin i şbirliğ i içinde sağ lanmas ı  için, sorumlu olarak lider konumun-
da olan bir demiryolu yüklenicisinin atanmas ı . 

Ulaş tırma Hizmet Niteliklerinin Yükseltilmesi 
Avrupa Birliğ i'nde demiryolu ula ştı rmas ı  ile ilgili ş ikayet ve öneriler de-

ğ işmekle birlikte genellikle, mevcut hizmet düzeylerinin geli ştirilmesine yönelik 
amaçlar ın geçekle ş tirilmesi ve sektörle ilgili sorunlar ı n çözülmesi için, hizmetin 
dakikliğ i, ücretlerle ilgili bilgiye eri ş ilebilirlik, zaman hareket tablolar ı  ve iptaller, 
hareket kabiliyeti dü şük insanlar ı n (PRM) trenlere giri ş i veya bisikletle seyahat 
eden insanların trene bini ş i gibi konularda olduğu görülmektedir. Sağ lık ve gü-
venlik şartları  tren ve istasyonlardaki can ve mal güvenli ğ i de Avrupa Komisyo-
nuna ula şan ş ikayetlerin yönelik olduğu konular aras ındad ı r. Son olarak, yetersiz 
hizmet düzeyleri veya ba şarısız anlaşmalar, zaman tablolar ı , danış ma prosedür-
lerinin yetersizliğ i kadar, ş ikayetlerin ele alm ış  prosedürleri de farkl ı  kullan ı c ı  
örgütleri tarafından at ıfta bulunulan konulardand ır. Avrupa Komisyonu, bu duru-
mun düzeltilmesi için iki yönde çal ış malar planlamaktad ı r. Birincisi hem ulusal 
hem de uluslararas ı  yolcu hizmetleri için düzenli ve sürekli rekabete geçi ş in sağ -
lanmas ı , ikincisi yolcu haklar ı  konusunda düzenlemeler yap ı lmas ıd ı r. 

Gümrük İş lemlerinin Basitle ş tirilmesi 
Avrupa Komisyonu, demiryolu gümrük i ş lemlerinin modernizasyonu için 

baz ı  çözümler geli ştirmektedir. Öncelikle mevcut i ş lemlerin ş effafl ığı nı  artı ra-
bilmek amac ıyla, basitle ş tirilmiş  Birlik transit i ş lemlerinin avantajlar ından de-
miryolu yüklenicilerinin yararlanabilmesinin hangi şartlar alt ında olabileceğ ini 
belirlemek için teklifler olu ş turulmaktad ı r. İkinci olarak gümrük operatörleri ve 
ulaştı rma operatörleri aras ında elektronik bilgi değ iş imi, tüm operatörler için 
modern elektronik bir ortam ı  sağ lanmaktad ır. Bunun demiryolu yüklenicilerine 
fayda sağ layacağı  muhakkakt ı r. Yakla şı k iki yı l içerisinde, tüm demiryolu yükleni-
cilerini büyük ölçüde etkileyece ğ i göz önünde bulundurulmaktad ı r. 

Altyapı  Niteliklerinin Yükseltilmesi 
Avrupa Komisyonu, ortak i ş letilebilirlik niteliklerine h ızl ı  bir geçi ş  sağ la-

mak için, Avrupa transit demiryolu altyap ı  projelerine ortak bir mali destekle bir 
bağ lantı  kuracakt ır. Demiryolu altyap ı  yöneticilerinin, mevcut altyap ın ı n daha iyi 
kullanı labilmesi için uluslararas ı  bir işbirliğ ine gitmeleri gerekmektedir. Avrupa 
Çekirdek Ağı , Uluslararas ı  ve ulusal tren yollarının tahsisinde, uluslararas ı  taşı -
mac ı lığı n önemi ve önceliğ ine göre trafik ak ış larının daha uyumlu hale getirilmesi 
ve ağı n en uygun şekilde kullanı lmas ı  için gerekli bir kavramd ır. Bu kavram, fark-
l ı  trafik tiplerinin mümkün olduğu yerleri ay ı rmak için mevcut altyap ının kullan ı l-
mas ını  aç ıklamaktad ı r. 

Çevresel Performans ın Geli ş tirilmesi 
Demiryolu ulaş tı rmas ı  göreceli olarak di ğer ulaştırma türlerine göre çev-

re dostudur. Bununla birlikte, demiryolu ta şı mac ı lığı , diğer ula ştırma türlerinin 
çevresel performanslar ına göre geride kalmamak için, gürültü ve dizel motor 
emisyonları  konularında performans ını  geli ş tirecektir. Gürültülü yük vagonlar ı  
yerleş im merkezlerinden geçerken, orada ikamet eden insanlar ı  rahats ız etmekte 
ve dizel motorlardan ç ı kan duman, Avrupa kamuoyunun çevresel konulara daha 
duyarl ı  hale gelmesi ile, ele ştirilerin merkezinde yer almaktad ı r. 
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Otomotiv üreticileri ile oto yak ıtı  programında olduğu gibi, hava kirliliğ i ve 
gürültünün azalt ı lmas ının ölçülebilmesi yöntemleri için sektörle birlikte bir masa 
etrafında toplan ı lması  kararlaş tırı lmış tır. Ş u anda Avrupa Birliği'ndeki demiryolu 
taşı mac ı lığı nın %13'ü dizel yak ıtlı  trenlerde gerçekle ştirilmektedir. 

Uluslararası  Demiryolu Yolcu Haklar ının Düzenlenmesi 
Avrupa Komisyonu, havac ı l ık sektöründe halen verilmekte oldu ğu gibi, 

uluslararas ı  demiryolu hizmetlerini kullanan yolcular ı n haklarını  korumak için 
bir çatı  oluşturma çabas ı  içerisindedir. Bu kapsamda seyahatlerinden önce ve 
seyahatleri süresince yolcular için gerekli bilgiye ili şkin minimum standartlar ın 
oluş turulmas ına yönelik düzenlemeler bulunmaktad ır. Kabul edilebilir gecikme-
ler nedir, herhangi bir ş ikayet olduğunda nereye ba şvurulacak, prosedür nedir, 
sonuç alınamazsa başvurulacak bir üst merci var m ıd ır? gibi hususlar... Düzenle-
meler endüstri ve yolcu organizasyonlar ı  aras ında imzalanacak anla şmaları  cesa-
retlendirmektedir (Com, 2004:32). 

Yolcu haklar ı , zaman ında kalkış  ve yarış , dakiklik ve güvenlikle beraber 
insanların kullanacaklar ı  ulaştırma modeline karar verirken etken olan anahtar 
bir faktördür. Birkaç üye ülkede yolcu haklar ı  konusunda sağ lanan ilerlemeler 
(gecikmeler ve ücret iadesi gibi) demiryollann ın imaj ını  olumlu yönde etkilemiş  
ve onları  daha çekici k ı lmış tı r. 

Demiryolu endüstrisi, operatör ve üreticilerinin, elektronik ortamda ücret, 
bilet ve zaman çizelgeleriyle, daha iyi bilgi sa ğ layan hizmet düzeyleri geli ştirme-
leri için teşvik edilmesi planlanmaktad ı r. Ayrıca uluslararas ı  hizmet sunanlar ka-
lite, can ve mal güvenliğ i, düzen, rahatl ık ve trenlere bini ş  kolayl ıkları  konusunda 
da teşvik edileceklerdir. 

Özellikle, demiryolu operatörleri, elektronik yap ıda bilgi provizyonu, özel 
ihtiyaçl ı  gruplar (yaş l ı  ve çocuklar), engelliler veya bisikletle seyahat edenler için 
biniş  ve seyahat kolayl ıkları , sigara içmeyenlerin korunmas ı  gibi hizmet kalitesin-
de, ihtiyari uygulamalar geli ştirmek konusunda teşvik edilmektedir. 

Avrupa Komisyonu, bu konuda bir Avrupa platformu kurmak ve geli ş tirmek 
için, demiryolu yolcu organizasyonlar ı  ve demiryolu te ş ebbüsleri ile görü ş  alış -ve-
riş i ve işbirliğ i içinde olarak, düzenli mü ş teri tatmin araş tırmalarımn yap ı lmas ını  
sağ layacakt ı r. 

Avrupa Demiryolu Bilgi Takas Sisteminin Kurulmas ı  
Avrupa demiryolu yük ta şı mac ı lığı  rekabeti ve ortak i ş letimi başarmak, 

aç ık değ iş im sistemleri ve mü şteri bilgisine dayal ı  operasyonel bilgi ile mümkün-
dür. Buna ilave olarak böyle bir bilgi değ iş imi ile amaçlanan hususlar a şağı dad ır 
(Com, 2002: 48); 

• H ı zl ı  bir Avrupa tarife sistemi 
• işbirliğ i yapan operatörler aras ında vagonlann ya da trenlerin transfer 

fırsatlar') için IT bağ lantı larının geliştirilmesi. 
• Entegre olmu ş  Avrupa, günlük tren planlamas ı  ve esnek yük hizmetleri 

iş letimi için zaman tablosu sistemi. 

TÜRKİYE'Nİ N DEMİ RYOLLARI İ LE İLGİLİ  YOL HARİTASI 
Avrupa Komisyonu tarafı ndan Birliğe üye ve aday ülkelerdeki demiryollar ı  

için belirlediğ i kriter ve öncü değ iş iklikler bulunmaktad ır. Bir aday ülke olarak 
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Türkiye aç ısından da önem ta şı yan bu kriter ve öncü de ğ iş iklikler şu şekilde s ı ra-
lanabilir: 

• Makinistlerin ve memurlar ı n değ iştirilmesi ve eğ itimi, 
• Lokomotiflerin de ğ iş tirilmesi, 
• Üye ve aday ülkeler için Anla şma formlann ı n doldurulmas ı , 
• Trenlerin kontrol edilmesi ile ilgili standart prosedürler, 
• Tehlikeli maddelerin kontrolünün yap ı lmas ı  ile ilgili ortak uygulamalar, 
• Kullanı lan belgeler ve bu belgelerin kontrolü ile ilgili ortak uygulamalar, 
• Trenlerin uluslararas ı  hizmet ve standartlara göre yeniden düzenlenmesi, 
• Vagonların uluslararas ı  standartlara göre yeniden sm ıflandırılması  ve tasarımı , 
• Arkadaki ışı klar ı n kontrol edilmesi (güvenli ula şı m için gerekli şartların 

yerine getirilmesi), 
• Dingillerin (Akslann) değ iş tirilmesi. 
Demiryolu ta şı mac ı lığı nı  geli ş tirmek için planlanan kriterler: 
• Yüksek nitelikli hizmetlerin belirlenmesi, 
• Demiryolu altyap ı  tahsisinin düzenlenmesi, 
• Hizmet niteliğ ini artı rmak için demiryolu te şebbüsleri tarafından bağ la-

yı c ı  taahhütler, 
• Anlaşmaya dayal ı  yükümlülüklerle tazminat hakkı  sağ lanmas ı , 
• Tüketici haklar ını n korunmas ı , 
• Pazara giri ş  engellerinin ortadan kald ırı lmas ı , 
• Avrupa Demiryolu Ulaş tırmas ı  Yönetim Sisteminin (ERTMS) tüm a ğda 

devreye sokulmas ı , 
• Demiryolu pazarlar ındaki düzenleyici güçlerin e şgüdümü, 
• Gümrük i ş lemlerinin basitle ş tirilmesi, 
• Yük taşı mac ı lığı na yüksek öncelik verilmesi, 
• Veri takas a ğı  kurulmas ı , 
• Çevresel performanslar ı n artı rı lmas ı , 
• Gürültü ve emisyon tavanlar ının uyumlu hale getirilmesi önerilmektedir. 
Demiryolu ulaştı rmas ını  geli ş tirmek için planlanan kriterler: 
• Pazarın önce özel pazarlar (gece trenleri gibi), daha sonra kabotajs ız hizmet-

ler, son olarak tüm hizmetlerde yolcu ta şı mac ı lığı  için serbest hale getirilmesi. 
• Yolcu hakları nın geli ş tirilmesi, 
• Anlaşmalar, mü ş teri dan ış ma hizmetleri, ş ikayetlerin giderilmesi, gecik-

melerin tazmin edilmesi ve benzeri konularda baz ı  kurallar önerilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİ LER 
Uluslararas ı  uygulama ve tecrübeler göstermektedir ki; bugüne kadar hiç 

bir ülke geliş imini ulaş tı rma sektörüne ve bu sektörde de demiryollar ına öncelik 
tan ı madan gerçekle ş tirememi ştir. Türkiye'nin ulaş tırma sisteminin Avrupa tran-
sit ağ ları na katı l ım ı  olanakları  üzerinde önemle durulmal ı , bunu sağ layacak Av-
rupa Koridorlar ından 4. Koridora; tan ımlanan transit hatlar ı n dahil edilmesini 
kolaylaş tı racak politik ve teknik çal ış malara süratle ba ş lanmal ıdı r. 

Ulaş tı rma alt yap ı  teknolojilerinde standartlar art ık yerel pazarlar için de-
ğ il, dünya pazarı  için üretildiğ inden titizlikle takip edilmeli, AR-GE yat ırımlarına 
önem verilmelidir. Özel sektörün demiryolu ta şı mac ı lığı  alanlarına yat ırım yap-
malar ı  özendirilmeli ve ulusal i ş letmelerin uluslararas ı  pazarda etkinliğ i artt ınl-
mal ıdı r. 
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Ulaş tı rman ın çevresel etkilerine verilen önemin artmas ı  nedeniyle, toplu 
taşı mac ı lığ a olan dönüş  dikkatli değerlendirilmeli, yeni politikalar üretilmesinde 
bu ana eksen etrafı nda birleş ilmelidir. Demiryolu taşı mac ı lığı na öncelik verilme-
lidir. Demiryolu hatlar ı n ı n elveri ş li olduğu bölgelerde, belirli bir tonaj ı n üzerinde 
olan ve uzak mesafeye ta şı nacak yüklerin demiryollar ına yönlendirilmesi sağ lan-
mal ıd ı r. 

Demiryollarının özerkleş tirilmesi hedeflenmelidir. Birbirlerine alternatif 
ulaşı m türleri aras ı nda eş it rekabet koşulları  sağ lanmal ıdır. Bunun için yat ırım 
önceliklerinin saptanmas ı nda belli baş l ı  kriter ekonomik yarar olmal ı , fayda -ma-
liyet dengesine dikkat edilmelidir. 

Uluslararas ı  standartlara uygun demiryolu altyap ı s ı  oluş turulmal ıd ı r. Ulaş -
t ı rma alt sistemleri içerisinde görev yapan kurulu ş lar, gerek sistem içerisinde ve 
gerekse bir bütün halinde, geli şen teknolojiye uygun bilgisayar ağı  ile birbirlerine 
bağ lanmal ıd ı r. 

Sektörün ihtiyaç duyduğu donan ı ma sahip kadrolar ı n yeti ş tirilmesi doğ rul-
tusunda çal ış malar gerçekle ş tirilmelidir. Ulaş tırma politikalar ı  taşı t öncelikli de-
ğ il, insan öncelikli olmal ı d ı r. Yolculuk, ileti ş im ve kamu ula şı m ı  tüm insanlar için 
yap ı labilir, eriş ilebilir ve güvenli olmal ıd ı r. Yolcu taşı mac ı lığı nda yüksek h ı zlı  
demiryolu ta şı mac ı lığı , yük taşı mac ı lığı nda ise demiryolu a ğı rl ı kl ı  bileş ik taşı ma-
c ı l ık geliş tirilmelidir. 
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TÜRKİ YE'DE SU KAYNAKLARINDAN 
SULAMA AMAÇLI YARARLANMA 

YÖNTEMLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

Harun Tanr ıvermi ş * 	Ye ş im Aliefendioğ lu** 

Özet: Su kaynaklar ından içme suyu, sulama, sanayi ve di ğ er amaçlarla 
yararlanı lmaktadır. Kaynaklardan yararlanma ve iş letme modelleri, kaynak-
ların mülkiyeti ve i ş letmecilik anlay ışı  ile yak ından iliş kilidir. Sulama amaçlı  
yararlanmada kamu, ş ahıs ve ortak mülkiyet i ş letmecili ğ i gibi yönetim model-
leri bulunmaktadır. Ülkemizde 2006 y ı lı  sonu verilerine göre yaklaşı k 5 milyon 
hektar arazi sulamaya açı lm ış  olup, bunun % 76'sı  kamu ve kalan k ısm ı  şahıs-
larca yapı lan yatırımlarla gerçekleş tirilmiş tir. Özellikle 1993 y ı lından bu yana 
Devlet Su İş leri (DS İ) Genel Müdürlüğü tarafından sulamaya açı lan arazilerin 
% 96'sı  ve diğ er kamu kurulu ş larınca iş letmeye aç ı lan arazilerin tamamı  koo-
peratif, birlik ve diğ er kuruluş lara devredilmiş tir. Ülkemizde kamu kurulu ş la-
rınca inşa edilen tesislerin clevredilmesi gereken kullan ıcı  örgütü konusunda 
görüş  birliğ i sağ lanamamış tır. DSİ  Genel Müdürlü ğü'nce inşaatı  tamamlanan 
sulama tesisleri genellikle sulama birliklerine, diğ er yatırımc ı  kamu kurulu ş -
ları  tarafından inşa edilen tesisler ise kooperatiflere devredilmiş tir. Birlik ve 
kooperatif kurulamayan yerlerdeki tesislerin yerel yönetimlere devri yap ı lm ış -
tır. Özellikle küçük ölçekli bu tesislerin i ş letmecili ğ ini yapmak üzere tabanda 
kooperatif kurulmas ı  yönünde giriş im yap ı lması  ve üreticilerin talep etmeleri 
halinde kooperatif kurmaları  teşvik edilmelidir. Tesislerin ekonomik, sosyal ve 
çevresel sürdürülebilirliğ i ve sulamada kaynaklardan etkin yararlanabilmek 
için öncelikle ilgili yasalarda su kaynaklarının kamusal (ortak) mal özelliğ i ön 
plana çıkarılmalı , kaynakların fiyatlandırı lması , kullanı lmas ı  ve korunmas ı  
konularında üretici örgütlerine yetki verilmeli, sulama birliklerinin kamu ku-
rumu yapısı  değ iş tirilerek üretici örgütü olması  sağ lanmalı, tesislerin üretici-
lerce korunması  ve geliş tirilmesi için gerekli önlemler al ınmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Su kaynakları , ortak mülkiyet, üretici örgütleri ve 
sürdürülebilirlik 

An Evaluation Of The Methods Of Irrigation-Oriented 
Utilization 'Of Water Resources In Turkey 

Abstract: Water resources are utilized as potable water, in irrigation and 
industry as well as for other purposes. Resource utilization and systems of ma-
nagement are closely associated with ownership of resources and understan-
dings of enterprise management. In irrigation-oriented utilization, there are 
such management systems as public, private, and common property manage- 

*Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Dış kapı-Ankara & Ankara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşı nmaz Geliş tirme Anabilim Dal ı, Beşevler-Ankara. 
**Ziraat Yüksek Mühendisi, İSTEM Gayrimenkul De ğ erleme Araş tırma ve Teknik Hizmetler A. Ş ., 
Ğoveçler-Ankara 88 
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ment. Approximately five million hectares of land has been made available to 
irrigation in Turkey as of 2006 year-end data, of this land 76% has been opened 
to operation by government investments and the rest via private investments. 
Since 1993 particularly, 96% of the lands opened to irrigation by the General 
Directorate of State Hydraulic Works (DSI) and the entirety of the lands ope-
ned to operation by other government organizations have been handed over to 
cooperatives, associations, and other organizations. It has not been possible to 
reach a consensus on the users' organization, to which the schemes construc-
ted by government organizations in Turkey should be transferred. Irrigation 
schemes constructed by the General Directorate of the DSI have generally been 
transferred to irrigation associations and those schemes constructed by other 
investor government organizations to cooperatives. The schemes in communi-
ties, in which it has not been possible to establish associations or cooperatives, 
have been transferred to local governments. Initiatives to help cooperatives 
particularly focused on managing such small-scale schemes established should 
be taken at the grassroots level and in case producers demand so, cooperative-
establishments should be supported by incentives. In order to ensure economic, 
social, and environmental sustainability of facilities and efficient utilization of 
resources in irrigation, the common property characteristic of water resources 
should primari/y be highlighted throughout the related legislation, producers' 
organizations should be delegated authority in pricing, utilization, and prote-
ction of water resources, the public-organization structure of irrigation unions 
should be transformed so as to ensure that they become producers' organizati-
ons, and the required measures should be taken in order to establish that the 
facilities are protected and developed by individual producers. 

Keywords: Water resources, common property, producers' organizations and 
sustainability 

Gİ RİŞ  
Yeraltı  ve yerüstü su kaynaklar ı , ormanlar, Hora, fauna, atmosfer, madenler, 

enerji kaynaklar ı  ve minerallerden olu ş an doğal kaynakların korunması  ve sürdü-
rülebilir kullan ımı  önemli bir hedef olmuş tur. Ülkelerin doğal kaynak potansiyel-
leri ve kullan ılabilirliğ i, ekonomik yap ıyı  etkilemekte ve özellikle ekonomik geli ş -
menin sürekliliğ i aç ı sından önem taşı maktad ı r. Sudan; içme, sağ l ık, sanayi, şehir-
cilik, enerji, bal ı kç ı lık, ulaşı m, sulama, rekreasyon ve turizm gibi farkl ı  amaçlarla 
yararlan ı lmakta ve su, insan ya ş am ı  için vazgeçilmez kaynak olmaktad ır (Keating, 
1993). Su sahip olduğu özellikleri ve kullan ım olanaklarına bağ lı  olarak ekonomik 
ve sosyal geli şmeyi etkilemektedir. Su; küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde arz 
ve talep ilişkileri yönlerinden stratejik do ğal kaynak haline gelmi ş tir. H ızla artan 
nüfusun gıda talebinin karşı lanmas ı  amac ı  ile sulu tarımı n yaygınlaşmas ı , içme ve 
kullanma suyu ve sanayinin su talebindeki art ış , hidrolojik döngü halindeki suyu 
nitelik ve nicelik yönlerinden etkilemekte, ülkeleri "su kaynaklar ını  kullan ve ge-
risini düşünme" yakla şı mından uzaklaş tırarak, su kaynaklar ının kullanı lmas ı  ile 
ilgili ortak politikalar ın (küresel su ortakl ığı  gibi) geliş tirilmesi ve uygulanmas ına 
zorlamaktad ı r (Kulga, 1994). Birçok uluslararas ı  toplantılarda, su kaynaklar ının 
değerlendirilmesi, geli ş tirilmesi ve yönetimi konular ı  incelenmiş , küresel düzey-
de su kaynakları  ile ilgili olarak reformlar ın yap ı lmas ı  ve suyun diğer fonksiyonla-
rı  yanında ekonomik değerinin de dikkate al ınmasının gerekliliğ i vurgulanm ış tır 
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(Brundtland vd., 1987; Keating, 1993, Özçelik vd. 1999). 
Türkiye'de yeralt ı  ve yerüstü su kaynaklar ın ı n sürdürülebilir bir yakla şı m-

la geliş tirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınmada sürekliliğ in sağ lanmas ı  aç ısından 
büyük önem ta şı maktad ır. Sürdürülebilir su kaynaklar ı  geliş imi, uygun kurumsal 
mekanizma, kat ı l ımc ı  yönetim, su ile ilgili hizmetlerin maliyetlerinin kullan ı c ı lar-
ca ödenmesi, araştırma ve geli ştirme çal ış malarının sürekliliğ i ve uygun teknolo-
jinin seçimi ile mümkün olabilmektedir. Su yönetiminde; kamu mülkiyeti ve i ş -
letmeciliğ ine dayal ı , gücünü merkeziyetçi örgütlenmeden alan ve suyu ekonomik 
mal olmaktan çok toplumsal bir de ğer olarak gören yaklaşı mlar yerini, uluslarara-
s ı  geli şmelerin de etkisiyle toplumsal (ortak) mülkiyet (common property) rej imle-
rine b ırakmakta ve bu süreç içinde kullan ıcı ların oluşturduklar ı  örgütlere sulama 
yönetimi devri yap ı lmakta, su fiyatlanabilen kamusal mal olarak görülmekte ve 
kaynağı n fiyatland ı rı lmas ında esasen yat ı rı m ve iş letme maliyetlerinin geri ka-
zanılmas ı  ilke edinilmektedir (Kathpalia, 1988; Berkes ve Farvar, 1989; Dinar ve 
Subramanian, 1993; Tanrıvermi ş , 2007). 

