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BAŞYAZI
TAREVI GERÇEĞI VE BAZI YAZARLAR
Yavuz KOCA*
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Yak ın geçmi şte toplumumuz tarafından çok tutulan bir reklam vard ı . "Ağz ı
Olan Konuşuyor" mesajl ı kamyon reklam ı . Günümüzde ayn ı filmin versiyonlarını tekrar tekrar izler olduk. Hayat ında tarla yüzü görmemi ş, bir gün bile i şsizlik korkusu yaşamamış, nasırlı bir elle toka dahi yapmam ış, tarım konusunda
eğitim almam ış, tarımın gerçek boyutunu ve önemini kavrayamam ış insanlar,
bazı kesimlerin ifadesiyle televole yazarlar ı hergün tar ımı tartışıyorlar ve maalesef jurnall ıyorlar. Neredeyse, tar ım aşağılık bir kelimedir, Türkiye hiçbir tar ım
ürününü &etmesin diyecekler. Bu gibi çok bilmi şlerin alternatif üretim alan ı ve
geçim kaynağı gösterdikleri de vaki de ğildir. Çünkü bilmiyorlar.
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Türkiye maalesef uzun vadeli olarak uygulanabilir bir tar ım ürünleri ticareti
projeksiyonu geliştiremedi. Yani, hangi y ıla kadar hangi ürünlerin üretimini ne
kadar artırmal ıyız veya ne zamana kadar hangi alanlar ı daraltmal ıyız sorular ına
kalıcı cevaplar bulamad ı . Bugünlerde aranan ve bulunan cevaplar ı da IMF ve
Dünya Bankas ına mal etmeye çal ışıyorlar. Oysa Tar ım ve Köyi şleri
Bakanl ığının, kraynaklann ekonomik olmayan alanlardan daha sa ğlıkl ı olan
alanlara kayd ırı lması düşüncesi yüzde yüz yerli mal ı bir projedir. Ya ğl ı tohunılarda, yem bitkilerinde, m ısır ve çeltik gibi ürünlerde ciddi aç ığım ız varken üretim fazlam ız olan ve maliyet yönünden pazarlama s ıkıntısı yaşadığımız ürünlerin teşviki düşünülemez. Ancak geleneksel ürünümüz haline gelen ve y ılların
popülist politikalanyla kalıcılık kazanan ürünlere çeki düzen verirken de yerine
Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
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asgari onun kadar gelir getiren alternatif bir ürünü sunmadan sen çekil dememiz de düşünülemez.

a

Dünya dönüyor ve değişiyor. Öte yandan baz ı ülkeler çok h ızlı gelişiyor.
Hızlı gelişenlere bakt ığım ızda, politikalarda dura ğanlığı olmayan, şartlara göre
değişime hazır olan ve tarım ını mutlak gözeten ülkelerin burada yer ald ığın ı
görüyoruz. Örnek: 1990'11 y ı lların başında Avrupa Birli ğinde hububat için hedef
fiyat, müdahale fiyat ı, eşik fiyat ve telafi edici ödemeler ad ı altında dörtlü uygulama vard ı . 1993-1994 üretim y ılında hedef fiyat 130 Euro/Ton, müdahale fiyat ı
120 Euro/Ton, e şik fiyat 175 Euro/Ton ve telafi edici ödemeler 25 Euro/Ton iken
1996/1997 üretim yı lından itibaren hedef fiyat uygulamas ına son verildi. Yine
müdahale fiyatı ve eşik fiyat düşürülürken telafi edici ödeme miktar ı yükseltildi. Bugün itibariyle (2001-2002 üretim dönemi) müdahale fiyat ı 101,31
Euro/Ton'a, eşik fiyat ı 157,03 Euro/Tona çekilmi ş, telafi edici ödemeler ise
sekiz yılda ikibuçuk kat art ırılarak 63 Euro/Ton'a ç ıkarı lmıştır. Bu rakamlar
tarımda sürdürülebilirliğin ve dünya ticaretinde var olabilmenin gere ğine
inanc ın sonucudur.
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Ş imdi, Türk tarımını yerden yere vuranlar ve desteklemeye kar şı çıkanlar
Avrupa Birliğini eleştirsinler de görelim. Telafi edici ödemeyi nas ı l arttırırs ınız
desinde alk ışlayalın. Diyemezler. Çünkü, Türkiye'de elit olan bu insanlar
Avrupa ve Amerika'da kendilerini ba şka görürler. Ve kendilerini elit yapan
toplumun derdine derman bulmak yerine habire eli ştirirler. Amerika Birle şik
Devletleri 15 milyar dolar, Avrupa Birli ği 46 milyar dolar tar ımsal destekleme
yapar ve bu sayede dünyada ihracat ın % 54'ünü ellerine geçirirler, ithalatlar ı ise
sadece ve sadece %4.1 civar ında kalır, yani dış ticarette net %50 paya sahip
olurlar... Biz kendi gerçeklerimize bakmak, çal ışmak ve yeni projeler üreterek
tarımın vazgeçilmezli ğini anlamayanlara da göstermek zorunday ız.
Şu anda aziz vatan ımızda ve yüce milletimizin gönlünde karamsarl ık bulutları yer tutmuş. Bulut rüzgarla dağılır. Ancak güçlü rüzgar k ıranlarla bulutlar
dağılmas ın isteniyor. Maddi, manevi, sosyal, siyasi hülasa her konuda parsa
toplamak isteyen oportünistler yang ından mal kaç ırmak istiyorlar. Kendimizi
üçüncü dünya sava şının ortasında hissediyoruz. Sanki herkes sald ırıya geçmi ş .
Oysa Türk Milleti çok zorluklar ı başardı . Bunu da başaracaktır. inanmak
başarının yarısıdır. O halde inanmak, öncelikle kendimizi ve kendi insan ımızı
yaralamaktan kaç ınmak durumunday ız.
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KARİYER PLANLAMASI
Yrd.Doç.Dr. Tahir AKGEMCİ*