Kurak ve yar ı  kurak bölgelerde suyun en yayg ın kullanım alanı  tar ımsal 
sulamad ı r. Coğ rafi konumu ve iklim özellikleri yönünden Doğu Karadeniz d ışı n-
daki bölgelerde, doğal yağış a ilave olarak, belirli dönemlerde sulama zorunlu ol-
maktad ı r. Optimum verim düzeyine ula şabilmek için, tar ım arazilerinin yakla şı k 
% 93'ünde sulama yapmak gereklidir (Berkman, 1992). Bunun için çe ş itli sulama 
yap ı lan ile depolanan yüzey ve yeralt ı  suları nın, vejetasyon mevsiminde kulla-
nı lmas ı  gerekecektir. Sulama ile ürün verimi, tar ımsal gelir ve yeti ş tirilen ürün 
çeş idinin artmas ı , üretim ve gelir düzeyindeki dalgalanmalar ın azalmas ı  ve birim 
alanda kuru tar ıma oranla i şgücü kullan ı mın ı n artmas ı  beklenmektedir. Sula-
ma iş letmeciliğ inin amac ı , üreticilerin sosyal ve ekonomik refah ını  yükseltmek 
ve dolayısıyla tarımsal gelişmeyi hızland ırmaktı r. Ancak sulama yat ırımlarının 
göreli olarak fazla sermaye talebinin olmas ı , güçlü sulama yönetimi ve denetim 
kuruluşuna gereksinim olmas ı  gibi nedenlerle bu yatırımlar gelişmiş  ülkelerde, 
gelişmekte olan ülkelere oranla daha h ı zlı  gelişme göstermi ştir. Kaynaklardan 
yararlanmada sürdürülebilirliğ in sağ lanmas ı  aç ıs ından sulama yat ırımların ı n 
planlanması  ve inşas ı  kadar, şebekelerin rasyonel i ş letilmesi ve sulama iş letmeci-
liğ ine çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden etkin kat ı lımları  da gerekmektedir. 
Kullanı c ı ların fiziksel ve mali katı l ım ı , etkin kaynak kullan ımı  yönünden önemli 
görülmektedir. Bu bakımdan kamu kuruluş larmca planlanan ve in şa edilen şe-
bekelerin kullan ı c ı lara devrine yönelik politikalar ın belirlenebilmesi için, bölge 
ve ülke düzeylerinde uygun i ş letmecilik şekillerinin belirlenmesine gereksinim 
bulunmaktad ı r (Özçelik vd., 1999). 

Ülkemizde 2006 y ı l ında kamu sulamalar ı  yaklaşı k 3,9 milyon hektara ula ş -
mış  ve halk sulamalar ı  ile birlikte, ekonomik olarak sulamaya aç ı labilecek 8,5 mil-
yon hektar alan ın ancak 5 milyon hektar ı  (yaklaşı k % 59'u) sulanabilmi ştir (Ano-
nim, 2007). Ekonomik olarak sulanabilecek alanlar ın hızla sulamaya aç ı labilmesi 
ve mevcut şebekelerin iş letmeciliğ inin geliştirilmesi aç ısından, sulama şebekeleri 
iş letmeciliğ inin üreticilere devredilmesi ve bu yolla kamunun esas görevi olan 
büyük ölçekli sulama yat ırımların ın planlanmas ı  ve inşası  ile makro düzeyde 
planlama, politika olu şturma, entegre yönetimin geli ştirilmesi ve kaynaklar ın ko-
runmas ı  gibi iş levleri yerine getirmesi sa ğ lanabilecektir. Ş ebekelerin kullan ıc ı -
lara devri ve devir sonras ı  tesislerin verimli olarak i ş letilebilmesi için, kaynaklar 
ve tesislerin mülkiyeti ile iş letmecilik ve kullan ım haklarının devredilebileceğ i 
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uygun örgütlenme modellerinin belirlenmesi gerekecektir. Ülkemizde kamu sula-
malar ın ı n devrinin yap ı lacağı  üretici örgütleri ile ilgili yasal ve kurumsal altyap ı  
tesis edilmeden, 1993 y ı lından sonra i ş letmeciliğ in hızla öncelikle sulama birlik-
leri ve birlik kurulamayan yerlerde kooperatifler, yerel yönetimler ve di ğer ör-
gütlere devredildiğ i görülmüştür. Anayasa ve yasalarda su kaynaklar ı  üzerindeki 
kamu mülkiyeti yerine ortak mülkiyet anlay ışı nın benimsenmemiş  olmas ı , mevcut 
kamu sulama tesislerinin yine kamu kurumu olan sulama birlikleri, belediyeler 
ve muhtarl ıklara devri, tesislerin kullan ıc ı larca benimsenmesi ve rasyonel i ş letil-
melerine olanak vermemektedir. Di ğer yandan kamu ve özel örgütlerde gerçekçi 
su fiyatland ı rma yaklaşı mları  benimsenememi ş  olup, uygulamada su fiyatlar ının 
olmas ı  gerekenden daha dü şük saptand ığı  görülmektedir. Bu yap ı  sulama yat ı -
rı mlarının ekonomik sürdürülebilirliğ in sağ lanmas ı , yatırımları n geri dönüşünün 
uzun zaman almas ı  ve yeni yat ı rı mlar için kaynak yarat ı lması  olanaklarını  olum-
suz etkilemektedir. 

Geli şmekte olan ülkelerde ve ülkemizde suyun sulama d ışı ndaki amaçlarla 
kullanı mındaki artış  h ı zı , sulama suyunun kullan ım etkinliğ inin artı rı lmas ını  zo-
runlu k ı lmaktad ır. Üstelik günümüzde tart ışı lan iklim değ iş ikliğ i ve kurakl ık risk-
lerine bağ l ı  olarak değ işen kullan ı labilir su arz ı , sulama ve diğer birincil kullan ım 
alanlarında kaynak kullan ım etkinliğ inin yükseltilmesini zorunlu kı lmaktad ı r. Su 
kullanım etkinliğ inin yükseltilmesi aç ıs ından öncelikle kaynaklar ın mülkiyeti, 
yararlanma haklar ı , fiyatland ırma ve etkinlik ili şkilerinin bir bütün olarak havza 
ve ülke düzeylerinde analiz edilmesi ve belirlenen hedefe ula şı labilmesi politi-
ka önceliklerinin tespiti ve uygulanmas ı  gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizde 
öncelikle kamu sulama tesislerinin kullan ıc ı lara devredilmesi, rasyonel sulama 
suyu fiyatland ırma yöntemlerinin geli ş tirilmesi ve sulama yönetimine çiftçi kat ı -
l ı m ı nın sağ lanmas ı  ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler yap ı lmış tır (Anonim, 
2000; Anonim, 2006). Ülkemizde su kaynaklar ının mülkiyeti ve su hakları  ile ilgili 
sorunlar ın yanında ortak mülkiyet rejiminin tan ımlanmas ı  ve iş letilmesi, sulama 
birlikleri ve kooperatiflerin çal ış ma esaslar ının düzenlenmesi, bunlar ın denetimi, 
yönetimi ve su haklarının tan ımlanmas ı  ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler, 
ulusal öncelikler ve uluslararas ı  geli şmelere uygun olarak yap ı lamam ış tır. Bu ça-
lış mada su kaynaklar ından yararlanma ve mülkiyet ili şkileri ile sulama i ş letmeci-
ligi modelleri (kamu, kooperatif ve birlikler) k ı saca irdelenmi ştir. Suyun sulama 
amaçl ı  kullanım ında yararlan ı lan yönetim modelleri, ikincil veriler ve konuyla 
ilgili bilimsel çalış malardan yararlan ı larak değerlendirilmi ştir. Sulama birlikleri 
ve kooperatiflerin mevcut durumu ve su kaynaklar ı nın sürdürülebilir kullan ım ı  
yönünden kaynaklardan yararlanma yakla şı mları  tartışı lmış tı r. 

SU KAYNAKLARININ ÖNEMI, MÜLKİYETİ  VE KAYNAKLARDAN 
YARARLANMA OLANAKLARI 

Doğal Kaynaldarm Önemi, Kapsam ı  ve Özellikleri 
Doğal kaynaklar; doğada bulunan ve insan ihtiyaçlar ını  karşı lamada kul-

lanı labilen varl ıkların tümüdür. istek ve gereksinim duyulan ve fiziki ortamdan 
sağ lanan her şeyi doğal kaynak olarak tan ımlamak mümkündür. Doğal kaynaklar, 
insanların birçok ihtiyac ın ın karşı lanmas ında vazgeçilemeyen kaynaklar olarak 
bilinirler. Özellikle geli şmekte olan ülkelerin servetlerinin önemli bir k ısm ı  nü-
fusları  ve doğal kaynaklar ıd ı r. Geli şmiş  ülkeler, önemli sermaye stokuna sahip ol- 
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malarına rağmen, doğal kaynaklardan en etkin şekilde faydalanma yollar ını  ara-
makta ve doğal kaynaklar ı  az olan ülkeler ise bu aç ıkların ı  sahip oldukları  nüfus, 
teknik ve giri ş im yeteneklerini rasyonel bir şekilde kullanarak kapatmaya çal ış -
maktad ırlar (Ba şol ve Gökalp, 1997). 

Doğal kaynaklardan yararlanma, kaynaklar ın tahribi ve ekonomik gelişme 
sürecinde doğal kaynaklar ın etkin kullan ımı  yoluyla katkı  yap ı lmas ı , kaynakların 
mülkiyeti, iş letmeciliğ i ve ekonomik özellikleri gibi birçok faktöre ba ğ lıdır. Günü-
müzde doğal kaynakların kamusal mal özelliğ i ön plana ç ıkmaktad ı r (Turner et 
al., 1994). Kamusal mallar, bireyler aras ında ortak olarak kullan ı lan ve faydas ı  bö-
lünemeyen mallard ır. Özel mallardan yararlanmak için bedel ödenmesi zorunlu-
luğunun olmas ı , ödeme yapmak istemeyenlerin bu yararlanmadan al ıkonmas ına 
olanak verir. Özel mallar ın kullan ı mı  veya tüketiminde rekabet olu şur. Bir bireyin 
özel mal ve hizmeti kullanmas ı  diğer bireylerin ayn ı  mal ya da hizmetten yararla-
nacağı  ya da tüketece ğ i miktarı  azaltmakta ve hatta bazen di ğerlerinin kullan ım 
olanağı nı  tamamen ortadan kald ı rı labilmektedir. Bir kayna ğı n kamusal mal olup 
olmadığı nı  belirlemede; (i) tüketimde rekabet yoklu ğu (subtractability) ve (ii) kul-
lan ı mdan dış lama olanağı  olmamas ı  (excludability) gibi iki kriter kullan ı l ı r (Çakı -
c ı , 1998; Sava ş , 1997). 

Kaynaklar ı n hepsi tüketimde rekabet yoklu ğu özelliğ ine aynı  derecede sa- 
hip değ ildir. Bu özellik baz ı  kaynaklarda yüksek, baz ı larında ise düşük olabilir. 
Ayrıca kullanış  biçimi yönünden ayn ı  kaynak bu özelliğe değ iş ik ölçülerde sahip 
olabilir veya olmayabilir. Örne ğin, göl ve nehirlerde ta şı mac ı lık tüketimde rekabe- 
te neden olmazken; bal ıkçı lık tüketimde rekabete yol açar. Yüksek nüfus yo ğunlu- 
ğu ve h ızl ı  kentleşme nedeniyle birçok doğal kaynaktan yararlanmada rekabet söz 
konusu olur (Sava ş , 1997). Kullan ı mdan dış lama olanağı nın olmamas ı ; kullan ıma 
aç ık olan kaynaklardan yararlanman ın belirli bir ücrete bağlanmasıyla söz konu- 
su ücreti ödemek istemeyenlerin bu kayna ğı  kullanmalarının önlenmesine olanak 
verir. Ancak bir kaynağı n aşı rı  kullanımına tepki gösterilmediği sürece kayna- 
ğı n tahribi önlenemez (Tanrıvermiş , 2007). Doğal kaynaklar kullan ımda d ış lama 
olanağı nın olmamas ı  yönünden de gerek kaynaklar ı n özelliğ i, gerekse ülkelerin 
nüfus yoğunluğu ve kullan ı c ı  taleplerine göre değ iş ik durumlar gösterir. Örne ğ in, 
kıyı lar, göl ve nehirlerden yararlanmak hemen hemen tamamen bedava kullan ıcı - 
lara yönelik olmaktad ı r. Ancak su kaynaklar ı  ve kıyı lardan yararlanmada fiyatla- 
ma sistemi kullan ı larak bedava kullan ı c ı  sayısını  azaltmak mümkün olabilir. Ama 
buradaki sorun bir fiyat sistemi uygulamak için gerekli olan masraf ın, bu sistem 
ile sağ lanacak gelirden fazla olup olmayaca ğı  veya ekonomiklik sorunudur (Sava ş , 
1997). Bu tart ış malar, aç ıkça doğal kaynaklar ın kamusal mallar ın iki temel özelli- 
ğ ine her zaman ve her yerde ayn ı  ölçüde sahip olmad ıklarını  ortaya koymaktad ı r. 

Baz ı  doğal kaynaklar kullan ıma aç ık olduğu halde, baz ı ları  fiyatlanabilen 
kaynak özelliğ i gösterir. Fiyatland ı rı lamayan kaynaklarda tüketimde rekabet az 
olduğu halde, kullammdan d ış lama olanağı  fazlad ır. Tüketimde rekabetin az ol- 
duğu kaynakların piyasa mekanizmas ı  optimum üretim miktar ını  belirlemede 
zorlanı r. Bu aç ıdan, bu tür kaynak kullan ımında optimum üretim miktar ını  belir- 
lemede ve belirlenen bu seviyeye ula şmak için kamunun düzenleme yapmas ı  ve 
gerektiğ inde devletin yat ırım yapmas ına ihtiyaç bulunmaktad ı r (Savaş , 1997). Su 
kaynaklarından yararlanma etkinliğ inin yükseltilmesinde kentsel kesimde tesis- 
lerin iş letmeciliğ inin özelleş tirilmesi ve k ırsal kesimde ise, tesislerin kullan ı c ı la- 
rın oluş turduklar ı  örgütlere devri son 20 y ı lda yoğun olarak tart ışı lan konular ın 
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başı nda gelmektedir. Ancak kentsel içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde yat ı -
rım maliyeti yüksek ve yat ırımı n ekonomik ömrü uzun olduğundan, ilave sabit ya-
tırımların mutlaka devlet tarafından yap ı lmas ı , tesislerin iş letmeciliğ inin belirli 
ölçülerde özel ki ş i ve kurulu ş lara devri söz konusu olabilmektedir. Bununla birlik-
te büyük barajlar, da ğı tım ve atıksu toplama sistemleri büyük sermaye yat ırımları  
veya doğal tekel niteliğ inde olduğundan, bunlar ın iş letme hakkın ı n belirli bir gru-
ba veya ki ş iye devrinin olumsuz sonuçlar ının da olabileceğ i unutulmamal ıdı r. 

Doğal kaynaklar ı n üretime al ınmas ı  ve üretime elveri ş li hale getirilmesi 
genellikle büyük sabit masraflar ı  gerektirir. Çok amaçl ı  bir baraj ın inşas ı , kent-
sel içme suyu ve kanalizasyon yat ırımları  büyük sabit yatı rı mların yap ı lmasını  ge-
rektirdiğ i gibi, bu masrafların ürün geliri ile kar şı lanmas ı  için uzun süre geçmesi 
beklenmektedir. Bu durum, do ğal kaynaklarla ilgili devlet yat ırı mlarını  bir çeş it 
doğal tekele dönü ş türür. Geni ş  bir bölgeye yayı lmış  sulama kanallar ı , kentsel içme 
suyu ve kanalizasyon sistemleri, limanlar ve barajlar bu tip do ğal tekel örnekleri-
dir. Özel sektörün bu ölçüde sabit masraflar ı  göze alabilmesi, özellikle yat ırımın 
olgunlaşma süresi uzun olduğundan kolayl ıkla mümkün olmamaktad ır (Sava ş , 
1997). Doğal tekellerin refah azalt ı c ı  etkisini ortadan kald ırabilmek için çe ş itli 
yöntemler dü şünülebilir. Devlet tarafından kurulan tesislerin i ş letilmesinde özel 
kiş iler, vak ı flar, birlikler, kooperatifler ve di ğer kurulu ş lar çeş itli politikalarla te ş -
vik edilebilir. Ancak devletin tekelleri önleyecek yasal düzenlemelerle rakiplerini 
yok etmek isteyecek firmalar ı  engellemesi ve piyasaya yeni firmalar ın giriş ini ko-
laylaş tı rmas ı  da zorunlu olacakt ır. 3996 Sayı l ı  Baz ı  Yat ı rı m ve Hizmetlerin Yap-
İş let-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt ırı lması  Hakkında Kanun kapsam ında 
ileri teknoloji ve yüksek miktarda kaynak gerektiren su kaynaklar ını  geliştirme 
yatırımları  yap-i ş let-devret modeli çerçevesinde yapt ırı lmakta veya ilgili kanun-
lar kapsam ında özel ki ş i ve kurulu ş lara yatırı m yapma ve belirli bir süre i ş letmek 
üzere lisans veya sertifika verilmektedir. 

Su, dünyada en yayg ın kullan ı lan kaynaklardan biridir. Günümüzdeki h ı zl ı  
nüfus art ışı , sulu tarım ı n yaygınlaşmas ı  ve endüstrile şme gibi olgular, su sistemi 
ve su kaynaklar ını  miktar ve kalite yönlerinden zorlamaktad ı r. Giderek artan so-
runlara bağ l ı  olarak insanlar art ık "kullan ve gerisini düşünme" yakla şı mını  terk 
etmesi gerektiğ ini anlam ış tı r. Su kaynaklar ından rasyonel yararlanmay ı  sağ lamak 
amac ıyla entegre yönetim dü şüncesi ortaya konulmu ş tur. Su kaynaklar ı  yönetimi, 
su kaynaklar ı  ile ilgili gereksinmelerin belirlenmesi ve planlanmas ı , rasyonel su 
kullanımı , kapsaml ı  gözlem ve etkin koruma için gerekli ko şullar ve yöntemlerin 
tamam ını  kapsayan bir bütündür (Kulga, 1994). Suyun esas (birinci') kullan ım 
alanları ; kentsel (içme suyu ve di ğer), endüstriyel, hidroelektrik, tar ım, bal ıkç ı lık 
ve ta şı mad ı r. Suyun ikinci' kullan ı m alanlar ı  rekreasyon ve turizm faaliyetleridir 
(Gupta, 1993). Nüfusun yüksek oranda gereksinim duymas ı , halk, endüstri ve as-
keri amaçlarla geni ş  kullanım alanlarının olmas ı , dış a bağı ml ı lığı  yüksek kaynak 
olmas ı , yeter miktarda bulunmamas ı  ve yenilenebilme özelliğ i yüksek/dü şük kay-
nak olmas ı  gibi nedenlerle su stratejik kaynak özelli ğ ini büyük ölçüde yans ıtmak-
tad ı r. 

Türkiye'de kentsel kesimde içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri fiyatlan-
d ınlabilen kaynaklar olmas ına karşı n, DSİ  Genel Müdürlüğü'nce i ş letilen sulama 
şebekelerinde suyun etkin fiyatland ınlamad ığı  görülmektedir. Kentlerde; su sat ı -
şı , kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullan ı lmış  suların uzaklaştı rı lmas ı  ve 
septik çukurlar ın boşaltı lmas ı  giderleri için ayr ı  tarifeler yap ı lmaktad ır. Tarife  fı - 
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yatlann ı n tespitinde; (i) yönetim ve i ş letme giderleri ile amortismanlar, (ii) doğ ru-
dan gider yaz ı lan (aktifle ş tirilmeyen) yenileme, ı slah ve tevsi masraflar ı  ile (iii) % 
10'dan aşağı  olmayacak oranda kar pay ı  dikkate al ı nmaktad ı r. Tarifelerin tespiti 
ve tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir (Anonim, 1981; Ano-
nim, 1988). Devlet sulama şebekelerinde, sulama suyu ücret tarifelerinin haz ı rlan-
mas ı nda, tesislere bir yı l önce yap ı lan; (i) yı ll ık iş letme giderleri, (ii) y ı ll ık bakı m 
ve onarım giderleri ve (iii) periyodik bak ım giderleri esas al ı nmaktad ı r (Özçelik 
vd., 1999). Ancak sulama suyu fiyatland ırı lmas ında sermaye tutar ı  güncellenme-
den amortisman saptanmakta olup, esasen kullan ı c ı dan su bedeli olarak sermaye 
maliyeti al ınmamakta ve bir önceki yı lın iş letme masraflar ının ise bir kısmı  tahsil 
edilmektedir. Sulama birlikleri ve kooperatiflerde ise, sulama suyunun birçok i ş -
letmede hacim esas ı na dayal ı  alarak fiyatland ı nld ığı  ve sermaye maliyetlerinin 
önemli bir kı sm ı nı n da ilave edildiğ i sulama maliyetlerinin flyatland ı rma yoluyla 
kullanı c ı lardan al ı nd ığı  görülmektedir (Akçap ı nar 2007). Küresel ve bölgesel dü-
zeylerde su kıtl ığı nı n tart ışı ldığı  günümüzde, kaynaklar ı n sürdürülebilir kullan ı -
m ı  yönünden sermaye ve i ş letme maliyetlerinin toplam ının kullanıc ı lardan fiyat-
land ı rma yoluyla al ınmas ı  ve hacim esas ına dayal ı  flyatland ırma yöntemleriyle 
kaynakların aşı rı  kullanım ı nın önlenmesi gerekli olmaktad ı r. 

Su Kaynaklar ının Mülkiyeti ve Kaynaklardan Yararlanma Yollar ı  
Mülkiyet, bir kaynağa veya kaynaklar ı n sağ ladığı  hizmelere ili şkin kesin bir 

hak talebinin sonucudur. Mülkiyet hakk ı , bir toplumda ya ş ayan bireylere belir-
li bir mal ı  yasal kullan ım biçimlerinden birini seçerek kullanma hakk ı  veren bir 
yöntemdir (Berkes, 1989). Çe ş itli hukuk sistemlerinde, kamu mallar ının gelenek-
sel ayrı mında "herkesin (ya da kamunun veya halk ın) kullan ı m ına aç ık olma (ya 
da tahsis)", "kamu hizmetine tahsis" ve "menfaati umuma ait olma" gibi kavram-
larm biri ya da birkaç ına birlikte yer verildiğ i görülür. Ku şkusuz bunlardan bir-
den fazlas ın ı n esas al ı nmas ı  durumunda kamusal alana giren mallar ı n kapsam ı  
geni ş leyecektir. Herkesin kullan ı ma aç ık olma, varl ığı n doğas ı  gereğ i yasalarla 
düzenlenmektedir. Kamusal mallar ı n esasen özel hukukun özel mülkiyete dayal ı  
kuralların d ışı nda kamu hukuku nitelikli ilkelere tabi tutularak bireyler yerine 
kamunun beklentilerinin karşı lanmas ın ı n ön plana ç ıkarı lmas ı  söz konusu olmak-
tad ı r (Turgut, 1998). 

Doğal kaynakların piyasa ekonomisi çerçevesinde korunabilmesi için ge-
rekli en önemli unsur, iyi belirlenmi ş  ve uygulamaya konulmu ş  mülkiyet hakları -
d ı r. Mülkiyet hakları  kimin elinde bulundurulursa bulundurulsun (ister bireyler 
isterse ş irket ya da kar amac ı  taşı mayan gruplar ı n elinde olsun) kaynak kullan ı -
mında disiplin ve düzen sağ larlar. Mülkiyet hakları  piyasa ekonomilerinde te şvik 
mekanizmas ının temel unsurudur. Mübadelede kimin kazan ıp kimin kaybedeceğ i 
ve riskleri kimin üstleneceğ i mülkiyet haklar ına göre belirlenir. Mülkiyet haklar ı , 
bir kaynağı  diğer bireylerin kullan ı mlarını  izne bağ lamas ı , diğer bireyleri kulla-
nımdan d ış lamaya olanak vermesi, mülkten gelir sağ lamas ı , mülkün sat ı lmas ı  ve 
baz ı  durumlarda da elden ç ıkarı lmasını  kapsar (Çakıc ı , 1998). Piyasa ekonomisin-
de mülkiyet haklar ı  ayrıntı lı  olarak düzenlenmi ş tir. Mülkiyet haklar ının nitelikle-
ri üç maddede toplanabilir (Gibbs ve Bromley, 1989): Birincisi; bir iktisadi de ğeri 
kullananların onu fiziksel olarak dönü ş türme ve hatta (ekonomik anlamda) yok 
etme dahil bütün me ş ru kullanma biçimlerine olanak veren kullanma haklar ıd ı r. 
İkincisi; bir iktisadi değer üzerinden gelir elde etme ve sözle ş me yapma hakkı - 
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dı r. Üçücüsü ise; bir iktisadi de ğer üzerindeki mülkiyetin bir ba şkas ına devir hak-
kıd ı r. Bu üç niteliğin herbiri farkl ı  etkiler yaratmaktad ır. Kaynaklar ın mülkiyet 
hakkı  değ iş ik biçimlerde olmakla birlikte, genel olarak a şağı daki şekiller üzerinde 
durulabilir (Gibbs ve Bromley, 1989): 

(i)Devlet (kamu) mal ı : devlete ait ormanlar veya bir milli park benzeri mut-
lak hak iddas ının devlet ait olduğu alanlarda geçerlidir. 