ÖZET
Kariyer planlamas ı başlığını taşıyan bu çalışma temelde üç bölümden olu şmaktadır. Ilk bölümde kariyer kavram ı ve özellikleri ele al ınmıştır.
.
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İ kinci bölümde, örgütsel kariyer tan ıtılarak, örgütsel kariyer seyri kapsam ında yer alan başlangıç kariyeri, olgunluk kariyeri ve gerileme kariyeri konular ı
açıklanm ıştır.
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Üçüncü bölümde, kariyer planlamas ı ve temel esaslar ı başl ığı adı altında,
"kariyer planlamas ın ın gereği ve önemi, kariyer planlamas ının tan ım ı, kariyer ,
planlamasının kapsam ı, kariyer planlamas ı türleri, kariyer dan ışmanl ığı ve
kariyer planlama süreci" üzerinde durulmu ştur. Çal ışma, nihayet sonuç ve öneriler ile bitirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer planlamas ı
CAREER PLANNING
ABSTRACT

This study titlecl as career planning consists of three chapters. In the first
chapter the concept of career and its features have been discussed.
In the second chapter, organizational career has been introduced and within
the scope of organizational career progress, tne subjects of initial career, experienced career and regression career have been expressed.
* Selçuk Üniversitesi iktisadi ve ve idari Bilimler Fakültesi Ö ğretim Üyesi
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In the third chapter, under the title of career planning and itis.basics, the neccessity and importance, definition, scope and kinds of career planning as well as
career consultation and process of career planning have been emphasised. The
study ends in results and suggestions.
Keywords: Career, career planning

1. GIRIŞ
İş hayat ının h ızl ı bir şekilde deği şmesi, toplumun gittikçe artan karma şıkl ığı
ve çok kültürlü hale gelmesi ve bireylerin ba şarı l ı olmak ve kariyerlerinde en üst
konuma gelmek amac ıyla plan yapma gereksinmesini zorunlu hale getirmi ştir.
Ayrıca, sosyal de ğişim ve ekonomik belirsizli ğin artmas ı, bireylerin gelecekleri
hakkında ümitsizlik ve hayal k ırıklığına uğrama yönündeki hisleri de bu zorunluluğun diğer bir nedenidir(Digest, 1998: 1).
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Günümüz i ş hayatında gerek emek yo ğun üretimde gerekse en ileri teknolojilerin kullan ı ldığı işletmelerde insan ve onun çabalar ı, tüm organizasyonlar ın
başarı sı için temel unsurlar olduğu yönetim biliminin bir gerçe ğidir. İş hayat ın ı n
etkinli ğine katk ıda bulunan özellikle nitelikli personelin organizasyondan beklentileri ve çal ışma ilişkilerine bakış aç ısı önemli geli şmeler göstermi ştir.
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Yap ılan i ş karşılığı nda, organizasyondan sağlanan maddi ç ıkarın birey için
önemsiz olduğunu söylemek mümkün de ğildir. Ancak maddi ç ıkar karşı l ığında
organizasyonun amaçlar ına hizmet edece ği düş ünülen bireyin, kendi kariyer
amaçlar ını da dikkate almas ı söz konusudur. Kariyerinin bugünü ve gelece ği ile
ilgili amaçlarını planl ı biçimde ortaya koymas ında bireye yol gösteren yöneticiler ve/veya dan ışmanlar, kendi amaçlann ın gerçekle ştirilmesine de katk ı da
bulunmuş olurlar (Berbero ğlu, 1991: 135).
2. KARİYER KAVRAMİ VE ÖZELLİKLERİ
Bu başlık altında; "kariyer kavram ı; kariyer kavram ını n özellikleri; örgütsel
kariyer ve örgütsel kariyer seyri" hakk ında bilgi veriltneYe çal ışılmıştır.
2.1. Kariyer Kavramı
Kariyer kavram ı Türk Dil Kıırumu'nun sözlü ğünde "meslek" olarak tan ı mlanmaktad ır (TDK, 1988: 802).
6
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Aşağıda farkl ı kariyer tan ıtnlarına yer verilmi ştir:
ıı Kariyer; "çal ışma yaşamında ilerleme sa ğlayıcı bir başarı elde edebilmek
amac ıyla bireyin izlediğ i yol, süreç veya çal ışma sergilediği alan" d ır (Anderson,
1973: 357).
• Kariyer, "bireyin ya şamındaki üretken y ıllannın çoğunluğunu harcayarak
baş langıç yapt ığı , geli ştirdi ği ve genelde çal ışma hayat ının sonuna dek
sürdürdüğü iş yada meslek" tir. (Berbero ğlu, 1991: 135).