(ii) Hakkın bireyler veya özel kurulu ş lara ait olduğu özel mülkiyet 
(iii) Belirli örgütlerin üyeleri olarak bireylerin ortak mallar üzerinde hak 

taleplerinin olduğu ortak mülkiyet veya toplumsal mülkiyet rejimi. 
Bunlara ilave olarak üzerinde kesin hak iddias ı  olmayan ve bu nedenle mül-

kiyet olarak dü şünülemeyecek kaynaklar da bulunmaktad ı r. Birçok doğal kaynağa 
herkesin eri ş imi, bu kaynakların hiç kimsenin mülkiyetinde olmad ığı  anlam ına 
gelmekte ve kaynaldarm a şı rı  kullanımı  ve tahribi de söz konusu olmaktad ı r. 

Doğal kaynaklar niteliklerine göre kamu, özel ve toplumsal mülkiyette 
bulunabilirler. Ortak mülkiyet haklar ı , özel bir mülkiyet hakk ı  olup, ki ş ilerin bir 
kaynaktan yararlanmak için toplu olarak talepte bulunmalar ı  ile söz konusu olur. 
Doğada serbest halde bulunan ve hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan canl ı  doğal 
kaynaklar (ormanlar, su kaynaklar ı , meralar, bal ıklar, yaban ya ş am ı  gibi) kamusal 
mal olduğu için, bunları  paylaştırmak ve korumak devletin görevidir. Devlet, bu 
kaynakların kullanım haklarını  kullanıcı lara devredebilir veya kiralayabilir. Su 
kaynakları , çayı r ve meralar, yaban yaş amı , su ürünleri gibi kaynaklar ın tükenme-
den kullan ımı  için gerekli temel ko şul, söz konusu kaynakların ortak mülkiyette 
kooperatifler veya yerel örgütlerce i ş letilmesidir. Ancak bu örgütler arac ı lığı  ile 
kaynaklardan belirli ilkeler çerçevesinde yararlanmak söz konusu olabilmektedir. 
Böylece doğal kaynaklar ın sürdürülebilir bir şeklide kullan ı lmas ı  iş ini kullan ı c ı  
örgütlerinin üstlenmesi ve bundan sorumlu tutulabilmesi söz konusu olabilir. Bu 
koşulların sağ lanmas ı  durumunda, üretici doğal kaynağı  tüketmeyecek (israf git-
meyecek) ve kendi ç ıkarına uygun olduğundan uzun vadede sürdürülebilir bir bi-
çimde kullanacakt ır (Berkes ve Farvar, 1989; K ış lal ıoğ lu ve Berkes, 1994). Bunun 
en yaygın örneğ ini Japon kıyı  sularında faaliyet gösteren su ürünleri kooperatif-
leri (Ruddle, 1989; Saito, 1994) ile birçok ülkede tesislerin i ş letmeciliğ ini yapan 
sulama kooperatifleri olu ş turmaktad ı r. 

Ortak mülkiyet rejiminin temel unsuru, kayna ğa eri ş imin sı nı rland ırı lmas ı -
dı r. Bir tür eri ş im sını flamas ı  olmadan verimli bir kaynak er veya geç onu verimsiz 
hale getirecek ve daha fazla kullan ıcıyı  çekecektir. Bu genel sorunu çözmek için 
çok farkl ı  topluluklar belli bir alanda bal ık avlamanın bir aile, topluluk veya toplu-
lukların bir grubu tarafından kontrol edildiğ i yönetim rejimlerini bağı msız olarak 
geliş tirmiş lerdir. Böylece yüksek derecede sürdürülebilirlik sa ğ lanacak ve bunun 
bütün avantajlan doğrudan kullanıc ı lara ait olacakt ı r (Gibbs ve Bromley, 1989). 

Özellikle kollektif hareketler yönünden ortak mülkiyet önem ta şı maktad ı r. 
Ortak mülkiyet aç ısından kullan ıc ı ların birlik veya kooperatif biçiminde örgütlen-
meleri, özellikle doğal kaynakların yönetimi aç ısından yeni yakla şı mları  gündeme 
getirmektedir. Bir köy veya beldede ya şayanların orman, çayır ve meralar, su kay-
nakları , su ürünleri ve yaban yaş am ından yararlanmak istemeleri, ortak mülkiyet 
olarak kullanı labilecek kaynaklara örnek olarak verilebilir. Ortak mülkiyet rejim-
lerinin başarı l ı  örnekleri etkin su yönetiminin, su kullan ı c ı larının birleşerek olu ş -
turduklar ı  örgütlerce sağ lanmas ı d ır. Bir grubun üyelerinin ba ğı ms ız olarak bir 
kaynağı n sın ırl ı  kullamm hakları ndan vazgeçmeleri ve diğer grup üyelerinin de 
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ayn ı  biçimde davranmalar ı  söz konusu olursa, ortak mülkiyet ili şkisi ortaya ç ıkar. 
Kooperatiflerde üyelerin demokratik kontrolü ve etkin denetimi, özellikle kaynak-
ların aşı rı  kullanı lmas ı  ve tahribinin önlenmesi ile bedava kullan ı mın s ınırlanma-
s ı  yönlerinden oldukça yararl ı  ve önemli sonuçlar ortaya koymaktad ı r. 

Ortak mülkiyet kurallar ı  ve bunlarla ilgili yasalar ülkelere göre değ işmekle 
birlikte, özellikle kı rsal alanlarla ilgili birçok düzenlemenin yap ı ldığı  görülmekte-
dir. Bu düzenlemeler korumaya özel önem vermekte ve bu yolla da kaynak da ğı -
l ı m ı nda eş itlik ve sürdürülebilirlik sağ lanmakta, ancak bunun getirdi ğ i maliyete 
katlanma zorunluluğu bulunmaktad ır. Bu da yap ı lan düzenlemelerin uygulan-
mas ı , bireysel davran ış ların düzenlenmesi ve toplumsal ç ıkarların korunmas ı  ile 
mümkün olabilmektedir. Kamunun mülkiyetinde olan kaynaklar ın bedava kulla-
nı m sorunu ortadan kald ırı lamamakta, kaynaklar ı n aşı rı  kullan ımı  ve tahribi de 
önlenememektedir. Kaynaklar ın sürdürülebilir kullan ı m ı  için, kullan ı c ı lara ba-
kı m ve onarı m sorumluluğunun verilmesi, koruma ve kullan ı m dengesinin tan ı m-
lanmas ı  gerekmektedir. Bu hedef, piyasa ekonomilerinde özel ve kamu mülkiyeti 
ile sağ lanamamaktad ır. Bunların yerine, belirli bir kaynaktan yararlananlar ın 
oluşturduğu örgütlere (kooperatif, birlik, vak ıf ve dernek gibi) söz konusu kaynak-
ların kullanım ı  ve i ş letmeciliğ inin devri tercih edilmektedir. Bu yolla su ve di ğer 
doğal kaynaklar ı n tükenmeden kullan ı lmas ı  ve kullan ı c ı ların kaynaklar ı n yöneti-
mine katı lmaları  mümkün olur. Ortak mülkiyet rejimlerinde kullan ıc ı ların olu ş -
turdukları  grupları n üyelerinin birbirine bağ l ı  olması  temel ilke olup, kaynaklar 
bu grupların ortak mülkiyeti olarak idare edilir. Ortak mülkiyet rejimleri, bütün 
şah ısların toplu olarak yararland ıklar ı  kaynaklar ı n sürdürülebilir biçimde mev-
cut olacakları  güvencesini sağ lar. Ayn ı  güvenceler, özel veya kamu mülkiyeti ile 
sağ lanamamaktad ır. Zira kamu, özel ve ortak mülkiyet rejimlerinde; verimlilik, 
sürdürülebilirlik ve e ş itlik ilkeleri yönlerinden farkl ı  sonuçlar elde edilmektedir. 
Ortak mülkiyet idareleri minimum maliyet ile kaynaklara e ş it ve sürdürülebilir 
bir eriş imi sağ layabilecek model olarak görülmektedir (Gibbs ve Bromley, 1989). 

Birçok geli şmekte olan ülkede yeralt ı  suları , madenler, meralar, ormanlar, 
kıy ı lar, nehirler, su kaynaklar ı  ve büyük ölçekli sulama sistemleri kamu mülki-
yetinde bulunmaktad ı r. TC Anayasas ın ı n 168. maddesine göre, do ğal servetler ve 
kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu alt ında olup, bunların aranmas ı  ve iş letil-
mesi hakkı  Devlete aittir. Devlet bu hakk ını  belli bir süre için, gerçek ve tüzelki ş i-
lere devredebilir. Doğal kaynaklar ın aranmas ı  ve iş letmesinin, Devletin gerçek ve 
tüzelkiş ilerle ortak olarak veya doğ rudan gerçek ve tüzelki ş ilerce yap ı labilmesi, 
ilgili kanunlarda aç ıkça tan ımlanan izinlere göre yap ı labilecektir. 2001 tarih ve 
4721 say ı lı  Türk Medeni Kanunu göre "arazi üzerindeki mülkiyet, kullan ı lmas ında 
yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve alt ındaki arz katmanlar ını  kapsar. Mülkiye-
tin kapsam ına, yasal s ınırlamalar sakl ı  kalmak üzere yap ı lar, bitkiler ve kaynaklar 
da girer (Md.718). 4721 Say ı l ı  Kanuna göre kaynaklar, arazinin bütünleyici parças ı  
olup, bunların mülkiyeti ancak kaynad ıklar ı  arazinin mülkiyeti ile birlikte kazan ı -
labilir. Yeralt ı  suları  ise, kamu yarar ına ait sulardan olup, arza malik olmak, onun 
altı ndaki yeraltı  sularına da malik olmak sonucunu do ğurmaz. Arazi maliklerinin 
yeralt ı  sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ili şkin özel kanun hükümleri 
sald ıd ı r (Md. 756). Yeralt ı  sulamalarından yararlanma, özel bir yasayla DS İ  Genel 
Müdürlüğü'ne b ı rakı lmış tı r. 16.12.1960 tarih ve 167 Say ı l ı  Yeralt ı  Suları  Hakkı nda 
Kanunda, yeralt ı  suları  genel sular kapsam ına al ınmış  olup, bu kaynağı n Devletin 
hüküm ve tasarrufu alt ında olduğu belirtilmiş tir. Bu suların ara ş tırı lmas ı , kulla- 

96 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 88 -111 

nı lmas ı , korunmas ı  ve tescili 167 Say ı l ı  Kanun hükümlerine tabidir (Md.1). Türk 
Hukuk Sisteminde genel sular (nehirler, göller, ulusal kara sular ı  gibi) ile yeralt ı  
suların ın mülkiyeti kamuya ait olup, kaynaklar ı n ancak kullan ı m haklar ı  ki ş i ve 
kuruluş lara devredilebilmektedir. 

Yüzey sular ı  için özel bir yasa ç ı kart ı lmam ış ; bunlar içme, tar ı msal sulama, 
sanayi, ulaşı m, su ürünleri yeti ştiriciliğ i gibi farkl ı  amaçlarla kullan ı ldığı  için kul-
lanımları  farkl ı  kuruluş lara daffit ı lmış tı r. Türkiye'de su kaynaklar ının korunmas ı  
ve kullan ı m ı ndan sorumlu kuruluş lar; DS İ  Genel Müdürlüğü, iller Bankas ı , Yerel 
Yönetimler (Belediye ve Köy İdareleri) ve diğer kurulu ş lar (Elektrik İş leri Etüd 
idaresi, Devlet Meteoroloji İş leri Genel Müdürlüğü gibi) gibidir. Bunlara ilave 
olarak diğer bakanl ıklar, sulama örgütleri, sivil kurulu ş lar ve üniversiteler de bu 
alanda faaliyette bulunmaktad ı r. Uygulamada özellikle merkezi örgütler aras ında 
önemli görev/yetki karma ş as ı  yaş anmakta, su politikalar ı  havza, bölge ve ülke dü-
zeylerinde kurumlar aras ında etkin i şbirliğ i ile tespit edilerek uygulamaya ta şı n-
mamaktad ı r. Çevre koruma bilincinin geli şmesi ile birçok ülkede ve ülkemizde su 
kaynaklarının korunmas ı  ve yönetimi ile ilgili kanunlar ç ı karı lmış t ı r. Bu alanda 
son 15-20 yı lda yap ı lan düzenlemeler ile kanunlar aras ında çeli şkiler ortaya ç ı k-
mış  ve kurumlar aras ı nda yetki, görev ve sorumluluk alan ı  karmaşası  doğmu ş tur. 
Ancak bu alanda esas sorun, mevcut kanunlar ın etkin olarak uygulanamamas ın-
dan kaynaklanmaktad ı r. 

Piyasa ekonomisinin i ş lerliğ i aç ı s ı ndan mülkiyet haklarını n belirlenmesi-
nin yan ı s ı ra bu hakların sınırland ır ı l ı p s ı n ı rland ırı lmamas ı  da önem ta şı makta-
d ı r. Burada mülkiyet hukuku ve giri ş imci davranış ların ı  düzenleyen yönlendirici 
yasalar önem kazanmaktad ı r. Bir toplumda bir şeye sahip olman ın, bu sahip olu ş -
tan elde ettiğ i haklar ı n hem toplumu olu ş turan diğer bireylerin benzer haklar ı , 
hem de bizzat toplumun ç ıkarlar ıyla uyumlu olmas ı  gerekmektedir. Piyasa ekono-
misinde, bu nedenle mülkiyet haklar ına müdahale edilebilmekte ve kamu yarar ı  
gerekçesiyle mülkiyet hakk ının kapsam ına s ınırlama getirilebilmektedir (Berkes, 
1989). 5403 Sayı l ı  Toprak Koruma ve Arazi Kullan ım Kanununa göre kamu ve özel 
arazilerin malikleri, mülkiyet hakk ı nı  kullan ırken, kanunun öngördü ğü önlemleri 
almak zorundad ırlar (Md.4). Kayna ğı n maliki mülkiyet hakk ı nı  kullan ı rken top-
lum ç ıkarlar ı n ı  da dikkate almak durumunda olacakt ı r. 

Sulama sistemin fiziksel kapsam ı  ve su haklar ının biçimi, sistemi idare et-
mesi gereken örgütün tan ımlanmas ı na olanak verir. Kamu örgütleri, bireysel üre-
ticilerin parsellerinin seviyesine kadar su ak ış ları nı  yönlendirmek, her bir kanal ı  
muhafaza etmek veya her bir anla ş mazl ığı  çözmek için kabul edilebilir bir kurallar 
bütününe dayal ı  olarak kat ı l ı mda bulunmal ı d ı r (Gibbs ve Bromley, 1989). Bu a ş a-
madan sonra sorumluluğun kullan ı c ı lara b ı rakı lmas ı  gerekir. Bu nedenle bireysel 
sorumluluk yerine, toplumsal sorumluluk öncelik kazanmaktad ır. Ancak ba ş arı l ı  
sulama örgütlerinin kurulmas ı  ve iş letilmesi, yasal statü gerektirmekte olup, bu, 
geleneksel ya da çağdaş  hukuka göre tesis edilebilir. Kanun, su kaynaklar ı  ve tesis-
lere kimin sahip olduğunu ve sistemi i ş letme ve sürdürmeden kimin sorumlu ol-
duğunu tan ı mlamal ı d ır. Genel olarak sulama örgütleri birbiri ile ili şkili üç faaliyet 
gerçekle ştirirler: Birincisi; sistem geli ş tirme faaliyetleri (planlama, in şaat, i ş letim 
ve bakım), ikincisi; su yönetim faaliyetleri (su temini, tahsisi ve da ğı tı m ı  ile dre-
naj (kanal) i ş lerini) ve üçüncüsü; örgüte özgü faaliyetleri (karar verme, kaynaklar ı  
harekete geçirme, ileti ş im ve anlaş mazl ıklar ı n çözülmesi) içerir. Her üç faaliyet 
birbiriyle uyumlu olduğu zaman, sulama örgütleri ortak olarak iyi performans gös- 

97 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 88-111 

terirler. Örneğ in, su temini ile veya su da ğı tı mının iş lemesi, kaynaklar ın harekete 
geçirilmesiyle ili şkili olduğundan, kullan ı c ı lar sistem planlamas ıyla ilgili kararlar 
verebilmelidir. Eğer bir veya daha fazla unsur ihmal edilirse, ortak su yönetimi 
hedefınden sapma olur (Berkes, 1989). 

Birçok ülkede baz ı  sosyal ve politik nedenlerle sulama hizmetleri, uzun 
yı llar kamu sulama i ş letmeciliğ i şeklinde sürdürülmüş  (Dinar ve Subramanian, 
1997), ancak günümüzde geli şmiş  ve gelişmekte olan ülkelerde, devletin sulama 
yönetimine doğrudan müdahaleleri h ızla azalmakta ve üreticilerin devlete ba ğı m-
l ı lığı n ın azaltı lmas ı  tercih edilmektedir. Farkl ı  ülkelerde sulama tesisleri farkl ı  
isimler ile tan ı mlanan üretici organizasyonlar ına devredilmektedir. Su kullan ı c ı  
gruplar ı , su kullan ıc ı  organizasyonlar ı , sulama birliğ i, su kullan ı c ı ları  birliğ i, su 
kullanıc ı ları  kooperatifi ve tar ım arazisi ıslah birlikleri gibi çiftçi organizasyon-
ları  çeş itli ülkelerde kurulmu ş  ve gelişmiştir. Bu organizasyon tiplerinde ülkesel 
ve yöresel koşullara bağ lı  olarak baz ı  farkl ı lıklar bulunmas ına karşı n, bu organi-
zasyonlann temel yap ı ları  hemen hemen ayn ı  olup, tamam ı  kooperatif ilkelerine 
göre çal ış an i ş letmelerdir. Bu organizasyonlar ın baş l ıca hedefi, su dağı tı mı , yö-
netimi ve tesislerin bakı m ve onar ı m ıd ı r. Ancak bu organizasyonlar ın gübre, ilaç, 
tohum gibi girdilerin temini, nakdi kredi sağ lanmas ı , pazarlama, tar ı m alet ve ma-
kinalarının fınansal kiralama ile temini, yeralt ı  suyu kaynaklarının geliştirilmesi 
ve tarımsal yayım gibi iş lerle de ilgilenerek çok amaçl ı  organizasyon iş levini de 
yerine getirmeleri mümkün görülmektedir (Kathpalia, 1988). 

SU KAYNAKLARİ NDAN YARARLANMA YÖNTEMLERI VE UYGULA-
MALARIN DEĞERLEND İ Rİ LMESİ  

Su Kaynakları  Varlığı  ve Sulamada Kullanımı  
Su, dünyada canl ı  yaşamının devaml ı lığı  için gerekli, ayr ıca ekonomik ve 

sosyal gelişmeyi doğ rudan etkileyen ve stratejik öneme sahip olan do ğal kaynak-
lardan biridir. İnsan ihtiyaçlar ını  karşı lamak için yapı lan çeş itli faaliyetlerde en 
önemli faktör sudur. Su, hemen hemen bütün üretim faaliyetleri için gerekli oldu-
ğundan, faaliyete ba ş lamadan önce kaynaklar ının niteliğ inin incelenmesi gerekir. 
Yaş am için vazgeçilmez bir kaynak olan su, çe ş itli özellikleri ile yaşam ı n her evre-
sinde yer al ı r. Dünyada belirli miktarda bulunan su, sürekli bir döngü (hidrolojik 
döngü) içinde hareket eder. Ancak suyun yeryüzündeki da ğı lımı  düzenli değ ildir. 
Belirli bir bölgede su, zaman içinde de ğ iş ik miktarlarda bulunabilir. Yeryüzünde 
toplam su miktar ı  14x1017m3'dür. Yeryüzündeki suyun insanl ığı n gereksinmeleri-
ni karşı layacak kadar çok olduğu ve dolayısıyla tükenmez bir kaynak olu ş turduğu 
düşünülebilir. Ancak bu suyun % 97,4'ü tuzlu su, % 1,9'u buz ve sadece % 0,7'si tatl ı  
sudur. Yeryüzünde değ iş ik yaşam türleri için 1016 m3 tatl ı  su vard ı r. Bu suyun 
% l'i sadece akarsu ve göllerde yüzeysuyu olarak, geri kalan % 99'u yeralt ı  suyu 
olarak bulunmaktad ır (De Smedt, 1993). Su ile ilgili olarak yap ı lan mühendislik 
çalış malarının amac ı , hidrolojik döngüdeki sudan daha fazla yararlanabilmektir. 
Ancak teknolojik geli şmeye bağ lı  olarak sürekli artan insan ihtiyaçlar ının tatmini 
için, gün geçtikçe daha fazla suyun kullan ılmas ı  gerekmektedir. Günümüzde ge-
lişmiş  ve geli şmekte olan ülkelerde bir yandan mevcut su kaynaklar ından en iyi 
şekilde yararlan ı lmaya çal ışı lı rken, diğer yandan da su kaynaklar ı  ile ilgili birçok 
sorun ile karşı laşı lmaktad ır. Noktasal ve yayg ı n kirleticilerle suyun kirlenmesi, 
su kaynaklar ı  yönetimindeki hatalar ve bütüncül su yönetimi sisteminin olu ş turu- 
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lamamış  olması , bu sorunlar ın en önemlilerindendir. Bu sorunlarla ilgili olarak 
çeş itli çözüm aray ış larına karşı n, su, 21. yüzyı lda da dünyan ın gündemindeki yeri 
ve önemini koruyacakt ır. 

Türkiye'de arazi varl ığı nın büyük bir kısm ı  iklim özellikleri yönünden ku-
rak ve yar ı  kurak iklim ku ş ağı nda yeralmas ına karşı n, nispeten yüksek bir su po-
tansiyeli bulunmaktad ı r. Y ı ll ık ortalama yağış  643 mm olup, buna karşı lık gelen su 
potansiyeli y ı ll ık 501 milyar m3'dür. Bu potansiyelin y ı lda 186 milyar m3'ü yüzey 
akışı na geçmekte, önemli bir k ı smı  ise toprağı n derinliklerine s ızmakta veya bu-
harlaşarak tekrar atmosfere dönmektedir. Ancak i ş letmeye uygun su rezervi 95 
milyar m3/y ı l yerüstü ve 12,2 milyar m3/y ı l yeraltı  suyu ile s ını rl ıdı r. Buna kom şu 
ülkelerden gelen 3 milyar m3/y ı llık rezerv de eklenirse, toplam y ı llık kullanı la-
bilir su potansiyeli yı ll ık 110,2 milyar m3 olmaktad ır (Özçelik vd., 1999). Yakla şı k 
12,3 milyar m3 olan emniyetli yeralt ısuyu iş letme rezervinin günümüze kadar 3,5 
milyon m3'ü devlet sulamalarmda, 4,4 milyar m3'ü içme suyu, kullanma ve sanayi 
suyu ihtiyaçlar ında ve 1,7 m3'ü ise münferit özel sulamalarda olmak üzere toplam 
9,7 milyar m3'ü tahsis edilmi ştir (Anonim, 2007). Ancak fiili çekimlerin bunun üze-
rinde olduğu bilinmektedir. Özellikle yoğun kentsel ve endüstriyel yerle ş imler ile 
sulu tarımın yoğun olduğu yerlerde çok say ıda kaçak kuyu ile sulama yap ıldığı , 
yeraltı  suyu mülkiyet ve iş letme biçimlerinde büyük ölçüde etkinsizlik olduğu ve 
daha da önemlisi kaynaklar ın sürdürülebilir kullan ı mının ciddi bir tehditle kar şı  
karşı ya olduğu bilinmektedir. 

Su; tar ım, sanayi ve günlük ya şamda geniş  kullamm alanlar ına sahiptir. 
Hızlı  nüfus artışı , kentleş me, sanayile şme ve her y ı l iş letmeye aç ı lan sulama alan-
ları  gelecekte daha fazla su gereksiniminin olaca ğı nı  göstermektedir. 1980-2006 
döneminde su kullanımında bir artış  eğ ilimi gözlenmektedir. 1980'de 11,8 milyar/ 
m3 olan toplam su kullan ımı  yaklaşı k 4 kat artarak 2006 y ı lında ise 40,1 milyar/m3 
olmuştur. 1990-2006 döneminde sulama, içme ve kullanma ile sanayide kullan ı -
lan suyun miktarı  ve toplam kullanı m hacmi içindeki payında önemli bir değ iş im 
gözlenmemektedir (Tablo 1). Özellikle sulama amaçl ı  su kullan ımında etkinliğ in 
artırı lması  ve bu alanda sudan daha etkin yararlan ı lmas ı , kurakl ık riskinin etkili 
olduğu ülkemizde ya şamsal öneme sahiptir. 

Kurak bölgelerdeki geli şmekte olan ülkelerde y ı ll ık su kullan ımı  içinde su-
lama % 70 ve % 90 aras ında değ işen oranlarda pay almaktad ır. Dünya nüfusu her 
yıl potansiyel kullanı labilir tatl ı  su kaynaklarının % 9'unu kullanmaktad ır. Bunun 
yaklaşı k % 90' ı  bitkisel üretim ve hayvanc ı lık, % 7'si sanayi ve kalan k ısmı  evsel 
kullanıma yöneliktir. Ancak bu oranlar ülkelere göre de ğ iş iklik göstermektedir 

Tablo 1. Türkiye'de Su Kaynaklara Kullan ımı  (1.000.000 

Y ı llar 
Toplam Su 
Kullan ı mı  

(m3/y11) 

Sulama içme ve kullanma Sanayi 
Miktar 
(m3/yıl) 

Oran 
(%) 

Miktar 
(m3/y ı l) 

Oran 
(%) 

Miktar 
(m3/yıl) 

Oran 
(%) 

1980 11.800 9.000 76,27 1.600 13,56 1.200 10,17 
1990 30.600 22.016 71,94 5.141 16,81 3.443 11,25 
1992 31.600 22.939 72,59 5.195 16,44 3.466 10,97 
1994 32.400 23.652 73,00 5.184 16,00 3.564 11,00 
1996 34.200 25.308 74,00 5.302 15,50 3.590 10,50 
1998 37.400 28.050 75,00 5.680 15,19 3.670 9,81 
2000 42.000 31.500 75,00 6.400 15,20 4.100 9,76 
2006 40.100 29.600 73,82 6.200 15,46  4.300 10,72 

Kaynak: DS İ  Genel Müdürlüğü 
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(Chiras, 1994). Türkiye'de y ı ll ık su kullan ımı  içinde sulaman ın % 74 oran ında pay 
almas ı , iklim ve toprak ko şulları  ile tar ı msal üretim deseniyle uyumludur (Tablo 
1). Iklim değ iş ikliğ i ve kurakl ık tehlikesine bağ lı  olarak -sulama teknoloji ve ye-
tiş tiricilik tekniklerinin iyile ş tirilmemesi halinde- bu oran ın daha da yükselmesi 
beklenmektedir. 21. yüzy ı lda su stratejik bir kaynak haline gelebilece ğinden, özel 
likle sulamada suyun etkin kullanımı  yönünden, sulama tesisleri iş letmeciliğ inin 
kullanıc ı  örgütlerine devri (ortak mülkiyet) ve üreticilerin su kullan ı m ında sorum-
luluğunun art ı rı lmas ı  zorunlu olacakt ı r. 

Türkiye'de 2006 y ı l ı  verilerine göre DS İ  Genel Müdürlüğü'nce yaklaşı k 2,5 
milyon ha, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM)'nce 1,4 milyon ha ve 
halk tarafı ndan da 1,1 milyon ha olmak üzere yakla şı k 5 milyon ha arazi sulanmaya 
aç ı lmış tı r. DS İ 'ce sulamaya aç ı lan alanları n çoğunluğu 1993 yı l ı na kadar yine bu 
kurum tarafından, KHGM'ce sulamaya aç ı lan alanlar ise kooperatifler ve diğer 
özel örgütlerce i ş letilmiştir. Özellikle 1990'l ı  yı llardan bu yana sulama amaçl ı  yatı -
rı mları n azal ışı na paralel sulamaya aç ı lan arazi miktar ında da daralma olmu ş tur. 
Diğer yandan sulamaya aç ılan arazi varl ığı nın kentleşme, altyap ı  ve diğer amaç 
dışı  kullan ımlara ayrı lmas ı  süreci durdurulamad ığı ndan, fiilen sulanan arazi 
varl ığı n ı n daha düşük olmas ı  beklenmektedir. I ş letmelerde sulanan arazinin % 
37,7'si kuyular, % 28,6's ı  akarsu, % 15,8'i barajlar, % 10,l'i kaynaklar, % 4,7'si göl 
ve göletler ve % 3,l'i ise di ğer kaynaklardan sa ğ lanan su ile sulanmaktad ı r. Tarı m 
iş letmelerinin % 42,9'unda sulama yap ı lmakta olup, i ş letmelerin tasarrufundaki 
toplam arazi varl ığı nın % 19,0 ve ekonomik olarak sulanabilir arazi varl ığı nın % 
57,6's ı  sulanabilmektedir. i ş letmelerde sulanan arazinin % 81,7'si salma, % 16,6's ı  
yağmurlama ve % 1,7'si damla sulama yöntemiyle sulanmaktad ı r (Anonim 2004). 
Sulanan alan ın yaklaşı k % 94'ünde aç ık kanal sistemleri ve % 6'l ık kı s ı mda ise 
bas ı nçl ı  sulama sistemleri bulunmaktad ı r. 

Sulama İş letmeciliğ inde Ortak Mülkiyet Yakla şı mları  
Su ile ilgili bilinen sorunlar ın baş lıca nedeni, kaynakların kontrol edileme-

mesidir. Nüfus art ışı na paralel tüketimin sürekli artmas ı , su kaynakları  yönetimi-
ni en önemli sorun haline getirmektedir. Sorunun temelinde bulunan unsurlar; 
(i) su kaynaklar ı nı n mülkiyeti ve (ii) su haklar ıd ır. Türkiye'de kaynaklar hariç su 
varlığı  genel su olarak kabul edilmiş  ve kamu mülkiyetin al ınmış tı r. Özellikle be-
lirli bir havzada yerle ş im birimlerinin su kaynaklarından yararlanma haklar ı nı n 
tan ımlanmas ında önemli sorunlar ya şanabilmektedir. Su kaynaklarından hidro-
elektrik amaçl ı  özel kiş i ve kuruluş ların yatınmlannda su hakkı  tesisi yönünde 
önemli bir gelişme sağ lanmış t ı r. 

Etkin sulama sistemi için kamu kurulu ş ları  yan ında kullan ı c ı  örgütlerinin 
de yönetime kat ı lımlann ın sağ lanmas ı  gerekecektir. Devlet sulama şebekelerinde 
1920'lerden sonra 1993 y ı l ına kadar iş letme a ş amas ında kullan ı c ı ların katı l ı mı  ih-
mal edilmiş tir. 1994 y ı l ı ndan sonra uluslararas ı  gelişmelere paralel devlet sulama 
şebekelerinin kullan ı c ı lara devrine önem verilmi ş  ve böylece verimli kamu sula-
ma ş ebekelerinin öncelikle birliklere devri yap ı lmış tı r. Sulama i ş letmeciliğ inde; 
(i) kamu (devlet) sulama i ş letmeciliğ i (DSİ  ve yerel yönetimler), (ii) özel ( şahı s) su-
lama iş letmeciliğ i ve (iii) ortak mülkiyet (birlik ve kooperatif) sulama i ş letmeciliğ i 
fiilen uygulanmaktad ı r. Bu iş letme şekilleri aşağı da incelenmi ştir: 

(i) Kamu sulama i ş letmeciliğ i: Tesislerin inşas ı , bakı m, onarım ve iş letme- 
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ciliğ i ilgili kamu örgütü tarafından yürütülen i ş letmeleri kapsar. 6200 say ı lı  Kanun 
ile kurulan DS İ  tarafından devlet yat ırı mı  olarak gerçekle ştirilen büyük sulama 
tesislerinde (baraj sulamas ı  gibi) bu i ş letme biçimi tercih edilmiş tir. DSİ  inşa et-
tiğ i sulama tesislerini ya çe ş itli organizasyonlara devretmi ş  ya da iş letmeciliğ ini 
kendisi üstlenmi ştir (Özçelik vd. 1999). Devlet sulama i ş letmeciliğ inin sorunlar ı ; 
(i) sulu tarım yatırımlarına çiftçi kat ı l ımı  ve geri ödeme sorunu, (ii) sulama geli ş -
tirme projelerinde tarla içi hizmetlerinin gecikmesinden kaynaklanan sorunlar, 
(iii) aşı rı  sulamadan kaynaklanan sorunlar, (iv) sulama rand ımanı  düşüklüğüne 
neden olan iletim, dağı tım ve kullan ımdaki aksakl ıklar, (v) ürün deseni uygula-
malarından kaynaklanan sorunlar, (vi) sulama suyu yönetimi ve şebeke i ş letme 
sorunları , (vii) DS İ 'nin iş letme ve bak ım sorunları  ve (viii) yeni yat ırımlara kaynak 
ayrı lamamas ı  olarak ön plana ç ıkmaktad ır. Bu sorunlardan dolay ı  sulama tesis-
lerinin kamu kurulu ş ları nca i ş letilmesi uygun bir iş letmecilik şekli olarak görül-
memektedir. 1990'l ı  yı llardan sonra devletin sulay ı c ı  olmaktan ç ıkması , sulama 
suyunu kullananlara yard ımc ı , yönlendirici, te şvik edici bir konumda görevini 
sürdürmesi yönünde bir eğ ilim gözlenmektedir. Devletin su kaynaklar ı nın mak-
ro ve mikro düzeylerde planlanmas ı , büyük ölçekli projelerin gerçekle ştirilmesi 
ve politika oluş turma ile ilgilenmesi e ğ ilimi benimsenmi ş  ve bu noktada sulama 
tesislerinin kullan ıcı  örgütlerine devrinin yap ılmas ı  zorunlu olmuştur: iş letmeci-
ligi devretmenin amaçlar ı ; çiftçi kat ı l ımı , yerinden yönetim, özdenetim ve i ş letme 
ve bakı m giderlerinin azalt ı lmas ı d ır. Devirde mülkiyet yerine tesislerin yönetimi 
devredilmektedir. Şebekelerin kullan ıc ı lara devri ve devir sonras ı  tesislerin ve-
rimli olarak i ş letilebilmesi aç ı sından tesislerin i ş letmeciliğ i ve kullanım hakları -
nın devredilebileceğ i uygun örgütlenme modellerinin tespiti gerekir. 

1990'l ı  yı lların baş larına kadar DS İ 'ce iş letmeye aç ı lan alanların % 95'i DS İ  
tarafından iş letilirken, bu tarihten sonra sulama tesislerinin daha verimli olarak 
çalış tı rı lmaların ı  sağlamak ve devlete olan yükünü azaltmak amac ıyla kamu sula-
ma iş letmelerinin, kullan ı c ı ların oluş turduklar ı  organizasyonlara devri h ızland ı -
rılmış tı r (Özçelik vd., 1999). 1993 y ı l ında DSİ 'ce iş letmeye aç ı lan sulu tar ı m alan-
larını n devlet tarafından iş letilen (% 95.23) 213 adet sulama tesisi ile sulan ı rken, 
bu alan 2000'de 127 tesis (% 9.60) ve 2006 y ı l ı nda ise 63 (% 8.84) tesis olmu ştur. Dev-
redilen sulama alanlar ını n arttığı , buna bağ l ı  olarak da DS İ 'ce iş letmeye aç ı lan 
sulama alanların anı lan dönem içinde miktar olarak art ış  gösterdiğ i ve dolayı sıyla 

Tablo 2. DS İ 'ce İsletmeve A ı lan İ  letilen ve Devredilen Sulama Alanlan 

Y ı llar 

DS İ 'ce i ş letmeye 
Aç ı lan Alanlar* DS İ 'ce İş letilen Alanlar Devredilen Sulama Alanlan** 

Alan (Ila) Oral ı  (%) Tesis Adedi  Alan (Ha) Oran (%) 
Tesis 
Adedi Alan (Ha) 

Oran 
( ,,,,0)  

1980 • 836,494 100,00 - 798.617 95,47 37.877 4,53 
1985 1.155.963 100,00 - 1.109.066 95,94 46.897 4,06 
1990 1.380.903 100,00 193 1.320.092 95,60 176 60.811 4,40 
1995 1.603.428 100,00 175 624.852 38,97 363 978.576 61,03 
1998 1.809.687 100,00 127 325.756 18,00 478 1.483.931 82,00 
2003 1.826.245 100,00 68 128.489 5,45 588 1.826.245 77,60 
2006 2.093.382 100,00 63 101.222 4,0 650 1.976.094 78,2 

* Sulama kooperatifleri ve bedeli kar şı l ığı  yap ı lan iş ler hariçtir. ** DSPee devredilen sulama tesisi ad edin 
göstermektedir. Bir sulan a tesisi birden fazla sulama ünitesinde') o u şabilir. 
Kaynak: DS İ  Genel Müdürlü ğ ü 
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da DS İ 'ce i ş letilen sulama alan ının azaldığı  (% 4) anlaşı lmaktad ı r (Tablo 2). 
Kamu sulamalar ı nda iş letme, bakı m ve onarım giderlerinin geli ş imi 1980-

2006 döneminde incelendiğ inde, iş letme ve bak ım giderlerinin 2002 y ı lına kadar 
arttığı n ı , ancak 2003 y ı l ında önemli oranda azald ığı , toplam iş letme giderlerinin 
dalgalanma gösterdiğ i (toplam iş letme giderleri içinde personel giderleri en faz-
la payı  almakta) ve bak ım giderlerinin ise oransal olarak özellikle 2004 y ı lından 
sonra artış  eğ ilimini sürdürdüğü görülmektedir (Tablo 3). Kamu sulamalar ında 
iş letme giderleri içinde enerji giderlerinin pay ının oransal olarak h ızla azalm ış  
olmas ına karşı n, personel giderlerinin pay ı  artm ış tır. Tesislerin sürdürülebilirli ğ i 
bakımından bakım için nispeten fazla kaynak ayr ı lması  ve bakım faaliyetlerinin 

Tablo 3. Kamu Sulamalarında İ  letme ve Bak ım Giderlerinin Geli ş imi 

Yı llar 
Iş letme ve Bakım 

Giderleri (000 TL) 
I ş letme Giderleri (%) Bak ım Giderleri 

(%) Personel Enerji Diğ er* Toplam 
1980 2,7 28,9 2,6 5,1 40,7 59,3 
1985 19,8 13,7 32,7 6,2 52,7 47,3 
1990 126,5 43,8 11,6 11,9 67,3 32,7 
1995 . 	1.690,3 45,1 23,0 11,6 79,7 20,3 
1996 1.738,0 36,5 35,3 11,3 82,9 17,1 
1997 2.503,3 38,2 27,4 14,3 79,9 20,1 
1998 3.283,5 37,1 27,1 12,9 77,1 22,9 
1999 6.366,4 42,7 23,3 12,3 78,3 21,7 
2000 8.725,8 43,8 23,4 10,0 77,2 22,8 
2001 14.912,5 31,8 36,2 10,2 78,2 21,8 
2002 20.496,9 34,7 31,6 7,3 73,6 26,4 
2003 8.613,8 45,8 23,8 10,8 80,4 19,6 
2004 5.456,0 59,2 0,0 11,6 70,8 29,2 
2005 4.743,3 42,6 1,6 9,2 53,4 46,6 
2006 3.861,6 51,8 2,4 12,3 66,5 33,5 

Kaynak: DSI Genel Müdürlü ğü (•) Akaryak ıt, ı s ı tma, elektrik ve bina kiras ı  gibi giderler oplam ıd ı r. 

düzenli olarak sürdürülmesi zorunlu olacakt ı r. 
Kamu sulamaları nda tahsilat oranlar ı  1980-2006 döneminde azalma e ğ i-

limine girmiştir. Bu dönemde tarife uygulanan alanlar için bir azal ış , ortalama 
sulama ücretinde art ış  ve tahsilat-tahakkuk oran ı nda azal ış  olmuştur. Kamuda 
tahsilat oran ının azalmas ının nedeni, 1990'l ı  yı lların başı nda DS İ 'ce verimli sula-
ma tesislerinin birliklere ve kooperatiflere devrinin gerçekle ştirilmesi ve DS İ 'nin 
elinde verimsiz sulama tesislerinin kalmas ıd ır. Kamu sulamalar ında 1980-2006 
döneminde sulama oranlar ı  ve sulama rand ımanları  da ayn ı  nedenle azal ış  gös-
termi ş tir. Verimsiz sulama tesislerinin birlik ve kooperatiflere devredilmemesi 
sonucu tahsilat-tahakkuk oran ı  azalmış tır. Kamu sulamalarmda ürün deseninde 
1980-2006 döneminde önemli bir değ iş im olmuştur. Ürün deseninde 1980 y ı l ı nda 
en yüksek pay ı  pamuk (% 43,9) almakta olup, bunu tah ı llar (% 11,7), şeker pancar! 
(% 6,6), sebze (% 5,5) ve yem bitkileri (% 4,0) izlemektedir. Ürün deseninde 2006 
yı l ında m ı s ı rı n payı  % 18,7, pamuğun payı  % 18,2, tah ı lların payı  % 16,8, sebzenin 
payı  % 6,3, şeker pancann ın payı  % 6,0, meyvenin pay ı  ch 5,7 ve yem bitkilerinin 
payı  % 4,3 olmuştur (Tablo 4). 

Kamu sulamalar ı  içinde belediye ve muhtarl ıkların (yerel yönetimler) i ş let-
tikleri sulama tesisleri de bulunmaktad ı r. DSİ  tarafı ndan iş letmeye aç ı lan 105.459 
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ha araziyi sulayan 105.459 tesis yerel yönetimlere devredilmi ştir (Tablo 5). Bunlar; 
kooperatif ya da birlik kurulma olana ğı  olmayan veya kurulsa bile i ş letilemeyen 
yerlerde yap ı lan ve iş letme ölçeğ i küçük olan belediye ya da muhtarl ık tarafından 
iş letilen sulamalard ır. Yerel yönetimler kamu yönetimine ili şkin asli görevlerini 
yerine getirirken, tar ımsal sulama konusunda teknik bilgi ve donan ı mlarının ye-
tersizliğ i nedeniyle sulama tesislerini ba ş arıyla i ş letememeleri, tesislerin sürekli-
liğ inin sağ lanamamas ı , sulama tesislerinin k ısa vadeli kaynak temin arac ı  olarak 
kullan ı lması , seçimle be ş  yı ll ık sürelerle iş  başı na gelen yöneticilerin keyfi yöneti-
me yaygın olarak ba şvurulmas ı  ve sulama uygulamalar ının denetlenememesi gibi 
olumsuz yönleri bulunmaktad ı r. Yerel yönetimlere devredilen tesislerin i ş letme 
ölçeğ i küçük olmakla birlikte, bu tesislerden yararlananlar ın örgütlenmeleri ve 
mevcut tesislerinin i ş letmeciliğ inin bu örgütlere devri yönünde çal ış ma yap ı lmas ı  
gerekecektir. 

Tablo 4. Kamu Sulamalannda Ürün Desenindeki De ğ i ş meler 

Y ı llar 
Ürün Deseni (%) 

Tah ı llar Baldagiller 
Ş eker 

Pancar' 
Pamuk Mı s ı r Meyve Sebze 

Yem 
Bitkileri 

1980 11,7 2,9 6,6 43,9 2,1 2,5 5,5 4,0 
1985 19,8 2,8 6,2 35,6 3,2 2,5 5,7 2,7 
1990 22,5 7,7 8,7 23,4 7,3 3,1 5,8 3,0 
1995 10,5 6,0 9,0 25,0 5,5 7,8 8,0 5,0 
1996 13,9 5,2 12,0 23,2 3,3 7,7 5,9 6,1 
1997 12,4 2,7 13,9 27,1 2,2 8,5 5,3 6,1 
1998 11,0 5,0 23,8 11,9 - 2,1 12,7 5,4 11,0 
1999 16 , 17 3,76 23,68 0,34 1,76 11,85 6,12 14,52 
2000 16,18 3,28 27,04 0,28 1,99 13,96 4,90 9,61 
2001 13,11 2,93 21,00 0,48 2,70 16,53 4,72 12,58 
2002 18,30 4,30 19,09 0,45 2,90 15,82 4,79 11,98 
2003 23,80 3,6 18,60 0,47 4,00 15,50 3,10 13,50 
2004 21,1 1,3 6,3 18,6 20,1 5,1 5,3 3,2 
2005 19,0 1,3 6,7 14,6 22,7 5,5 5,8 3,7 
2006 16,8 1 , 7 6,0 18,2 	 18,7 5,7 6,3 , 4,3 

Kaynak: DS İ  Genel Müdürlü ğü 

(ii) Özel sulama i ş letmeciliğ i: Üreticilerin arazilerini sulamak için, kendi 
olanakları  ile yaptıklar ı  ya da gerekli izinleri ald ıktan sonra yapt ırd ıklar ı  sula-
ma tesislerini, yine kendi olanaklar ı  ile i ş lettikleri, bakı m ve onarım hizmetlerini 
karşı lad ıkları  sulama iş letmeciliğ ini kapsar. Bu sulamalarda, çiftçilerin mevcut 
kaynaklardan kendi güçleri oran ında yararlanmas ı  veya 167 say ı lLKanuna göre 
10 metreye kadar olan sular ı n herhangi bir izin almaya gerek kalmadan yat ı rımla-
rın yap ı lması  ile gerçekle ştirilmektedir. Ş ah ı s sulamalar ında belirli bir derinliğ in 
altındaki (10 m) yeralt ı  suyundan faydalanmak, ancak gerekli izinlerin al ınmas ı  
ile gerçekle ş ebilmektedir (Özçelik vd., 1999). Bununla birlikte ülkemizde sulama 
ve diğer amaçlarla yararlanmak üzere hemen her yörede çok say ıda kaçak kuyu 
aç ı ld ığı  ve hatta kentsel alanlarda bile ilgili kurulu ş ların kuyuların envanterini 
dahi ç ı karamad ığı  bilinmektedir. Kaçak kuyu açma ve yeralt ı  sularından izinsiz 
olarak yararlanma giri ş imi, kaynağı n yalın kamu mal ı  niteliğ inden ç ıkarı larak fi-
yatland ı nlabilen mal olarak görülmemesi, coğ rafi bilgi sistemlerine dayal ı  etkin 
denetim yap ı lmamas ı  ve üreticilerde çevre duyarl ı lığı nın gelişmemiş  olmas ı  ile 
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yakından ilişkilidir. 
Türkiye'de şah ı s sulama i ş letmeciliğ i ile iş letilen tesisler hakk ında kesin 

bir veri ve bilgi olmamakla birlikte, yerüstü su kaynaklar ı  ile yakla şı k 1.000.000 ha 
ve yeralt ı  suyu kaynaklar ı  ile de 80.000 ha olmak üzere toplam 1.080.000 ha arazi 
sulanabilmektedir. Ş ah ı s sulamaları  genellikle pompaj, havuz, derivasyon, toprak 
rezervuar gibi çe ş itli sulama tesisleri ile üreticilerin arazilerini sulad ıkları  sistem-
leri içermektedir. Ş ah ı s sulamalar ı , sulama yat ı rı mlarına çiftçi kat ı lı mın ı n bütü-
nüyle sağ lanabildiğ i ve üretici yönünden geri ödemenin en yüksek oldu ğu sulama 
organizasyonudur (Özçelik vd., 1999). 

Tablo 5. DSI' ce Devredilen Tesislerin Devredilen Kurulu lara Göre Dağ ilimi  
Devir Yap ı lan 

Kurulu ş lar 
1992 1993 1994 1995 2000 2003 2006 

Köy Tüzel Ki ş ili ğ i 
• Alan (Ha) 

• Sulama Ünitesi Adedi 

15.006 13.348 23.891 39.877 33.067 36.985 • 39.302 

93 88 169 157 214 231 233 
Belediye 
• Alan (Ha) 
• Sulama Ünitesi Adedi 

29.591 30.594 43.110 51.005 55.275 57.338 66.157 
63 66 107 90 133 145 162 

Sulama Birli ğ i 
• Alan (Ha) 

• Sulama Ünitesi Adedi 

18.451 18.463 195.119 878.861 1.475.137 1.656.535 1.786.405 

16 17 68 104 328 376 399 

Kooperatifler 
• Alan (Ha) 
• Sulama Ünitesi Adedi 

280 1.375 4.559 6.561 54.233 74.355 83.080 
2 5 14 14 42 70 90 

Diğ erleri* 
• Alan (Ha) 
• Sulama Ünitesi Adedi 

687 687 687 937 957 1032 1150 

2  7  2 2 3 4 5 
Toplam 
• Alan (Ha) 
• Sulama Ünitesi Adedi 

64.015 64.467 267.366 977.241 1.618.669 1.826.245 1.976.094 

176 178 360 367 720 726 889 

Kaynak: DS İ  Genel Müdürlü ğ ü 
*üniversiteler, köye hizmet göttirme birlikleri ve di ğ er devredilen tesislerin toplam ı dı r. 

(iii) Ortak mülkiyete dayal ı  sulama iş letmeciliğ i: Sulama organizasyonlar ı  
içinde yer alan sulama birlikleri ve kooperatifler bu i ş letme biçiminin örnekle-
ridir. Niteliğ i yönünden birlikler kamu mülkiyetinde iken, kooperatifler, çiftçi 
kuruluşu (özel hukuk tüzelki ş isi)'dur. Kooperatiflerde yönetim ve politika belirle-
yicileri ortak çiftçiler iken, sulama birliklerinde vali, kaymakam, belediye ba şkan ı  
ve muhtar belirleyici olmaktad ır. Bu yap ı , sulama kooperatiflerinde kararlar ın 
doğrudan üyelerce al ınmas ı na olanak sağ larken, birliklerde kararlar ı n üye bele-
diye ve köy yönetimlerince al ınmas ına neden olmaktad ır. Kooperatiflerin yönetim 
organları  için seçimlerin her y ı l yap ı lmakta ve buna ba ğ l ı  olarak her y ı l yönetici 
değ iş tirebilme hakkı  olmaktad ı r. Ayrıca kooperatifler siyasi etkilerin sinirlili ğ i 
yönünden de birliklerden daha avantajl ıdır. Kooperatif ve birliklerin dezavan-
tajlar ı nın başı nda yeterli denetimin olamamas ı , bünyelerinde yeterli ve nitelikli 
teknik personel istihdam edilememesi, makine ve donan ım yetersizliğ i, tesislerin 
bakım ve onarımı  için fon aynlamamas ı  ve yatırım yapı lamamas ı  gibi birçok sorun 
bulunmaktad ı r. 

(1) Sulama birlikleri i ş letmeciliğ i: 1993 yı lından bu yana sulama tesislerinin 
iş letme, bakım ve onarım hizmetlerinin devredilmesinde üzerinde en fazla duru- 
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lan üretici organizasyonu sulama birlikleridir. Birli ğ in kurulmas ı , DSİ 'nce inşa 
edilen, inşaatı  devam eden veya in şas ı  planlanan tesislerde mümkün olabilmekte-
dir. Bu tesisler genellikle hizmet alan ındaki yerel yönetimlerce olu şturulan birlik-
lere devredilmektedir (Özçelik vd., 1999). İ lk sulama birliğ inin 1967'de kurulmuş  
olmas ına karşı n, 1993'e kadar birlikler fazla bir geli şme gösterememi ş lerdir. 1995 
yı l ında kurulan birlik say ı s ı  184 ve birliklerce sulanan alan 893.764 ha iken,1998 
yı l ında birlik say ısı  287 ve sulanan alan ise 1.350.955 ha olmu ş tur. 2006 yı l ında bir-
lik sayısı  346, ve devredilen sulu arazi miktar ı  1786.405 ha olmuştur. Bu dönemde 
birlik sayısı nda yaklaşı k % 56 ve birliklerce sulanan alanda ise % 51,2 oran ında bir 
artış  olmuş tur (Tablo 5). 

Kamu sulama tesislerinin i ş letmeciliğ inin devredildiğ i sulama birlikleri-
nin hukuksal, teknik ve ekonomik sorunlar ının çözülmesi ve yönetim yap ı larının 
iyileştirilmesine gereksinim oldu ğu sıklıkla vurgulanmış tı r (Özçelik vd., 1999). Ön-
celikle 06.07.2004 tarih ve 5200 Say ı l ı  Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsam ı -
na sulama birlikleri dahil edilmemi ş  ve sulama birliğ i kamu kurulu şu niteliğ inin 
d ışı na ç ıkarı lamamış tır. 11.06.2005 tarih ve 5355 Say ı l ı  Mahalli İdare Birlikleri 
Kanunu ile mahalli idare birliklerinin hukuki statüsü, kurulu şu, organlar ı , yöne-
timi, görev, yetki ve sorumluluklar ı  ile çalış ma usul ve esasların ı  düzenlemi ştir 
(Md.1). Sulama amaçl ı  olarak kurulan mahalli idare birliklerinde birlik meclisi, 
doğal üyeler (birliğ in üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye baş -
kan ı  ve köy için muhtar) ile belediye meclisi üyeli ğ ine seçilme şartlarına sahip 
ve birliğ in sulama faaliyetinden faydalanan mülk sahibi çiftçiler aras ından birlik 
tüzüğünde gösterilen say ıda seçilecek üyelerden olu şur. Seçim, üye mahalli idare 
sınırları  içinde birliğ in sulama faaliyetinden faydalanan çiftçilerin kat ı lımıyla o 
mahalli idare meclisinin gözetiminde yap ı l ır. Arazinin be ş  yı ldan fazla kiralan-
mas ı  halinde birlik meclis üyeliğ ine seçilme ve birlik meclisi üye seçimlerinde oy 
kullanma hakkı  kirac ıya aittir. Birlik üyesi mahalli idarelerin birlik meclisinde 
kaç üye ile temsil edilecekleri, söz konusu mahalli idare s ı nırları  içindeki sulanan 
alanların birliğ in sulama faaliyetinden faydalanan toplam arazi varl ığı na oran ına 
göre belirlenir (Md.19). Yap ı lan iki düzenleme ile üretici birli ğ inin dernek özelliği 
ve ticari faaliyet yapmamas ı  ön plana ç ıkarı lmış ken, sulama birliklerinin üretici 
örgütünden çok kamu kurulu şu niteliğ indeki mahalli idare birlikleri statüsü al-
tında toplanmış tı r (Md.3). 5355 Sayı l ı  Kanun ile sulama birliklerine kazand ırı lan 
statü ile hem dünyadaki benzerlerinden çok farkl ı  bir yap ı  oluş turulmuş , hem de 
birliklerce yap ı lacak sulama i ş letmeciliğ i üretici örgütü veya ortak mülkiyet re-
jimine de uygun dü şmemektedir. Bu ko şullarda ülkemizde birliklerce i ş letilen 
sulama tesislerinin kullan ı c ı larca benimsenmesi ve rasyonel olarak i ş letilmesi 
aç ı s ı ndan oldukça güç bir sistem kurulmu ş tur. Birliklerde gerçekçi bir yat ırı m, 
iş letme ve fiyatland ı rma yaklaşı mı  belirlenememiş  olup, uygulamada çoğu zaman 
sulama suyu fiyatlarının olması  gereken düzeyden daha dü şük düzeyde saptand ığı  
görülmektedir. 

Birliklerin çal ış ma konusu, sulama hizmetlerini rasyonel esaslara göre yü-
rütmek ve mevcut tesisleri geli ş tirmektir. Bunun d ışı nda birliklerin özellikle çiftçi 
eğ itim ve yayım konuları  ile ilgilenmeleri ve üyelerine sulama teknolojilerinde 
oluşan gelişmeleri h ı zl ı  biçimde ulaştırabilmeleri de sağ lanmal ıd ı r. Birliklerde 
hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için öncelikle 5355 Say ı lı  Kanunda tan ımla-
nan yönetim yap ısı  değ iş tirilmeli ve yönetim yap ısı  demokratikleştirilmeli, hizmet 
alan ı  kapsam ındaki bütün üyelerin kat ı lımıyla oluşturulacak birlik meclisi yöne- 
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ticileri seçilmeli, üretici ile birlik yönetimi aras ında ileti ş im sorunları  azalt ı lmalı , 
birliklerin idari, mali ve teknik denetimi ilgili bakanl ıklar tarafından her y ı l dü-
zenli olarak yap ı lmalı , birliklerde norm kadro (teknik ve idari personel) yakla şı mı  
benimsenmeli, her yı l birliklerce tesislerin düzenli bak ım ve onarımı  yap ı labil-
meli, birlikler üst örgütlenmelerini bölge ve ülke düzeyinde tamamlamal ı  ve böl-
ge birlikleri bünyesinde olu şturulacak alet ve makina parklar ına önemli iş levler 
kazand ı rı lmal ı , birliklerde sulama ücreti i ş letme masraflar ının tamam ı  ile sabit 
masraflar ın bir kı sm ı  veya tamam ın ı  karşı layabilecek düzeyde olmal ı , birliklerde 
suyun hacim esas ına dayal ı  olarak fiyatland ırı lması  ve üreticilere da ğı tı lması  sağ -
lanmalı , birlik yöneticileri mahalli idarelerde seçimle i şbaşı na gelen yöneticiler 
doğ rudan aktif politika ile ilgilenmemeli ve k ı rsal alanda feodal yap ı nın güçlendi-
rilmesinde birlikler araç olarak kullan ı lmamal ıd ı r. 

(2) Sulama kooperatifleri i ş letmeciliğ i: Kooperatifler, 1163 sayı lı  Koopera-
tifler Kanununa göre yeralt ı  veya yerüstü su kaynaklar ı ndan yararlanmak isteyen 
çiftçilerin ekonomik güçlerini birle ştirerek kurduklar ı  demokratik örgütlerdir. 
Kooperatif i ş letmeciliğ inin avantajlar ı ; (i) bireylerin ç ıkarları  yerine toplumun 
ç ıkarların ı n ön planda olmas ı , (ii) yı l sonunda ve olağanüstü kurullar ile ba şarısı z 
olan yöneticilere hesap sorulup görevlerinin sonland ırı labilmesi, (iii) genel ku-
rullarda üyelerin sermayelerine bak ı lmadan bir oy hakk ına sahip olmaları  ve (iv) 
bakı m ve onarım hizmetlerinin imece usulü ile kolayca yapt ırı labilmesidir (Ano-
nim, 1990). Kooperatifler, devlet taraf ından aç ı lan yeralt ı  suyu kuyular ı  ve pompaj 
tesislerinden faydalanmak isteyen çiftçiler taraf ından kurulur. Sulama ve içme 
suyu temini ve batakl ıkların kurutulmas ı  ve ilgilenilen toprak-su veya sulama ko-
operatiflerinin, sulama tesisi yapmak ve bak ı m iş lerini organize etmek, akarsu ve 
göller ile yeralt ı  sularından su temin etmek, yeterli içme suyu sa ğ lamak, sulama 
araçlarını  sağ lamak, ortaklar aras ında su dağı tmak ve dağı tımı  denetlemek gibi 
konulardaki çal ış maları  bilinçli bir şekilde yap ı lmak suretiyle, toprak verimlili ğ i 
ve su kalitesi korunabilmektedir. 

Yeraltı  ve yerüstü su kaynaklarının sulama ve diğer amaçlarla kullamm ı  ve 
su kaynaklar ı n ı n sürdürülebilir yönetimi aç ı sından, kaynaklar ın ortak mülkiyette 
yönetimi gerekli ve yararl ı  görülmektedir. Bu amaçla genellikle yerel sulama bir-
likleri ve kooperatifler kurulmaktad ı r. Böylece su kaynaklar ının aşı rı  kullanımı  
ve kirlenmesi ile toprak kaynaklar ını  erozyondan koruma giri ş imleri, birlik veya 
kooperatiflerce etkin olarak gerçekle ş tirilebilmektedir. Ortaklara kooperatifin 
sağ ladığı  hizmet genelde su ve toprak kaynaklar ını  koruma politikalarının uy-
gulanmas ı  biçimindedir. Bu amaçla tar ımda aşı rı  su kullan ımının önlenmesi, su 
havzalarında kimyasallar ın uygulama yöntemleri ve kullan ım miktarlar ının kon-
trol edilmesi, toprak kaynaklar ının rüzgar ve diğer etkilerle olu şan erozyona karşı  
korunması , toprakta suyun muhafaza edilebilmesi için çiftçi e ğ itimi ve denetimi, 
ağaçland ırma, yamaçlara teraslar yapmak, akarsu yataklar ı nı  düzenlemek gibi i ş -
lemler için ortakların birlikte çal ış maları  sağ lanmaktad ı r. Ayrıca bu kooperatifler 
baz ı  yard ımcı  hizmetler, teknik yard ım ve toprağı  korumak için ortaldanmn kendi 
arazilerinde kullanacaklar ı  özel makinalar ı  da sağ layabilmektedir (Tanr ıvermi ş  
ve Tanrıvermiş , 2002). 

Özellikle küçük ölçekli şebekelerde kooperatif i ş letmeciliğ inin diğer or-
ganizasyonlardan daha ba ş arı l ı  olduğu görülmektedir. Kooperatiflerin ba şarı l ı  
olmas ı nın nedenleri; küçük-orta ölçekli i ş letmelere en uygun yönetim modeli 
olmas ı , çiftçilerin kendi kendini yönetebildi ğ i demokratik i ş letmecilik olmas ı , 
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her yı l yönetici değ iş tirebilme hakkı  bulunmas ı , özdenetim ve kamu yönetimince 
denetim durumunun kolayl ığı , siyasi etkilere kapal ı l ık, bakı m-onar ı m giderlerini 
karşı lama, ana sözle şmeleri gereğ i üretim, pazarlama, d ış satım ve d ış al ı m gibi çok 
yönlü faaliyetleri de yerine getirebilmeleri nedeniyle üyelerin ikinci bir koopera-
tif kurmas ına gerek kalmamas ıdı r. DSİ  tarafı ndan 1992-2006 döneminde 90 adet 
sulama tesisi ile 83.080 ha sulama alan ı  kooperatiflere devredilmi ş tir (Tablo 5). 
2006 yı l ı  verilerine göre toplam 2.414 sulama kooperatifinin 285.435 orta ğı  bulun-
maktad ı r. 644 birim sulama kooperatifi 11 kooperatif birli ğ i bünyesinde örgütlen-
miş  ve 1 adet merkez birliğ i kurulmuş tur (Anonim 2007). Sulama kooperatiflerinin 
federatif olarak üst örgütlenmelerini tamamlad ıklar ı  görülmekle birlikte, mevcut 
birlikler kooperatiflerin % 26,7'si ve ortaklar ı n % 30,8'ini kapsamaktad ır. Birim 
kooperatiflerin tamam ı  mevcut federatif yap ıya katı lamam ış  ve üstelik üst örgüt-
lerde makine park ı  kurma, birim kooperatiflere teknik ve ekonomik destek sa ğ la-
ma fonksiyonların ı  iş letebilecek güce kavu şamamış lard ır. Sulama kooperatifleri 
yakla şı k 500 bin hektar araziye sulama hizmeti vermekte olup, ülkemizde sulanan 
arazi varl ığı nın yaklaşı k % 10'u kooperatiflerce yönetilmektedir (Anonim, 2007). 

Su Kaynaklarından Yararlanma Yöntemleri ve Sürdürülebilirlik 
Kaynaklar ı n korunmas ı , su yetersizliğ inin önlenmesi ve yeniden kullanımı -

nın yaygı nlaşmas ı  için etkin su yönetimine ihtiyaç bulunmaktad ı r. Etkinlik ulusal, 
bölgesel ya da yerel düzeydeki yönetim derecesi gerekli altyap ının kurulmas ına 
bağ lıdı r. Bunlar için de yüzeysel su kaynaklar ı nın nas ı l kullanı lacağı  ve kontrol 
edileceğ i ile insan faaliyetlerinden nas ı l etkilendiğ inin bilinmesi gereklidir. Nü-
fus art ışı na paralel kentle şme, artan ekonomik faaliyetler ve özellikle tar ı mda 
entansifle şme ve arazinin yoğun olarak i ş lenmesi beraberinde birçok kirleticinin 
kaynaklara karış mas ı na ve kirliliğe neden olur. Su kirliliğ i, kirletici kaynaklar ın 
çeş idi, kirleticilerin miktar ı  ve özelliklerine göre farkl ı lık gösterse de, kirlenme su 
kaynaklar ının sulama, içme suyu, sanayi ve bal ı kç ı lık gibi alanlarda kullan ı mını  
doğ rudan etkilemektedir. Günümüzde su kaynaklar ı nın kullan ı lmas ı  ve korunma-
s ı n ı n ekonomik, teknik, planlama ve yasal yönleriyle bir bütün olarak incelenmesi 
ve entegre su yönetimi yakla şı mım ın benimsenmesi ve havza ve ülke düzeylerinde 
etkin uygulanmas ı  gerekmektedir. 

Kaynakları n korunmas ı  aç ısından öncelikle kaynaklar ı n hukuki durumu 
ve ekonomik özelliklerinin yeniden tan ımlanmas ı , kaynakların klasik kamu mal ı  
statüsünün gözden geçirilmesi ve ortak mülkiyet rejiminin güçlendirilmesine ge-
reksinim bulunmaktad ır. Buna ilave olarak kamu ve özel örgütlerin kat ı l ım ıyla 
belirlenecek entegre su yönetimi stratejilerinin etkin olarak uygulanmas ı  gerekir. 
Entegre su yönetimiyle ekonomi ve mühendislik yönlerinden havzalar ın su arz ı , 
talebi ve su bütçelerine dayal ı  mevcut durum ve gelecek planlar ının yap ı lmas ı , su-
lama, sanayi ve diğer alanlarda suyun etkin kullan ı mı  veya aşı rı  su kullanma eğ i-
liminin azalt ı lmas ı , su kullan ı c ı larından maliyetlerin fiyatland ırma yoluyla geri 
al ı nmas ı , kaynaklar ın mevcut durumu, kirlenme ve kullan ım düzeylerini rasyonel 
izlemeye olanak veren sistem kurulmas ı , kaynakları  geliştirme, kirli kaynaklar ı  
ıslah ı  etme ve havza geli ştirme yat ırımları nın sürekliliğ inin sağ lanmas ı  hedef-
lenmelidir. Kaynakları n korunmas ı  ve kullan ı lmas ı  sürecinde sadece standartlar 
(içme, sulama ve kullanma suyu ile de şarj standartlar ı  gibi), yasaklama (yeralt ı  su-
yundan yararlanma, içme suyu barajlar ının koruma bölgelerinde baz ı  faaliyetle-
rin yasaklanmas ı  gibi), para cezalar ı  uygulama ve faaliyeti durdurma gibi gelenek- 
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sel araçlar yan ında ekonomik ve mali araçlardan da yararlan ı lmas ı  gerekecektir. 
Birçok ülkede kaynaklar ı n korunmas ı  bakım ı ndan at ıksu harc ı , vergiler (kirletici 
faaliyetlere, ürün ve girdilere uygulanan), depozito geri ödeme sistemi, kredi ve 
sübvansiyon gibi parasal yönlendirme araçlar ından s ıklıkla yararlan ı lmaktad ır 
(Tanrıvermi ş , 1997). Vergi, harç ve di ğer ekonomik araçlarla yarat ı lan fonlar yine 
kaynak koruma ve kirliliğ i minimize etmeye yönelik faaliyetlerin finansman ı nda 
kullan ı lmaktad ı r. 

Sürdürülebilirlik aç ısından toprak ve su kaynakları  yönetiminin entegre 
edilmesi ve iyile ş tirilmesi zorunludur. Yat ı rı mları n inşaat ve özellikle i ş letme 
aşamas ına üreticilerin kat ı l ı m ı  sağ lanmal ı , sulama suyu hacim esas ı  üzerinden 
ve maliyetlerin tamam ı  kullanı c ı lardan al ı nacak biçimde belirlenmeli ve tesisle-
rin ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğ i sağ lanmal ıd ı r. Kamu sulama 
iş letmeciliğ inde izlenen sulama suyu fiyatland ı rma yakla şı m ı , aşı rı  su kullan ım ın ı  
teşvik edebilmekte ve fiyat ile su kullan ım miktarı  aras ı nda ili şki kurulamamak-
tad ı r. Bu bakımdan birlik ve kooperatiflerce i ş letilen sulama tesislerinde fiyatlan-
d ırmada, alan ve ürün çe ş idi yerine, saat ve m3 üzerinden, sulama say ı s ı  ve kulla-
nı lan sulama teknolojisine göre fiyatland ı rma yaklaşı mı  tercih edilmelidir. Ayr ıca 
sulama suyunda tasarruf sa ğ layabilen yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin 
tarım iş letmelerinde kullan ımı  kredi ve diğer araçlarla te şvik edilmeli ve yayg ın-
laş tınlmalıd ı r (Özçelik vd., 1999). 

SONUÇ VE ÖNERILER 
Kaynak koruma ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflere entegre edilmesi ve 

bu alanda yetkili/görevli kamu ve özel kurulu ş lar ile sivil örgütler aras ı nda etkin 
işbirliğ ine gereksinim bulunmaktad ır. Ülkemizde su kaynaklar ın ın korunmas ı , 
geliştirilmesi, kullan ı lması , yönetimi ve sürdürülebilirliğ inin sağ lanmas ı  konula-
rında entegre planlama; uygulama ve denetimin yöre, havza ve ülke ölçeklerinde 
gerçekle ştirilemediğ i, havza düzeyinde toprak ve su kaynaklar ının kullanım plan-
lamas ı nın birlikte yap ı lamadığı , kaynaklar ın kamu mülkiyetinden ortak mülkiyet 
rejimlerine dönü ştürülemediği ve kaynaklar ın tahrip edilme sürecinin durduru-
lamad ığı  görülmektedir. 21. yüzyı lda su arz ı  ve talebi aras ındaki dengesizliğe bağ l ı  
olarak toplam su kullan ı m miktarı  içinde ck 74 gibi yüksek oranda pay alan sulama 
alanında baz ı  düzenlemelerin yap ı lması  kaç ını lmaz olacakt ır. Çiftçi demokratik 
bir örgüt içinde yer almal ı  ve sulu tarı mda planlama, üretici eğ itimi, bakım-onarım 
hizmetleri düzenli yap ı lmal ı  ve sulama hizmetlerinin her alan ı nda etkin kullan ı c ı  
katı l ı m ı  sağ lanmal ıdır. Kaynaklardan sulama amaçl ı  yararlanmada kaynaklar ın 
mülkiyet hakkının ve bu kapsamda kaynaklardan yararlanma haklar ının gözden 
geçirilmesi ve bu alanda dünyada sürdürülebilir do ğal kaynak yönetiminde geni ş  
uygulama bulan ortak mülkiyet rejimlerinin yasal ve kurumsal yönlerden yeniden 
gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir. 

Sulama i ş letmeciliğ inde; kamu kuruluş ları , sulama birlikleri, kooperatif-
ler, vakıflar, dernekler, ş irketler ve şah ıslar görev alabilmektedir. Yasal engel 
olmamakla birlikte vak ı f, dernek ve ş irketlerce i ş letilen sulama tesisi bulunma-
maktad ı r. Türkiye koşullarında bu organizasyonlardan her birinin kendine çe ş itli 
avantajları  ve dezavantajlan vard ır. Dünyada kamu kurulu ş ları  sulama iş letmeci-
ligi alan ından çekilmekte ve tesislerin kullan ı c ı ları n oluş turdukları  örgütlere dev-
ri eğ ilimi ortak mülkiyet rejimlerine dayal ı  olarak benimsenmektedir. Türkiye'de 
sulama tesislerinin kullan ı c ı lara devredilmesi ve sulu tar ım yapan üreticilerin ör- 
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gütlenmesinin sağ lanmas ı  hedef olarak belirlenmi ştir. Çiftçi kat ı l ım ını  sağ lamak, 
yerinden yönetim, özdenetim ve i ş letme-bak ı m giderlerini azaltmak gibi amaçlar ı  
gerçekle ş tirmek için tesisler kullan ıc ı ları n oluşturdukları  örgütlere devredilmek-
tedir. 

Türkiye'de devletin sulay ı c ı  olmaktan ç ıkmas ı  ve suyu kullananlara yar-
d ı mc ı , yönlendirici ve te şvik edici bir role sahip olmas ı  gerekmektedir. Devletin 
sulama iş letmeciliğ inden çekilmesiyle tesisler, kullan ı c ı lar ( ş ah ı slar) veya ortak 
mülkiyet idarelerine (kooperatif ve birlikler) b ırakı lmaktad ır. Bunlara ilave ola-
rak DS İ  bir kamu kurulu şu olan belediye ve muhtarl ıklara da sulama tesisi dev-
ri yapmaktad ı r. Bu uygulama, kamu örgütlerinin i ş levleri ve nitelikleri dikkate 
al ındığı nda tercih edilmemesi gereken bir yakla şı m olarak görülmektedir. Küçük 
ölçekli olmas ı , kooperatif veya birlik kurulamamas ı  veya kurulanlar ın çalış tırı la-
mamas ı  nedeniyle DS İ 'ce belediye ve muhtarl ıklara devredilen 395 tesisin sürdü-
rülebilirliğ inin sağ lanmas ı  bakım ından tabanda kullan ı c ı ları n örgütlenme gerek-
siniminin farkında olmaları  sağ lanmal ı  ve yerel yönetimlere devredilen tesislerin 
kullanı c ı ların oluş turacaklar ı  demokratik örgütlerce i ş letilmesi sağ lanmal ıd ı r. 

Tesislerin kullan ıc ı lara devrinde amaç, tesislerin ekonomik ve teknik ve-
rimliliğ inin yükseltilmesi ve sürdürülebilirliğ inin sağ lanmas ıdır. Bu amaca bir 
sulama bölgesindeki üreticilerin tamam ını n veya tamam ı na yak ı n kı sm ı nı n katı l ı -
m ı  ile ulaşabilmek mümkün olabilir. üreticilerin yönetime etkin olarak kat ı labile-
cekleri, yöneticilerin seçimle belirlenece ğ i, esas amac ı  sulama i ş letmeciliğ i olan 
birlik ve kooperatif gibi kurulu ş lara devrin yap ı lmas ı  ile bu amaçlar gerçekle ş ti-
rilebilir. Mevcut birliklerin yeniden yap ı land ı rı lmas ı , birlik ve kooperatiflerin ya-
tay ve dikey örgütlenmelerinin gerçekle ş tirilmesi ile devredilen tesislerin verimli 
olarak i ş letilmesi sağ lanabilir (Özçelik vd., 1999). 5355 Say ı l ı  Kanun ile birliklere 
kamu kurulu şu statüsü kazand ı rı lmış  ve birlikler üretici örgütü olmaktan tama-
men uzaklaş tı rı lmış tı r. Mevcut ko şullardan DS İ 'ce i ş letilen tesislerin birlikler ve 
yerel yönetimlere b ırakı lmas ı , esasen kamu i ş letmeciliğ inin kullan ı c ı  örgütlere 
devriden çok, iki kamu kurulu şu aras ı nda yönetim ve i ş letme hakkı nın el değ iş tir-
mesi söz konusu olmaktad ı r. Türkiye'de büyük ölçekli sulama tesislerinde birlik-
ler ve nispeten küçük ölçekli ş ebekelerde kooperatiflerin di ğer organizasyonlar-
dan daha başarı l ı  olduğu düşünülmektedir. Dünyada birlik ad ı  verilen örgütlerin 
kooperatif statüsünde olduğu, ülkemizdeki sulama birliklerinin dünyadaki örnek-
lerinden büyük ölçüde farkl ı  olduğu ve bu yap ı  ile sulama tesislerinin birliklere 
devrinin evrensel hedeflerine ula şı lmas ı  olanağı n ın oldukça zay ı f olduğu gözden 
uzak tutulmamal ıd ı r. 
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SÜREÇ KIYASLAMASINDA VERI 
TOPLAMAYA ETKI EDEN FAKTÖRLER 

Mustafa Cahit Ungan* 

Özet: Birçok k ıyaslama (benchmarking) türü olmas ına rağ men süreç k ı -
yaslaması  k ıyaslama konusunda çalış ma yapan araş tırmacı lar ve uygulama-
cı lar tarafından en etkili k ıyaslama yöntemi olarak düşünülmektedir. Bunun-
la birlikte araş tırmacı lar bu tür bir kıyaslamanın başarı  ş ansının k ıyaslama 
yapan ve yap ı lan iş letme (ortak) ile ilgili bilgileri elde etmenin güç olmas ından 
dolay ı  düşük oldu ğundan bahsetmiş lerdir. Bu çalış ma için yap ı lan bir litera-
tür taraması  k ıyaslama yapmak için gerekli verileri toplamaya etki eden fak-
törlerin yeterince ayd ınlatı lmam ış  olduğ unu göstermiş  ve bu çal ış ma ile litera-
türdeki bu eksiklik giderilmeye çal ışı lm ış tır. Veri toplamaya etki eden faktörler 
üç k ısımda incelenmi ş tir. Bunlardan birincisi süreç özellikleri ile ilgili olanlar, 
ikincisi k ıyaslama yapan ve yapı lan iş letme ile ilgili olanlar ve üçüncüsü ise 
sadece k ıyaslama yapı /an iş letme ile ilgili olanlardır. 

Anahtar Sözcükler: süreç k ıyaslaması , veri toplama 

Factors Affecting Data Collection For Process Bench-
marking 

Abstract: Although there are many types of benchmarking, process ben-
chmarking is considered as the most effective type of benchmarking. However, 
researchers and practitioners agree that success rate in process benchmarking 
is relatively low, because data collection from both benchmarking company and 
its partner is difficult. A literature review for this study indicated that factors 
affecting data collection were understudied. This study aims to fill this gap by 
identifying factors affecting data collection. These factors are then categorized 
into three: factors associated with process; factors related to both benchmarking 
company and its partner; and factors only associated with partner company. 

Keywords: process benchmarking, data collection 

Gİ Rİ S 
Son on y ı l içerisinde k ıyaslama modern i ş letmelerin i ş lemlerini geli ş tirmek 

için kulland ı kları  en etkili araçlardan birisi olmu ş tur (Rigby, 2001). Xerox, Kodak, 
ve 3M gibi i ş letmeler k ıyaslamay ı  düzenli olarak yapmakta olup kendi endüs-
trilerinde dünya çap ı nda ba ş arı l ı  olmu ş lard ı r (Simatupang ve Sridharan, 2004). 
Kıyaslaman ın ABD'de ve özellikle Avrupa'da bu denli popüler olmas ı na neden 
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olan faktör kendisini uygulayan i ş letmelere çok ciddi kazan ı mlar sağ lamış  olma-
sıdır. Daha önce yay ınlanm ış  çal ış malar kıyaslaman ın finansal durumda geli şme 
(Rigby, 2001), iş letme performans ı nda artış  (Voss vd, 1997) ve stratejik dü şünme ve 
faaliyette değ iş im kapasitesi sağ lad ığı nı  ortaya koymu ştur (Chan ve Burns ;  2002). 
Kıyaslaman ın şu anki popülaritesi ayn ı  zamanda ISO 9000 belgesi almak isteyen 
iş letmeler için k ıstas olmas ı  ile de ilgilidir. K ıyaslama bir i ş letmenin kendi süreç-
lerini lider bir iş letmenin karşı laştı rı labilir süreçleri ile karşı laş tı rarak süreç ge-
liştirme alternatiflerini tespit etmesi ve uygulamas ı  olarak tan ımlanabilir (Ander-
sen ve Pattersen, 1996). Bu lider i ş letme ortak i ş letme olarak da adland ırı lmakta 
olup çal ış man ı n bundan sonraki k ısımlarında bu terim kullan ı lacakt ı r. 

Çok çe ş itleri olmas ına rağmen (stratejik, performans vs.) süreç k ıyaslama-
s ı  en etkili k ıyaslama yöntemi olarak dü şünülmektedir (Ralston vd, 2001). Süreç 
kıyaslamas ı  bir iş letmenin süreçlerini geli ştirme amac ını  güden tekniklerle ilgili-
dir ve değeri başarı lı  iş letmelerin süreçlerini derinden incelemeden geçer (Kyro, 
2003). Süreç k ıyaslamas ı nda sadece ba şarı l ı  iş letmelerin en ba şarı l ı  uygulamalar ı  
tespit etmekle kal ınmaz ayn ı  zamanda bu uygulamalar ın nas ı l, kim tarafından ve 
niçin yap ı ldığı  da incelenir. Süreç k ıyaslamas ı  bütün bir sürecin kavramsalla ştı -
rı lmas ı  ve süreci oluşturan prosedürlerin iyice anla şı lmas ını  gerektirir (Elmuti ve 
Kathawala, 1997). Sipari ş  alma, faturalama ve istihdam etme gibi i ş  süreçleri süreç 
kıyaslamas ı nın kapsam ına giren örneklerdir. 

Süreç k ıyaslamas ı  çok etkili olmas ına rağmen uygulamas ı  zordur (McAdam, 
2001), çünkü süreçle ilgili gerekli bütün verilen toplamak zaman al ı c ı  ve zahmet-
lidir (Leung vd, 2004). Zor olmas ın ı n bir diğer nedeni de kıyaslama yapan ve ortak 
iş letmeden toplanan verilerin ço ğu kez karşı laş tı nlabilir olmamas ıd ı r. Kıyaslama-
nın öneminden Toplam Kalite Yönetimi literatüründe s ık s ık bahsedilmekte olup 
kıyaslama yapmak için modeller geli ştirilmiştir. Ancak bu modeller bir konuda 
yetersiz kalm ış lard ır. Bu da, süreç analizine konu olacak bilgilerin toplanmas ı -
na etki eden faktörlerin tespitidir. Bu çal ış ma literatürün bu eksi ğ ini gidermeye 
dönüktür. Bilgi yönetimi, k ıyaslama, değ iş im yönetimi ve süreç geli ş tirme litera-
türlerinin taranmas ı  sonucu bilgi toplamaya etki eden faktörler tespit edilmi ş  ve 
bunlar üç baş lık altında kategorize edilmi ş tir: süreç özellikleri ile ilgili olanlar; 
kıyaslama yapan ve ortak i ş letme ile ilgili olanlar ve sadece ortak i ş letme ile ilgili 
olanlar (Ş ekil 1). 

VERI TOPLAMAYA ETKI EDEN FAKTÖRLER 

Süreçle ilgili Faktörler 
Bilgi Türü 
Son zamanların popüler konusu olan bilgi yönetimi bir süreci anlamak için 

başvurulmas ı  gereken önemli bir aland ı r (Scarbrough, 1998). Bilgi yönetiminin sü-
reçlerle ilgili önemi ise bilgilerin çe ş idi ile ilgilidir. Bilginin çe ş idi bir süreci an-
lama noktas ı nda son derece önemlidir. Bilgi yönetimi literatüründe bilgi çe ş itleri 
üzerine ayr ıntı l ı  çalış malar yap ı lmış tı r. 

Çok çe ş itli bilgi türleri var olmas ına rağmen konumuzla ilgili iki çe ş it bilgi 
vard ı r. Bunlardan birisi gizli diğeri ise aç ık bilgidir. Süreç bilgisi aç ık olduğunda 
sürece kat ı lanlar iş lerini nas ı l yaptıklarını  kolayca anlatabilirler. Bu durumda sü-
recin diyagram ı  kolayca ç ıkarı labilir. Çünkü süreç çok iyi tan ımlanmış  görevler ve 
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operasyonlardan olu şur ve dolayıs ıyla kolayca anla şı labilir (Harrison, 2000). Diğer 
yandan, gizli bilgi sahiplerinin zihinlerinin derinlerine yerle şmiş  olup ula şı lmas ı  
güç bir bilgi türüdür ve dolay ısıyla sahipleri tarafından başkalarına aktar ı lmas ı  
zordur (Harrison, 2000). Gizli bilgi süreci anlamay ı  zorla ş tırı r ve aç ık bilgiye dö-
nüş türülmelidir. Gizli bilginin aç ık bilgiye dönüş türülmesi ile ilgili olarak bilgi 
yönetimi literatüründe yeterli miktarda çal ış ma vard ı r. 

Ortak i ş letme ile ilgili 
faktörler 

• Coğ rafi yakınl ı k 
• Sektöre! benzerlik 

Ş ekil 1: Süreç klyaslamasinda veri toplamaya etki eden faktörler 

Süreç Karma şı klığı  
Karmaşı k süreç birbirinden ba ğı ms ız çok sayıda rutinler, teknikler, birey-

ler ve kaynaklar ın bir ürünüdür (Simonin, 1999). Süreçteki girdiler ve faaliyetler 
aras ı  çoklu etkile ş imlere ilave olarak karma şı k süreçlerde süreç kat ı l ımcı ları  üs-
tün kabiliyetlere sahip olup makineler teknolojik olarak karma şı k ve kullan ış ları  
zordur. 

Diğer yandan, az say ıda basit ama belirleyici unsurlar da karma şı kl ık yara-
tabilirler (Langley 1999). Baz ı  araş tı rmac ı lar karma şı klık teorisini anlaman ı n bir 
süreci anlamaya yard ımc ı  olacağı na işaret etmektedirler (Langley 1999). Yukar ı -
daki ifadelerden karma şı klığı n veri toplamaya ve dolay ı s ıyla süreci anlamaya etki 
eden negatif bir faktör olduğu sonucu ç ıkarı labilir. 

Tecrübe 
Kıyaslamay ı  yapan iş letmenin ortak i ş letmenin bilgisini al ıp değerlendir-

mesi ve kullan ı p benimsemesi önemli ölçüde bilgiyi alan i ş letmenin ilgili süreç 
hakkında daha önceden bilgisinin var olup olmamas ı  ile ilgilidir. Yani dış arıdan 
gelen yeni bilgiyi değerlendirmek ve kullanmak büyük ölçüde önceki ilintili bilgi-
ye bağ l ıd ı r (Cohen ve Levinthal, 1990). En birincil şekilde bu önceki bilgi temel ka-
biliyetleri, ortak dili ve hatta sahadaki en son bilimsel ve teknik geli şmeleri içerir. 
Böylece önceki bilgi yeni bilginin önemini anlamay ı , onu benimsemeyi ve ticari 
amaçlar için kullanmay ı  mümkün kı lar. Bu kabiliyetler bir bütün olarak firman ın 
absorbe etme kapasitesi olarak adland ırı l ı r (Cohen and Levinthal: 1990). 

Kıyaslama yapan ve ortak i ş letmelerin temel bilgilerinin benzerliğ i kıyasla-
ma yapan i ş letmenin yeni bilgileri elde etme sürecini h ızland ı rı r. Kıyaslama konu- 
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sunda çal ış ma yapan yazarlara göre bir i ş letmenin k ıyaslama i ş leminde başarı s ı z 
olmas ı nın temel sebeplerinden birisi de mevcut bilgisi ile k ıyaslama i ş leminden 
elde ettiğ i bilgilerin örtüş memiş  olmas ıd ı r (mesela Andersen ve Pettersen, 1996). 

Kıyaslama Yapan Ve Ortak İş letme ilgili Faktörler 
Kıyaslama Ekibi 
Kıyaslama ekibinin ana amac ı  hem kıyaslama yapan hem de ortak i ş letme-

nin süreçlerinde görev alan personelden süreçlerle ilgili bilgi toplamakt ı r. Bilgi 
toplaman ın zor bir i ş  olmasından dolay ı  ekibe seçilecek elemanlar ın hem süreç 
konusunda ve hem de bilgi toplama teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
malar ı  gerekmektedir. (Lee ve Chauah, 2001). Bununla birlikte süreçle do ğrudan 
ilgili olmayan ki ş iler de ekibe dahil edilebilirler. Çünkü d ış arıdan dahil edilen 
kiş iler bilgi toplama s ı ras ında farkl ı  bir bakış  aç ı s ı  getirebilirler (Lee ve Chauah, 
2001). ideal ekip büyüklü ğü 3-12 ki ş i aras ındad ı r. Ekipteki eleman say ı s ının çok 
olmas ı  farkl ı  bakış  aç ı lan getirebilmesine rağmen karar verme süreci yava ş  ve ma-
liyetli olacağı ndan pek faydal ı  olmayabilir (Lee ve Chauah, 2001). 

Ekip kıyaslama için verilen toplama ve analiz etme i ş lemini planlama ile 
baş lamal ı d ır. Planlama ile kıyaslama yap ı lacak i ş letme ve i ş letmelerin belirlen-
mesi, iş letmelere ziyaretlerin ne zaman yap ı lacağı , tüm ekip üyelerinin rolleri ve 
sorumluluklar ı  belirlemeli, kıyaslama projesinin gidi ş  yolu tayin edilmeli ve pro-
jenin gerçekçi bitirme zaman ı  tespit edilmelidir. Proje ekip üyelerince iyi anla şı l-
mal ı  ve projenin hedefleri ve ba şarı  ölçütleri bütün ekip üyelerince iyi bilinmeli-
dir (Bhutta ve Huq 1999). Aksi takdirde proje, yön ve hedeften uzak olacakt ır. Bu 
da ekip üyelerinin i ş lerini yaparken ne çe ş it bilgi arad ı kları  konusunda tereddüt 
etmelerine sebep olacakt ı r (Love vd, 1998). Buna ilaveten, k ıyaslama ekibi proje-
nin kendi iş letmeleri için önemli olduğu konusunda ikna olmal ıdı r. Ekip üyele-
rinin motivasyonunu art ırıc ı  etki yapmas ı  bakı mından projenin ekip üyelerine 
ilginç gelmesi de önemlidir. 

Ekip üyeleri kıyaslama teknikleri, proje yönetimi (planlama, organize etme, 
koordine etme ve s ıralama), kıyaslanacak verilen toplama (anket formu haz ı rla-
ma, diğer i ş letmeleri ziyaret etme ve mülakat yapma) ve toplanan verilerin ista-
tistiksel analizi konusunda bilgili olmal ıd ı r (Ramabadron vd, 1997). Singapur'da 
yap ı lan bir çal ış ma yukar ı da bahsedilen konulardaki yetersiz e ğ itimin kıyaslama 
başarısın ı  olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör oldu ğunu ortaya koymuştur 
(Brah vd, 2000). 

Üst Yönetim Deste ğ i 
Araş tırmalar herhangi bir de ğ iş im sürecinin ba şarı l ı  olmas ında üst yöne-

tim desteğ inin öneminden bahsetmi ş tir. Mesela k ıyaslama Toplam Kalite Yöne-
timinin bir parças ı  olarak düşünülür ve bu konudaki yönetim deste ğ inin kalite 
prensiplerini uygulama ve bu prensiplerin uygulanmas ından doğacak muhtemel 
faydalar ı  elde etmede çok etkili olduğu bulunmu ş tur. 

Benzer şekilde Stork (1999) tepe yönetiminin deste ğinin yetersiz olmas ının 
kıyaslama giri ş imlerinde ba ş arısı zl ığ a yol açan önemli faktörlerden birisi oldu ğu-
nu ve üst yönetim desteğ i ile kıyaslama ba şarı sı  aras ı  ilişki bulunduğunu ifade 
etti. Diğer yandan (Brah vd, 2000) deneye dayal ı  çal ış mas ı nda yönetim deste ğ inin 
baş arı l ı  kıyaslama yapabilmenin en önemli ön ş artlar ı ndan birisi olduğunu bul-
du. Süreç kıyaslamas ı  yapmak ciddi miktarda kaynak (zaman, personel ve para) 
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kullanımın ı  gerektirdiğ i için yönetim projeye kaynak sağ layarak ve projeyi takip 
ederek destek olmal ıd ı r (Delpachitra ve Beal, 2002) Özellikle bilgi toplama çok faz-
la zaman personel zaman ı  alacağı ndan yönetimin bu konudaki deste ğ i son derece 
önemlidir. 

Süreç Kat ı lımcı larının Desteğ i 
Süreç kat ı l ı mc ı ları , orta kademe yöneticileri, şefler ve süreç içinde günlük 

faaliyette bulunanlar ın desteğ i olarak tan ımlanabilir (Ramabadron vd, 1997). K ı -
yaslama için gerekli bütün bilgisel girdiler bu ki ş ilerden sağ lan ı r. Kıyaslama pro-
jesinde başarı  süreç kat ı lımcı ları= bilgi paylaşma konusundaki haz ırlığı na ve 
isteğ ine çok bağ lıdır (Freytag ve Hollensen, 2001). 

Pratikte, k ıyaslama ile ilgili problemlerden birisi süreç kat ı l ı mc ı lanmn 
bilgilerini kıyaslama ekibi ile payla şma konusunda gösterdikleri tereddüttür. 
Diğer bir deyi ş le, süreç katı l ı mc ı ları  süreç bilgilerinin payla şı m ı  konusunda çok 
tutucudurlar. Bunun üç sebebi olabilir. Bunlardan birincisi, süreç sahiplerinin 
uzun uğraş lardan sonra elde ettikleri bilgileri ba şkalarına kapt ırma korkusudur. 
İkincisi bilgi payla şı m ı n ın süreç sahiplerine bir fayda sağlamayacağı  ve boşuna 
vakit harcayacaklan dü şüncesidir. Bu özellikle ortak i ş letmedeki süreç sahipleri-
nin bir çekincesidir. Üçüncüsü ise süreç sahiplerinin de ğ iş im konusunda şüpheli 
davranmalar ı  ve kötümser olmalar ıdı r. Örgütsel kültürün yenilikçi olmas ı  yani kı -
yaslama kullanı m ını  teşvik ediyor olmas ı na rağmen iş letme içerisindeki ki ş iler 
hali haz ı rda değ iş ime karşı  direnç gösterebilirler. Bunun dayanak noktas ı  ise de-
ğ iş im çabalar ının başarı sız olacağı  konusundaki düşünce ve yönetimin de ğ iş imi 
başarı  ile yönetebilme ihtimalinin zay ıf olduğunun hissedilmesidir (Wanous vd, 
2000). Çal ış anların değ iş imi desteklemeleri için ekonomik aç ıdan daha iyi duruma 
gelmeleri, i ş  kalitesinin geliştirilmesi ve ki ş isel faydalar ı n sağ lanmas ı  gibi geçerli 
sebepler görmeleri gerekmektedir. K ıyaslama sonucunda süreçte ne tür de ğ iş ik-
liklerin yap ı lacağı nın yönetimce bu ki ş ilerle aç ıkça tart ışı lmas ı  çekincelerin gide-
rilmesinde etkili olacakt ı r. 

Kültür Ve Konsensus 
Örgütsel kültür kollektif olarak tutulan dü şünceler, inan ış lar ve ortak geç-

miş  olarak tan ı mlamr. Yenilikçi (innovative) uygulamalar ın başarı lı  olmas ı  yenilik 
için örgütsel kültürün varl ığı na bağ l ı d ı r (Klein ve Sora, 1996). Yenilik burada yeni 
bir uygulamanın, sürecin, teknolojinin bir i ş letmede daha önce hiç kullan ı lma-
mış ken kullan ı lmaya ba ş lanmas ı  olarak tan ımlan ı r. Bu bağ lamda k ıyaslama bir 
yenilik olarak dü şünülebilir. Araş tırmac ı lar örgütsel yeniliğ i kullanacak ki ş ilerin 
değer yargı ları  ile bu kiş ilerin yeniliğ i kullanıp kullandmad ıklan aras ı  bir ili şki-
nin varl ığı n ı  tespit ettiler (Klein ve Sora, 1996). Burada yenilikçili ğ i destekleyen 
önemli bir değer yargısı  değ iş ime aç ıklıktı r. Değ iş ime aç ık kültür yap ısı  ve örgüt-
sel yenilikçilik aras ındaki bağ  değ iş ime daha aç ık kültüre sahip olan örgütlerin 
kıyaslama sayesinde gelecek bilgiyi alma noktas ında daha istekli davranacaklar ı  
anlam ına gelir. Değ iş ime aç ıklığı  teşvik eden örgütsel faktörler aras ında değ iş im 
süreci hakk ı nda bilgi sahibi olma ve karar sürecine kat ı lma önemlidir (Wanberg 
ve Banas, 2000). 

Değ iş im süreci hakkında bilgi sahibi olma konusuna süreç sahibinin deste-
ğ i bölümünde bahsedilmiş ti. Çal ış anlann karar süreçlerine kat ı l ı mı  ise kıyaslama 
başarısına etki eden bir faktör olarak bulunmu ştur (Ramabadron vd, 1997). İş let- 
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me çal ış anları  kıyaslama projesine sağ lad ıkları  bilgilerle kat ı ld ıkları  gibi kıyas-
lama projesi sonucu meydana gelebilecek değ iş ildilderden de etkileneceklerdir. 
Bundan dolay ı  kıyaslama yapan i ş letmenin proje hedeflerini aç ıkça ortaya koy-
mas ı  ve kıyaslaman ı n sonuçlarını  çal ış anlarla payla şmas ı  veri toplaman ın sağ l ıklı  
yap ı labilmesi için gereklidir. Buna ilaveten, proje konusunda neyin yap ı lmakta 
olduğu, neyin yap ı ldığı  ve çalış anlardan nelerin beklenildi ğ i proje ilerledikçe ça-
lış anlarla payla şı lmal ıdır. Kıyaslama yapan i ş letmenin veri toplama i ş ini başarı l ı  
yapabilmesi için diğer önemli bir konu projenin yararl ı  olduğu hususunda çal ı -
şanlar aras ı  bir uzlaş ma oluşturmas ıd ı r. Çalış anlar kıyaslaman ın başkalarını  kop-
yalamaktan ziyade yenilikçi bir ö ğ renme çabas ı  olduğunu bilmelidirler. 

Ortak İş letme İ le ilgili Özellikler 
Kıyaslama konusunda çal ış an birçok yazar k ıyaslama yapan ve ortak i ş -

letmelerin büyüklük, örgütsel yap ı , vs. gibi yönlerden benzer olmas ını n anlaml ı  
karşı laştırmalar yap ı labilmesi için önemli olduğunu vurgulamış lard ı r (mesela An-
dersen ve Pettersen, 1996). Ancak süreç k ıyaslamas ı  için daha önemli olan k ıyas-
lamaya konu olan süreçlerin birbirleriyle benzerlik göstermeleridir. E ğer perfor-
mans düzeyindeki farkl ı lıklar bu faktörlerden kaynaklan ı rsa bu zaten süreç analiz 
tabloları nda aç ıkça görülecektir. Di ğer yandan, k ıyaslama yapmak için i ş letme 
seçimi ile ilgili baz ı  konular süreç k ıyaslamas ında da önemlidir. Bunlardan birisi 
kıyaslamayı  yapan ve ortak i ş letme aras ı  yerleş im yeri konusundaki benzerliktir 
diğeri ise sektörel benzerliktir. 

Coğ rafi Yakınlık 
Ortak i ş letmeden veri toplamak bu i ş letmenin tesislerini s ık s ık ziyaret et-

meyi gerektirebilir. Bundan dolay ı  kıyaslama yapan ve ortak i ş letme aras ı  coğ rafi 
yakınlık bu iş i kolaylaş tı rabilir (Bagchi, 1997). 

Sektörel Benzerlik 
Diğer bir konuda k ıyaslama yapan i ş letmenin kıyaslama yapacağı  ve ortak 

olarak da adland ı rı lan iş letmeyi ayn ı  sektörden mi yoksa ba şka sektörlerden mi 
seçmesinin uygun olduğudur. Ayn ı  sektörden ortak bulman ın avantaj ve dezavan-
tajlar' vard ır. Aynı  sektörde ancak farkl ı  ürünler veya hizmetler üreten firmalar ın 
kıyaslama konusunda istekli davranabilecekleri göz önüne al ınmas ı  gereken bir 
avantajd ı r. Singapur firmalar ı nda kıyaslama etkinliğ ini araş tıran Brah vd. (2000) 
bu tür kıyaslama yönteminin çok uygun olduğunu buldu. Diğer yandan ayn ı  sek-
tördeki rakip iş letmeler tercih edilmemelidir, çünkü k ıyaslama iş lemine kolay ko-
lay yanaşmayacak bu firmalar k ıyaslamaya raz ı  olsalar bile elde edilecek bilginin 
kalitesi konusunda tereddüt has ı l olabilir. Ancak ister ayn ı  sektörde ama farkl ı  
dallarda olsun isterse rakip olsun ayn ı  sektördeki firmalar ın süreçlerini anlamak 
kolay olacakt ır çünkü kıyaslama yapan ş irket bu tür firmalar ın luyaslamaya konu 
olan süreçlerine çoğu durumda aş inad ır (Fraytag ve Hollensen, 2001). 

Diğer yandan, tamamen farkl ı  sektörden bulunacak ortaklar ın süreçlerini 
anlamak daha güçtür. K ıyaslama yapan i ş letme bu firmaların süreçlerine daha 
yabanc ıd ır ve bundan dolayı  bu tür firmalardan bilgi almak çok daha fazla çaba 
gerektirebilir. Bununla birlikte, Xerox firmas ın ı n (fotokopi, yaz ı c ı  vs. üreticisi) LL. 
Bean firrnas ımn (tekstil üreticisi) süreçlerini kendi süreçleriyle k ıyaslamas ı  örne-
ğ inde ve birçok diğer örnekte olduğu gibi bir sürecin ciddi anlamda geli ştirmesi 
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bu çe ş it bir k ıyaslamayla mümkündür. 
SONUÇ 
Bu çal ış mada kıyaslama, değ iş im yönetimi, kalite yönetimi, bilgi yönetimi 

ve süreç yönetimi literatürleri taranarak süreç k ıyaslamas ı  için veri toplamada 
etkili olan faktörler tespit edilmi ş  ve daha sonra bu faktörler süreçle ilgili faktör-
ler, ortak i ş letme ile ilgili faktörler ve kıyaslama yapan ve yap ı lan i ş letme ilgili 
faktörler olmak üzere 3 ba ş l ık altı nda toplanarak incelenmi ştir. Karma şı kl ık, bilgi 
türü ve tecrübe süreçle ilgili faktörler aras ında sayı lm ış tır. Karma şı klık artt ıkça 
süreçler ilgili bilgi toplaman ın güçle ş eceğ i, süreç bilgisinin aç ı klığı n ı n yani süre-
cin rahatl ı kla kağı da dökülebilir olmas ı n ı n veri toplamay ı  kolayla ş tıracağı  ve di-
ğer yandan süreçle ilgili i ş letmede bir bilgi birikiminin olmas ı n ı n veri toplamayı  
kolaylaş tıracağı  belirtilmi ş tir. Kıyaslama yap ı lan i ş letme ile ilgili faktörler co ğ rafi 
yakı nl ı k ve sektörsel benzerliktir. K ıyaslama yapan ve ortak i ş letme aras ı ndaki 
coğ rafi uzakl ığı n kıyaslama iş leminin s ık sık tesis ziyaretleri gerektirdiğ inden ha-
reketle veri toplama i ş ini güçleş tireceğ i bildirilmi ş tir. K ıyaslama yapan ve yap ı lan 
iş letmelerin ayn ı  sektörde faaliyet göstermesinin bu firmalar ı n benzer veya ayn ı  
süreçlere sahip olaca ğı  ihtimali ile veri toplamay ı  kolayla ş tıracağı , ancak firma-
ların farkl ı  sektörlerde olmas ın ı n süreçlerin anla şı lmas ı n ı  ve dolay ı s ıyla veri top-
lamay ı  güçleş tireceğ i ifade edilmi ş tir. Kıyaslama yapan ve yap ı lan i ş letme ilgili 
faktörler olarak k ıyaslama ekibi, üst yönetim deste ğ i, süreç sahibinin desteğ i ve 
kültür ve uzlaşma tespit edilmi ş tir. K ıyaslama ekibinde bulunmas ı  gereken ele-
man sayı s ı , bunların nitelikleri ve bunlara verilmesi gereken e ğ itim tartışı lmış tı r. 
Kıyaslama başarı s ı nda projeye kaynak sağ layan üst yönetim deste ğ inin önemin-
den bahsedilmi ş tir. Veri toplama noktas ında birinci derecede öneme sahip olan 
süreç sahiplerinin kimler olduğundan bahsedilmi ş , bu kiş ilerin veri sağ lama ko-
nusundaki tereddütleri tart ışı lmış  ve bu tereddütlerin nas ı l giderilebileceğ i ko-
nusundan bahsedilmi ş tir. Diğer yandan veri toplama i ş inin başarı l ı  olmas ı  için 
iş letmenin değ iş ime aç ık bir kültüre sahip olmas ın ı n önemi anlatı lmış  ve iş letme 
çal ış anları  aras ı nda kıyaslama projesinin iş letme için yararl ı  olacağı  konusundaki 
bir uzla şmanın veri toplamay ı  kolaylaştıracağı  vurgulanm ış tı r. 
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ÖĞ RENCILERIN FAST FOOD (HIZLI SERVIS) 
RESTORANLARINI TERCIH ETMELER İ NDE 

ETKILI OLAN FAKTÖRLER ÜZERINE B İ R 
ARASTIRMA 

Ahmet TAYFUN* 	Selma MEYDAN UYGUR** 

Özet: Birçok beslenme uzman ının, yetersiz beslenme yuvas ı  olarak gör-
dükleri fast food tarzı  isletmelere olan talebin çeş itli sebeplerle artması  bu 
alandaki rekabet ve çeş itliliğ i de giderek çoğ altmış tır. Bu rekabet, fast food res-
toranların yiyecek çe ş itliliğ ine gitmesine neden olmaktad ır. 

Bu çal ış ma, fast food restoranların önemli bir tüketici kitlesini olu ş tu-
ran üniversite öğ rencilerinin fast food restoran tercihlerinde belirleyici olan 
faktörleri ortaya çıkarmak ve Türk ve yabanc ı  men şeli fast food restoran ter-
cihlerine ilişkin karşı laş tırmalarda bulunmak amacıyla yapı lmış tır. 

Araş tırmanın verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullan ı lm ış tır. 
Araş tırmanın evreni G.Ü. iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ile sınırlandırı l-
m ış tır. Anket sonucu elde edilen verilerin yüzde ve frekanslar ı  alınm ış , "t" testi 
ve Anova testi yap ı lm ış tır. 

Yap ı lan istatistiksel analiz neticesinde tercih edilen restoranın men ş ei 
ile hizmet sat ın alım ında etkili olan fiziksel ş artlar ve iş letme imaj ı  arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı  bir farklı lık gözlenmi ş tir. Diğ er değ iş kenler ile hizmet 
satın alım ında etkili olan faktörler arasında ise istatistiksel olarak anlamlı  bir 
farklı lık olmadığı  tespit edilmi ş tir. 

Anahtar Sözcükler: Fast food, fast food restoran, hizmet. 

A Research Over The Factors That Affect The Students 
Choosing Of Fast Food Restaurants 

Abstract: The competition and variation were increased in fast food in-
dustry, which are seen as undernourishment place by most dietician, due to the 
increasing the demands against them. The strict competition result in variation 
in food products in fast food restaurants. The way of changing and contend of 
the demands of kids, adults and workers is the main topic of fast food indus-
try. 

In this study it is aimed to determine the determinative factors of the cho-
osing of fast food restaurants of university students, who are the most impor-
tant consumer group of fast food restaurants, and make a comparison between 
foreign fast food operations and domestic operations. 

To gather data from respondents, the questionnaires were used. The 
sample size was restricted with Faculty of Economy and Administration Scien-
ce of Gazi University. The gathered data was analyzed by using "t" and Anova 
tests. 

*Yrd.Doç.Dr., Gazi Universitesi Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi 
**Yrd.Doe.Dr., Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi 
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The significant statistical differences were determined between the origin 
of restaurant and physical conditions and image that are main determinant 
for purchasing service. Also there couldn't be found the significant statistical 
differences between other variables and the factors that have influence over 
purchasing decision. 

Keywords: food, fast food restaurant, service. 

GİRİŞ  
Fast food yaşam ım ı z ı n her yerine girmi ş  bir yeme içme biçimi haline gel-

miş tir. Ad ı ndan anla şı lacağı  üzere fast food, s ı n ı rl ı  sayıda ürünleri önceden pi ş i-
rilmiş  olarak veya paketlenmi ş  şekilde çok pahal ı  olmayan restoranlarda h ı zlı  bir 
ş ekilde yiyip kar ı n doyurmak anlam ı na gelmektedir. Bir ba şka ifade ile fast food, 
"çok h ı zlı  haz ırlanabilen ve servis edilen yiyecekler" olarak tan ımlanmaktad ı r 
(http://en.wildpedia.org/wild/fast  food). 

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde ya şanan h ızlı  çal ış ma temposu, 
ulaşı m güçlükleri, zaman k ı s ı tl ı lığı  gibi unsurlar insanlar ın yeme-içme al ış kan-
lı klarında önemli bir değ işmeye neden olmu ş tur. Özellikle mesai saatleri içeri-
sinde kı sa zamanda açl ık hissini giderme ihtiyac ı , tüketicilerin "fast food" tarz ı  
isletmeleri tercih etmelerini adeta zorunlu hale getirmi ş tir ve bu tür isletmeler 
artık dünyada büyük bir sektör haline gelmi ştir (Royle, 2000:11; Ritzer, 2001:38). 
Avrupa'n ı n birçok ülkesinde özellikle 1950'li y ı llardan sonra d ış arıda yemek yeme 
al ış kanl ıkları nda ciddi artış lar meydana gelmi ş  ve insanlar ın yiyecek tüketim 
tarzlar ı nda değ işmeler ya ş anmış tı r (Jacobs ve Scholliers, 2003: 8; Ben, 2002: 89). 
D ış arıda yemek yeme oran ı ndaki artış la birlikte fast food isletmelerine olan talep 
de giderek artm ış tır. Fast food restoranlar, s ını rl ı  yiyecek ve içecek sunan (kola, 
meyve suyu, sandviç, hamburger, tost gibi), tüketicilerin haz ır paket ürünleri evle-
rine götürebildikleri, self servis uygulamas ının çoğunlukla uygulandığı , ucuz res-
toranlar olarak tan ımlanmaktad ı r (Chemelynski, 2004:2; Koçak, 2004:5; Sökmen, 
2005:10; Lynn, 2001: 31). 

FAST FOOD RESTORANLAR 
Fast food denilince akla sadece hamburger menüler ve haz ır sandviçler 

gelmektedir. Ancak fast food'un daha geni ş  bir anlam ı  bulunmaktad ır. Marketten 
al ınan haz ır meyve sular ı , kurabiyeler, çikolata, haz ı r meyveli yoğurtlar, bisküvi-
ler, sokakta sat ı lan simit, ekmek içi döner birer fast food'dur. 

Genel olarak fastfood endüstrisi (h ı zl ı  servis endüstrisi), az yat ı rı m gerek-
tiren, dü şük oranda pazara giri ş  engellerine sahip bir endüstri olarak tan ı mlan-
maktad ır. Belirli bir süreç içinde ekonomik hayat ve buna bağ lı  olarak sosyal ve 
demografı k faktörlerde meydana gelen de ğ iş imler fast food endüstrisinin büyü-
mesine neden olmu ş tur. Fast food endüstrisi; evde haz ı rlamak veya al ı c ı ların he-
men tüketmesi amac ıyla paketlenmi ş  olarak restoranlarda veya di ğer perakende 
mağazalarda tüketicilere sat ı lan h ı zl ı  yemeklerin tedarik i ş iyle uğ raşan endüstri 
olarak tan ı mlanmaktad ı r. Baz ı  uzmanlar h ı zlı  servis sektörünün temelinde mikro-
dalga fırı n gibi bir teknolojinin yatt ığı n ı  öne sürerken, diğer baz ı ları  ise sektörün 
genelde, McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken ve Domino's Pizza 
gibi dünyan ı n her tarafına isim hakkı  satarak para kazanan Amerikal ı  isletmeler 

121 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 120-131 

ve zincir büyük mağazalarca i ş letilen bir tür perakende yiyecek sat ış  şekli olduğu-
nu iddia etmektedirler. Asl ında her iki görü ş  de fast food endüstrisinde ne ticareti-
nin yap ı ld ığı ndan çok yemeğ in nas ı l ve nerede üretildi ğ i konusuna odaklanm ış tı r 
(Korkmaz, 1994). 

Çoğu fast food türü yiyeceğ in kökeninin Avrupa' da olduğu ve hayli eski-
ye dayand ığı  bilinmektedir. Örnegin, John Stow'un 1598 Londra ara ş tı rmas ının 
yan ı  sıra Henry Mayhew'in 1840 ve 1850'lerin Londra's ının sosyal tarihini anlat-
mış  olduğu eserde de fast food ile ilgili konulardan bahsedilmektedir. Hamburger 
asl ında, Orta Çağ 'da Rusya'n ın Baltık bölgelerinde çeş itli kabilelerin, özellikle 
Tatarların yemiş  oldukları  bir biftektir. Tatarlar bu lezzeti ticari ili şki içerisinde 
bulunduklar ı  Almanlara Hamburg liman ında tan ıtmış lard ı r. Almanlar bu eti k ı -
zartm ış lar ve soğan katarak lezzetlendirmi ş lerdir. Alman göçmenler Amerika'ya 
geldiklerinde bu yemeğ i de beraberlerinde getirmi ş lerdir. Ayr ıca, Romal ı ların 
daha MÖ 500 y ı l ında bir tür hamburger ve pizza türü yiyecekler tükettiklerinin 
kayıtların ın bulunduğunu söyleyen kaynaklar da mevcuttur. Fast food ilk kez 1850 
yı l ı nda Hamburg'dan Amerika'ya gelen Alman i şçiler tarafından hamburger tan ı -
tı m ı  ile gerçekle şmiştir. Daha sonra Amerika'da 1950 y ı l ı nda iş letmeye aç ı lan dün-
yaca ünlü fast food markas ı  yiyecek zinciri haline gelmi ş tir. 1955 y ı l ında Rey Kroç 
adl ı  giri ş imci Amerika'da nas ı l haz ırlan ıyorsa dünyan ın diğer ülkelerinde de ayn ı  
tat ve lezzeti korumak amaçl ı  akı ll ı ca bir fikirle ilk olarak 'Drive in' yani arabaya 
servis ile uzun yol seyahat edenler için ba ş lamış tı r. ilerleyen yı llarda kad ı nın iş  
hayat ı na daha çok girmesi, çal ış ma saatlerinin uzun olmas ı , öğ le yemek aralar ın ı n 
kı salmas ı  ile i ş letmeciler fastfood restoran halinde her kö şe başı na yerle şmiş ler-
dir (www.fastfood.com/Analysis  of fast food sector.htm.). 

H ı zl ı  yemek sektörü veya fast food sektörü de ğ iş ik bakış  aç ı lan ile değ iş ik 
şekillerde tan ımlanmaktad ı r. Ancak fast food sektörünü, dört genel özelli ğ ine göre 
tan ı mlamak daha doğ ru ve anla şı lır olacakt ı r. Öncelikle fast food, bitmi ş  ve nihai 
bir ürün olarak tan ımlanmaktad ı r. Ayrıca bu sektörde yer alan ürünlerin nispeten 
fiyatı  düşüktür. Üretim ve servis süresi k ı sad ı r. Ürün elle yenilebilir, kullan ı ld ı k-
tan sonra at ı labilen bir ambalaj ı , hatta bazen çatal b ıçak tak ı mı  vard ır. Nihai ürü-
nün dayanıkl ı l ık süresi s ı cak fast food türü ürünler için dakikalarla, so ğuk ürünler 
için ise saatlerle ifade edilir. Bu genel kategori kapsam ına dahil olan tipik h ızl ı  
yemek ürünleri aras ında kutulanm ış  veya kullan ıma haz ır içeceklerin yan ı  sı ra 
hamburgerler, bal ık ve patates, kepçeyle sunulan dondurma, kebaplar, k ızartı lmış  
ya da ı zgara yap ı lmış  tavuk, parmak patates, pizza, Çin veya Hint paket servisleri, 
sandviçler ve diğer pi şmiş  haz ı r ürünler söylenebilir (www.issihkcom 2007). 

Fast food sektörü ile ilgili genel bir s ınıfland ı rma yap ı lacak olursa, dört te-
mel baş l ık altı nda da sektörün ifade edilebilece ğ i anlaşı lmaktad ır. Bunlar, Ham-
burger, hamburger d ışı  (non-hamburger), etnik yiyecek zincirleri ve h ı zl ı  servis 
sunan aile restoranlar ıdır. Bu s ı nı fland ırmaya göre; Mc Donald's, Burger King, 
Wendy's gibi isletmeler hamburger sektörüne, Pizza Hut, KFC, Taco Bell gibi is-
letmelerin ise hamburger d ışı  (non-humberger) sektöre örnek olarak verilebilir. 
Etnik yiyecek zincirleri ise daha çok kültürel özelliklerden yola ç ıkı larak farkl ı  
toplumlar ı n yemek kültürünü yans ıtan ürünleri içeren isletmeleri anlatmaktad ı r. 
Bu alana, Çin, Hint ve kebap a ğı rl ıklı  Türk fast food zincirleri örnek olarak ve-
rilebilir. H ı zl ı  servis sunan aile restoranlar ı na ise Türkiye'de Hac ı  Arif Bey gibi 
restoranlar örnek verilebilir. 

Fast food restoranlarda en yayg ı n menü kalemleri bal ık ve cips, sandviç, 
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hamburger, k ı zarmış  tavuk, tacos, pizza ve dondurmad ır. Ancak çoğu fast food 
restoranda chili, parmak patates ve salata da sunulmaktad ır (Jakle, 1999; Talwar, 
2003). Her ne kadar geleneksel Amerikan fast food menüsünde hamburger ve k ı -
zartmalar bulunsa da fast food menü çe ş itliliğ i dünya çap ında hızla yayı lmış tır. 
Örneğ in Japonya'da son zamanlarda oldukça popüler olan "sushi" bir fast food 
şekli olarak sunulmaktad ır. Orta Asya'da, özellikle Türkiye'de popüler olan dö-
ner-kebap-lahmacun yerleri de yine fast food şekli olarak tan ımlanmaktad ı r (BBC 
News, 2007). 

Yaşam ın içerisinde d ış arıda yemek yeme kültürünün artmas ı  ile 1985 yı lın-
da fast food, junk food yani besin de ğeri az, çok fazla kalori içeren terimlerle ayn ı  
anlamda anı lmaya baş lanmış tır. Çünkü sağ l ık araştırmaları  sağ lıksız fast food ile 
beslenmenin obezite, şeker hastal ığı , hipertansiyon ve kalp sağ lığı nın bozulmas ı  
gibi ciddi hastal ıkları  tetikleyici bir unsur oldu ğunu göstermi ş tir. Bunun üzerine 
beslenme uzmanlar ı  piyasada olan fast food besinlerin kalite çal ış malarına baş -
lamış lard ır ve sonuçta h ızlı  haz ır yemek servisinde sunulan besinlerin çok ya ğ lı , 
şekerli ve tuzlu olduğunu bununla birlikte sağ lığ a zararl ı  katkı  maddeleri içerdi-
ğ ini belirlemi ş lerdir. İ lk değ iş iklikler 1986-1991 y ı lları  aras ı nda sağ l ıksız fast food 
besinlerini nas ı l sağ lıkl ı  hale getirileceğ ini araş tıran iş letmeler, beslenme uzman-
ları  ile konuyu tartış mış lard ır. Böylece Türkiye'de daha hepsi yayg ınlaşmasa da 
şu ölçütlere uygun de ğ iş iklikler planlanm ış tı r (http://www.sdonmez.com/sf-index-
of-Fast  food-cp-2_15.htm): 

• Hayvansal yağ  yerine bitkisel yağ  kullanımı  arttırı ldı . 
• Et sandviçlere tavuklu ve bal ıklı  sandviçler eklendi. 
• Ağı r salata soslarındaki yağ lar azalt ı ld ı . 
• Mayonezler kolesterolsüz mayoneze çevrildi. 
• Tam yağ lı  ürünler yerine az ya ğ lı  ürünler eklendi. 
• Yağ s ız tatl ı lar eklendi. 
• Pizzalardaki tuz azalt ı ld ı . 
• Hamburgerdeki % 38 yağ  oranı  % 15-22'ye indirildi. 
• Salata barları  eklendi. 
• Meyve ve taze meyve sular ı  eklendi. 
Birçok beslenme uzman ın ı n, yetersiz beslenme yuvas ı  olarak gördükleri 

(Atabek, 2006: 152) fast food tarz ı  isletmelere olan talebin çe ş itli sebeplerle artma-
sı  bu alandaki rekabet ve çe ş itliliğ i de giderek çoğaltmış tır. Bu rekabet, fast food 
restoranlar ı n yiyecek çe ş itliliğ in gitmesine neden olmaktad ı r (Michman ve Maz-
ze, 1998: 9-10). Tayfun ve Tokmak (2007) yapm ış  oldukları  çal ış mada tüketicilerin 
fast food i ş letmelerini tercih etmelerinde birinci etmenin "Damak tad ına uygun 
mönü sunmalar ı" olduğu sonucuna ula şmış lard ı r. 

Amerika'da tüketicilerin fast food restoranlar ı nda yaptığı  harcama mik-
tarları  1970'de 6 milyar dolarken, 2000'de 110 milyar dolara yükseldi ğ i bilinmek-
tedir. Global Sektör Rehberi'nin yapt ığı  analizlere göre; global fast food pazar ı  
ise 2006'da %4.8 büyüyerek 102.7 milyar dolara ula ş mış tır. 2011'de global fast food 
pazarını n 2006'ya göre %22.2 artaca ğı  ve 125.4 milyar dolara yükselece ğ i öngörül-
mektedir (http://www.researchandmarkets.com/reports/  564112/fast food_global_ 
industry_guide). 

Küresel fast food pazar ındaki bu h ı zl ı  gelişmeye rağmen özellikle tüketici-
lerin sağ l ıkl ı  beslenme konusunda bilinçlenmeleri ile ilgili sektörün kar şı  karşı -
ya kald ığı  sorunlar, sektörde yer alan i ş letmeleri ürünleriyle ilgili yeni düzenle- 
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melere gitmelerine neden olmu ş tur. Fast food restoranlara gitmeyi tercih eden 
çocuklar, gençler ve çal ış an insanlar ı n fast food ürünlerine gösterecekleri talep-
teki değ iş imin yönü ve içeriğ i, sektörün temel konusu olmaktad ır. Global Sektör 
Rehberi'nin verilerine göre fast food pazar ı , pazarın diğer bölümünü olu şturan 
full hizmet restoranlar ı na göre küçülmektedir. Bu rakamsal veriler de göstermek-
tedir ki tüketicilerin fast food ürünlerini de ğerlendirme durumu ve sat ın alma 
kararlar ı nda belirleyici olan faktörlerin ortaya ç ıkarı lmas ı  sektörde yer alan i ş let-
meler aç ı sından oldukça önemli veri kayna ğı nı  oluş turacaktı r. 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMI 
Bu çal ış manın temel amac ın ı  fast food ürünlerinin önemli bir tüketici kitle-

sini oluş turan üniversite öğ rencilerinin fast food restoran tercihlerinde belirleyici 
olan faktörleri ortaya ç ı karmak ve Türk ve yabanc ı  menşeli fast food restoran ter-
cihlerine ili şkin karşı laştırmalarda bulunarak, sektöre önerilerde bulunmakt ı r. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI 
Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanm ış tır. Anket iki kısımdan 

oluş turulmu ş tur. Anketin birinci k ı sm ı nda örneklemin kimlik bilgilerini öğ renme-
ye yönelik beş  soruya yer verilmi ştir. İkinci kı s ı mda ise ankete kat ı lanların hizmet 
satın alımlanm etkili olabileceğ i düşünülen; yiyecek-içece ğ in kalitesi ile ilgili (9), 
personelin niteliğ i ile ilgili (7), restoran ın fiziki şartlar ı  ile ilgili (10) ve restoran ın 
imaj ı  ile ilgili (6) toplam otuz iki soruya yer verilmi ş tir. Elde edilen veriler bilgi-
sayar ortam ına aktarı larak amaca uygun olarak yüzde ve frekanslar ı  al ınmış , "t" 
testi ve Anova testi yap ı lmış tı r. Yap ı lan güvenilirlik testinde anketin Alpha değeri 
0,9036 olarak bulunmu ştur. 

ARAŞTIRMANIN EVREN İ  VE ÖRNEKLEMİ  
Araş tırmanın evreni Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakülte-

sinde okuyan toplam 6471 öğrenciden olu şmaktad ı r. Araştı rmanı n örneklemi ise 
formül yard ım ıyla hesaplanm ış tı r: 

N: yığı ndaki birim sayı s ı  
Z : istenilen güvenirlik düzeyi için standart normal da ğı l ım tablo değeri 
P : yığı nda istenilen özelliği sağ layan birimlerin oran ı  (p+q= 1) 
d : duyarl ı l ık 
n : örneklemdeki birim say ıs ı  

Bu çal ış mada; 
yığı ndaki birim sayı sı  N=6471 
%95 güvenirlik için z tablo de ğeri 1,96 
p.q çarp ı m ı nın maksimum olmas ı  için p=q=0,5 
duyarl ı lık d=0,05 olarak al ınm ış  ve hesaplama sonucunda örneklemdelçi 

birim sayı s ı  olarak bulunmu ş tur. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Ara ş tırmaya Kat ı lanların Cinsiyetlerine Göre Da ğı lı mı  

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Bayan 223 61,4 

Bay 140 38,6 

Toplam 363 100,0 

Araştırmaya katı lanların cinsiyetlerine ait da ğı lım Tablo l'de görülmekte-
dir. Buna göre ara ştırmaya katı lanların %61,4 ü bayan, %38,6 s ı  ise bayd ır. 

Tablo 2. Ara ş t ırmaya Kat ı lanlar ın Tercih Ettikleri Fast Food Restoran Türünün 
Dağı lımı  

Tercih Edilen Restoran Türü Frekans Yüzde 

Yabanc ı  180 77,6 

Yerli 52 22,4 

Toplam 232 100,0 

Tablo 2 incelendiğ inde, katı l ımcıların daha çok yabanc ı  menşeli fast food 
iş letmelerini tercih ettikleri görülmektedir. Kat ı lımcı ların tercih ettikleri resto-
ranlar değerlendirildiğ inde yabanc ı  menşeli fast food iş letmelerinin %77,6, yerli 
menşeli fast food i ş letmelerinin ise, %22,4'luk bir oran ı  olu ş turduğu görülmekte-
dir. 

Tablo 3. Araş t ırmaya Kat ı lanların Ya ş  Gruplanna Göre Da ğı lımı  

Yaş  Gruplan Frekans Yüzde 

19 yaş  ve alt ı  99 27,6 

20 — 22 yaş  230 64,1 

23 yaş  ve tizeri 30 8,4 

Toplam 359 100,0 

Tablo 3'de görüldüğü gibi araştırmaya katı lanların büyük bir bölümünü 
(%64,1) 20-22 yaş  grubundaki öğ renciler olu şturmaktad ır. Bu yaş  grubunda toplam 
230 katı l ımcı  bulunmaktad ı r. 
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Tablo 4. Ara ş tırmaya Kat ı lanların Aylık Harcama Miktarlanna Göre Da ğı lım ı  

Ayl ık Harcama Miktar ı  (Ayl ı k) Frekans Yüzde 

199 YTL ve alt ı  65 18,0 

200-299 YTL 113 31,3 

300-399 YTL 87 24,1 

400 YTL ve üzeri 96 26,6 

Toplam 361 100,0 

Araş tırmaya kat ı lanların ayl ı k harcama miktarlar ı na göre dağı lımları  Tab-
lo 4'de yüzde ve frekans olarak verilmi ş tir. Tablo incelendiğ inde öğrencilerin 
%31,3'ü 200-299 YTL aras ı  ayl ık harcama yapt ığı , %18'inin ise ayl ık harcamalar ı -
nın 199 YTL'nin alt ı nda olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Araş t ırmaya Kat ı lanların Fast Food Restorana Gitme Sikl ıklann ın 
Dağı lı m ı  

Restorana Gitme S ıklığı  (Ay) Frekans Yüzde 

4 ve aşağı s ı  154 44,6 

5-8 aras ı  87 25,2 

9 ve üzeri 104 30,1 

Toplam 345 100,0 

Araş tı rmaya kat ı lan öğrencilerin fast food restoranlara gitme s ıklıklarına 
ait bulgulara Tablo 5'de verilmi ş tir. Tabloya göre öğ rencilerin %44,6's ın ı n ayda 4 
ve daha az s ıkl ıkta fast food i ş letmelerine gittikleri anla şı lmaktad ır. Bunu karşı n 
5930,1'lik bir k ı sm ı n ise ayda 9 ve üzeri s ı kl ıkta fast food i ş letmelerine gittikleri 
anlaşı lmaktad ı r. 

Tablo 6'da verilen aritmetik ortalama de ğerleri, öğrencilerin h ı zl ı  servis su-
nan restoranlardan hizmet sat ın alma nedenlerini ortaya koymaktad ı r. Buna göre 
aritmetik ortalamas ı  en yüksek olan değer "Damak tad ıma uygun mönüler sun-
maları" ifadesine aittir. Bu ifade 4,38'le en yüksek ortalamaya sahiptir. Bir di ğer 
önemli etken ise 4,33 ortalama ile "Sunulan yiyeceklerin taze ve lezzetli olmas ı " 
seçeneğ ine aittir. Üçüncü önemli etken ise yine 4,33 ortalama ile "Sunulan yiye-
ceklerin kaliteli olmas ı" seçeneğ ine aittir. S ı ra ile "Restoran temizli ğ inin yeterli 
olmas ı", "Sunulan yiyeceklerin s ıcak olmas ı" ve "Tuvaletlerin temiz olmas ı" ifa-
deleri de 4,00 aritmetik ortalan ı n üzerinde puan alarak önemli birer etken olarak 
ortaya ç ıkmaktad ır. Bu durum özetle ara ştırmaya katı lan öğrencilerin h ızlı  servis 
restoranlar ı  tercih etme nedenleri aras ında en önemli üç etkeni ortaya koymakta-
d ı r. Tablo 6'da en dü şük aritmetik ortalamaya sahip de ğer 2,32 ortalama ile "Oto-
park alanının yeterli olmas ı " ifadesine aittir. 
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Tablo 6. Ara ş t ırmaya Katı lan Öğ rencilerin H ızlı  Servis Restoranlar ı ndan Hizmet 
Sat ın Almalannda Etkili Olan Faktörlere Ait Aritmetik Ortalama ve Standart 
Sapmalar 

ifadeler la A.O. S.s. 
Damak tad ıma uygun mönüler sunmalan 359 4,38 2,67 
Sunulan yiyeceklerin taze ve lezzetli olmas ı  362 4,33 0,99 
Sunulan yiyeceklerin kaliteli olmas ı  361 4,33 0,98 
Restoran temizliğ inin yeterli olmas ı  362 4,23 1,04 
Sunulan yiyeceklerin s ıcak olmas ı  362 4,12 0,97 
Tuvaletlerin temiz olmas ı  363 4,04 1,14 
Hizmet' zaman ında ve h ızlı  sunulmas ı  361 3,99 1,01 
Söz verilen hizmetlerin mü şteriye söz verildiğ i gibi sunulması  362 3,99 1,12 
Mönü çeş itliliğ inin olması  363 3,95 0,98 
Restoran ın havalandumasm ın yeterli olmas ı  362 3,92 1,04 
Bütçeme uygun mönüler bulabilmem 362 3,92 1,13 
Ortamın konforlu olmas ı  363 3,82 1,03 
Mönülerin doyunı cu olmas ı  358 3,82 1,05 
Ş ikayetlerin an ında çözümlenmesi 362 3,80 1,22 
Yiyeceklerin özenle sunuluyor olmas ı  362 3,80 1,10 
Restoranın emniyetli bir ortam sunmas ı  363 3,79 1,15 
Restoran ın ı s ı , ışı k ve aydınlatmas ı= yeterli olmas ı  363 3,73 1,11 
Restorana ula şı mın kolay olmas ı  363 3,70 1,16 
Ortam ın konforlu olmas ı  363 3,68 1,11 
Çal ış anların cana yak ın, samimi ve kibar olmas ı  362 3,67 2,86 
Iş letmenin modem görünümlü olmas ı  363 3,62 1,03 
Yiyeceklerin daha sağ lıkl ı  olduğunu düşünmem 362 3,56 1 ;37 
Güzel müzik çal ıyor olmas ı  363 3,53 1,18 
Her zaman ayn ı  standartta yiyecek sur ınıaları  361 3,46 1,19 
Engelli müşteriler için gerekli düzenlemelerin yap ı lmış  olmas ı  363 3,41 1,30 
Firmanın sahip olduğu marka ve olumlu imaj 363 3,41 1,20 
Personelin bilgili ve becerikli olmas ı  363 3,41 1,19 
Personelin istekli ve hevesli olmas ı  361 3,34 1,23 
Reklamlann güzel olmas ı  363 3,12 1,26 
Etrafımda bana benzer insanlan göm ıem 363 2,94 1,35 
Yiyeceklerin kalori de ğerleri 359 2.71 1,38 

1,41 Otopark alan ın ın yeterli olmas ı  362 2,32 

Tablo 7. Araş tırmaya Kat ılanlann Fast Food Restoranlanndan Hizmet Sat ın 
Almalanna Etki Eden Faktörlerin Tercih Edilen Restoran ın Menş eine Göre 
Farkl ı l ık Gösterip Göstermediğ inin Dağı l ım ı  

Hizmet Satın al ımında etkili 
olan faktörler 

Restoran ı n 
Menş ei n A.O. t p 

Yiyecek-içecek ile ilgili 
değ işkenler 

Yabanc ı  180 3,82 
-1,547 ,123 

Yerli 52 4,02 

Personel ile ilgili değ i şkenler 
Yabanc ı  180 3,70 

-1,082 ,281 
Yerli 52 3,85 

Fiziki şartlarla ilgili 
değ işkenler 

Yabanc ı  180 3,72 
-2,458 ,015 

Yerli 52 4,01 

İş letme imaj ı  ile ilgili 
değ işkenler 

Yabanc ı  180 3,22 
-2,069 ,040 

Yerli 52 3,49 
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Araş tı rmaya katı lan öğrencilerin hizmet sat ın al ımlarına etki eden faktörle-
rin tercih edilen fast food restoran ına göre farkl ı l ı k gösterip göstermedi ğ inin tes-
piti amac ıyla yapı lan t testine ait bulgular Tablo 7'de verilmi ştir. Tablo 7 incelen-
diğ inde, hizmet sat ın al ım ı na etki eden faktörlerden yiyecek içecek ve personel ile 
ilgili değ işkenlerde istatistiksel aç ıdan anlaml ı  bir farkl ı lık olmadığı  gözlenmiştir. 
Ancak t testi sonucu %5 anlaml ı l ık düzeyinde ele al ındığı nda fiziki ş artlar ve i ş -
letme imaj ı  ile ilgili değ işkenlerde yerli ve yabanc ı  menşeli fast food restoranlar' 
tercih eden öğrenciler aras ı nda istatistiksel aç ıdan anlaml ı  bir farkl ı lık olduğu 
görülmüştür. Aritmetik ortalamalar dikkate al ındığı nda; yerli menşeli fast food 
iş letmelerini tercih eden öğ rencilerin fiziki şartlar ve i ş letme imaj ı  faktörlerine 
daha yüksek ortalamalarla hizmet sat ı n al ımlarında etkili olduğu sonucuna ula-
şı lmaktad ı r. 

Tablo 8. Araş t ırmaya Kat ılanların Fast Food Restoranlar ından Hizmet Sat ı n 
Almalarına Etki Eden Faktörlerin Cinsiyete Göre Farkl ı l ık Gösterip 
Göstermediğ inin Dağı l ımı  
Hizmet 	Sat ı n 	Al ı mı nda 	Etkili 	Olan 
Faktörler Cinsiyet n A.O. t p 

Bayan 223 3,91 
Yiyecek-içecek ile ilgili de ğ iş kenler 2 069 ,968 

Erkek 140 3,74 

Bayan 223 3,77 
Personel ile ilgili de ğ iş kenler 1,370 ,409 

Erkek 140 3,63 

Bayan 223 3,86 
Fiziki ş artlarla ilgili de ğ işkenler 2 527 ,507 

Erkek 140 3,65 

Bayan 223 3,27 
İş letme imaj ı  ile ilgili değ işkenler 1 122 976 , 

Erkek 140 3,17 

Araştırmaya katı lan öğrencilerin hizmet sat ın ahmlarma etki eden faktörlerin 
cinsiyete göre farkl ı lık gösterip göstermediğ inin belirlenmesi amac ıyla yapılan t testine 
ait bulgular Tablo 8'de verilmi ştir. Tablo incelendiğinde hizmet satın ~ma etki eden 
faktörlerin tamam ında bayan öğ rencilerin aritmetik ortalamalarm ın erkek öğ rencilere 
göre daha yüksek olduğu anlaşı lmaktadır. Ancak t testi sonucu %5 anlamhlık düzeyinde 
incelendiğ inde bay ve bayan öğ renciler aras ında istatistiksel aç ıdan anlamlı  bir farkl ı lık 
olmadığı  görülmüştür. 

Araş tırmaya katı lan öğrencilerin hizmet sat ın ahmlarma etki eden faktörlerin har-
cama gruplarma göre farkl ı lık gösterip göstermediğ inin tespiti amac ıyla yapılan Anova 
testine ait bulgular Tablo 9'da verilmi ştir. Yapılan Anova testi sonucu %5 anlaml ı lık dü-
zeyinde ele al ındığı nda fast food restoranlardan hizmet sat ın alma kriterleri ile harcama 
grupları  aras ında istatistiksel açıdan anlamlı  bir farkl ı lık olmadığı  görülmüş tür. 

Araş tırmaya katı lan öğ rencilerin hizmet satın alımlarına etki eden faktörlerin fast 
food restorana gitme s ıklıklarma göre farkl ılık gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla 
yapı lan Anova testine ait bulgular Tablo 10'da verilmi ş tir. Anova testi sonucu c7o 5 anlaml ı-
lık düzeyinde ele al ındığı nda fast food restorana gitme s ıklıkları  farklı  öğrenciler aras ında 
istatistiksel aç ıdan anlamlı  bir farkl ı lık olmadığı  görülmüş tür. 
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Tablo 9. Ara ş t ı rmaya Kat ılanlar ın Fast Food Restoranlar ından Hizmet Sat ı n 
Almalarına Etki Eden Faktörlerin Ayl ı k Harcama Miktar ı na Göre Farkl ıl ık 
Gösterip Göstermedi ğ inin Dağı lı mı  

Hizmet Sat ı n 
Al ı m ında Etkili Olan 
Faktörler 

Ayl ık Harcama Miktar ı  
n A.O. F p 

Yiyecek-içecek ile 
ilgili değ iş kenler 

199 YTL ve alt ı  65 3.82 

,552 ,647 

200-299 YTL 113 3,79 

300-399 YTL 87 3,91 

400 YTL ve üzeri 96 3,89 

Toplam 361 3,85 

Personel ile ilgili 
değ i şkenler 

199 YTL ve alt ı  65 3,81 

,495 ,686 

200-299 YTL 113 3,69 

300-399 YTL 87 3,63 

400 YTL ve üzeri 96 3,75 

Toplam 361 3,71 

Fiziki ş artlarla ilgili 
değ işkenler 

199 YTL ve alt ı  65 3,75 

,279 .840 

200-299 YTL 113 3,77 

300-399 YTL 87 3,84 

400 YTL ve üzeri 96 3,75 

Toplam 361 3,78 

İş letme imaj ı  ile 
ilgili değ i şkenler 

199 YTL ve alt ı  65 3,19 

1,258 ,289 

200-299 YTL 113 3,15 

300-399 YTL 87 3,24 

400 YTL ve üzeri 96 3,36 

Toplam 361 3,23 

SONUÇ VE ÖNERILER 
Öğ rencilerin fast food (h ı zl ı  servis) restoranlar ı nı  tercih etmelerinde et-

kisi olan faktörler ile ilgili olarak yap ı lan çal ış ma sonucunda elde edilen bulgu ve 
yap ı lan analizlere göre şu sonuçlara ula şı lmış tı r: 

Araştı rmaya kat ı lan öğrencilerin %61,4 ü bayan, %38,6 s ı  ise erkektir. Araş -
tırmaya kat ı lan bayan öğ renci say ısı  erkek öğ rencilere oranla daha fazlad ı r. 

Araş tı rmaya katı lan öğ rencilerin %77,6, yabanc ı  menşeli fast food i ş letme-
lerini, %22,4'ü ise yerli men şeli fast food i ş letmelerini tercih etmektedir. Yabanc ı  
menşeli fast food i ş letmelerini tercih edenlerin oran ı  yerli fast food i ş letmelerini 
tercih edenlerin yakla şı k üç katını  oluş turmuştur. 

Araş tırmaya kat ı lan öğ rencilerin büyük bir bölümünü (%64,1) 20-22 ya ş  gru-
bundaki öğ renciler olu ş turmuş tur. 23 ya ş  ve üzerinde ise sadece yüzde 8,4 lük bir 
dilim yer almış tı r. 

Araş tırmaya kat ı lanlar ı n öğ rencilerin %31,3'ü 200-299 YTL aras ı  aylık 
harcama yapt ığı , %18'inin ise ayl ık harcamalarının 199 YTL nin alt ında olduğu gö-
rülmüştür. 400 YTL ve üzeri ayl ık harcanma yapan grupta da % 26,6 l ı k bir dilimin 
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Tablo 10. Araş t ırmaya Kat ı lanların Fast Food Restoranlanndan Hizmet Sat ın 
Almalarına Etki Eden Faktörlerin Restorana Gitme S ı kl ığı na Göre Farkl ıl ık 
Gösterip Göstermedi ğ inin Dağı lı mı  

Hizmet Sat ın Al ım ında 
Etkili Olan Faktörler 

Fast Food Restorana 
Gitme S ı kl ığı  (Ay) n A.O. F p 

4 ve a ş ağı sı  154 3,79 

Yiyecek-içecek ile ilgili 5-8 aras ı  87 3,85 

değ i şkenler 
. 764 ,467 

9 ve üzeri 104 3,91 

Toplam 345 3,84 

4 ve a ş ağı sı  154 3,66 

Personel ile ilgili 5-8 aras ı  87 3,71 
501 .606 

değ i şkenler 9 ve üzeri 104 3,78 

Toplam 345 3,71 

4 ve aş ağı sı  154 3,73 

Fiziki şartlarla ilgili 5-8 arası  87 3,77 
1,067 ,345 

değ i şkenler 9 ve üzeri 104 3.87 

Toplam 345 3,78 

4 ve a ş ağı sı  154 3,15 

İş letme imaj ı  ile ilgili 5-8 aras ı  87 3,24 
1,911 ,150 

değ i şkenler 9 ve üzeri 104 3.34 

Toplam 345 3,23 

yer almas ı  manidard ı r. 
Öğ rencilerin %044,6'sl ının ayda 4 ve daha az s ıklıkta fast food i şletmelerine git-

tikleri, buna karşı n %30,1'lik bir k ısmın ise ayda 9 ve üzeri s ıklıkta fast food işletmelerine 
gittikleri anlaşı lmış tı r. 

Öğrencilerin hızlı  servis sunan restoranlan tercih etmelerinde s ırayla; "Damak ta-
dıma uygun mönüler sunmalan", "Sunulan yiyeceklerin taze ve lezzetli olmas ı" ve "Sunu-
lan yiyeceklerin kaliteli olmas ı" ilk üç sırada yer almış tır. Bunları ; "Restoran temizliğinin 
yeterli olmas ı", "Sunulan yiyeceklerin s ıcak olması" ve "Tuvaletlerin temiz olmas ı" takip 
etmiştir "Otopark alan ının yeterli olmas ı" ifadesine ise tercih s ıralamasında en son kriter 
olmuştur. 

Hizmet satın alımına etki eden faktörlerden yiyecek içecek ve personel ile ilgili 
değişkenlerde istatistiksel aç ıdan anlaml ı  bir farklı lık olmadığı , fiziki şartlar ve i şletme 
imajı  ile ilgili değ işkenlerde ise yerli ve yabanc ı  menşeli fast food restoranlar! tercih eden 
öğrenciler aras ında istatistiksel aç ıdan anlamlı  bir farkl ı lık olduğu görülmüş tür. 

Öğrencilerin hizmet sat ın alımlarına etki eden faktörlerin cinayete göre fark-
lı lık göstermediğ i tespit edilmiştir. Ancak bayan öğrencilerin aritmetik ortalamalannm 
(A.0) erkek öğrencilere göre daha yüksek oldu ğu anlaşı lmış tı r. 

Araştırmaya katılan öğ rencilerin hizmet satın ahrrılanna etki eden faktörlerin har-
cama gruplarına göre farkl ı lık gösterip göstermediğ inin tespiti amac ıyla yapılan Anova 
testine ait bulgular Tablo 8'de verilmi ştir. Yapılan Anova testi sonucu c705 anlaml ılık dü-
zeyinde ele al ındığı nda fast food restoranlardan hizmet sat ın alma kriterleri ile harcama 
grupları  aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı  bir farkl ı lık olmadığı  görülmüştür. 

130 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2008, 43, (1) : 120-131 

Araştırmaya katı lan öğrencilerin hizmet sat ın alımlarına etki eden faktörlerin fast 
food restorana gitme s ıklıklarma göre farkl ı lık göstermediğ i yapılan Anova ile bulunmuş -
tur 

Yapı lan bu araştırma sonucu elde edilen bulgulardan ve sonuçlardan yo ğun re-
kabetin yaşandığı  fast food piyasas ında faaliyet gösteren restoranlar ın her biri tek tek 
kendine özgü farkl ı  ç ıkarımlar elde edebilir. Ancak ana hatlanyla öğrencilerin h ızlı  ser-
vis sunan restoranları  tercih etmelerinde etkili faktörleri bütün restoran i ş letmelerinin 
dikkate almas ı  ve işletme politikalarını  ona göre gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu 
çal ış ma sonucunda; öğrencilerin cinsiyeti, tercih etti ği restoran türü, harcama grubu, fast 
food restorana gitme s ıklığı  ne olursa olsun sat ın alma ile ilgili kriterlerin tamam ına iliş-
kin aritmetik ortalamalan 3'ün üzerinde elde edilmi ştir. Bu nedenle fast food restoran 
yöneticilerinin daha fazla ö ğrenciyi kendi restoranlar ına çekebilmeleri, bu kriterlerle en 
iyi olmaları  ile mümkün olacaktı r. 
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