2.2. Kariyer Kavramının

a

• Birey aç ısından kariyer sözcü ğü, bir işe sahip olmanın ötesinde bireye daha
çok para, sorumluluk, prestij ve mesleki sayg ınlık kazand ıran bir unsur olarak
görülmektedir. Bir başka deyi şle, bir kariyere sahip olmak bir i şe sahip olmaktan farkl ı bir nitelik taşır. Bu anlamda kariyer, ki şinin başarma duygusu,
karşı laşabilece ği olanaklar, psikolojik ödüller ve daha iyi yaşam biçimi ile ilgili
olmaktad ır (Demirbilek, 1994: 72).

cy

Çe şitli kaynaklardaki aç ıklamalardan hareketle kariyer kavram ına ilişkin
birkaç özelli ği sıralayabiliriz:
-Bireyin tam çal ışma yaşamını kapsayacak nitelikte, uzun bir zaman kesiti,
-Aynı organizasyon içinde ayn ı iş için çeşitli görevler olarak yükselme,

pe

-Mesleğin değişik alanlarında faaliyet gösteren farkl ı organizasyonlar ında,
farkl ı işlerde çal ışma,
-Bireyin çal ışma yaşam ı boyunca edindi ği deneyim ve tutum (i ş ine bağl ı l ık
ve doyum gibi) benzerli ği.
3. ÖRGÜTSEL KARİYER VE ÖRGÜTSEL KARIYER SEYR İ
Bireyin, doyum elde ederek bir organizasyonda kariyerini sürdürebilmesi,
organizasyon ile kar şılıkl ı ilişkilerin sürdürülmesine büyük ölçüde ba ğlıdır. Bu
tür ilişkilerin sürdürülmesi s ıras ında, birey organizasyonun amaçlar ı ve yap ısı
gibi unsurlardan, buna karşılık organizasyon bireyin tutum ve davran ışlarından
etkilenir. Bu karşı lıklı etkilenmede her iki unsurunda ot-tak bir payda da birleşerek örgütün yarar ına ve bireyin iş doyumuna ulaşması sağlanmal ıdır.
7
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Örgütsel kariyer seyri; ba ş langıç (20-40 ya ş dönemi), olgunluk (40-55 ya ş
dönemi) ve gerileme (50 veya 55 ya ştan emeklili ğe kadar ki dönem) olmak
üzere üç a şamadan oluşmaktad ır. Bunların aç ıklanmas ında yarar vard ır.

3.1. Başlangıç Kariyeri
Bireyin örgüte girmesiyle ba şlayan başlangıç kariyeri, i şe ve çal ışma ortam ına ili şkin ilk bilgilerin edinilmesi ve deneyim kazan ılmas ıyla devam etmektedir.
Bireyin ilk kariyer dönemindeki hayal k ırıklıkları ve onun işe girmeden önceki
beklentileri ile i ş koşullarının uzlaşmaması nedeniyle ortaya ç ıkmaktad ır. Bu
dönemde adeta kimlik aray ışı içerisinde olan birey, günlük ya şam ında ve çal ışma ortam ında en önemli unsurun ne oldu ğu ile toplum içerisindeki yerini belirleme çabas ındadır.

3.2. Olgunluk Kariyeri

cy
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Birey, i şe al ıştırma eğitiminden sonra giderek ba ğıms ız konumlara geçme
yeterliliğine ulaşır. Yetenekleri ve performans ı yönünden yeterli görülecek
olgunluk aşamasına geçen bireyin sorumluluklar ı giderek artar. Bu durum,
bireyin yönetim basamaklar ında yukarıya doğru yol alması ve ayn ı zamanda
kendini yeniden de ğerlendirmesiffin bir sonucudur. Bu dönemde ya şlanma ya da
orta yaş krizi ortaya ç ıkmakta, kariyer hedefleri yeniden gözden geçirilip, olas ı
bir iş deği şikliği düşünülebilmektedir.

3.3. Gerileme Kariyeri

pe

Çalışma yaşamının son yıllarında ise çal ışan bireylerin kariyer duraklamalanyla karşılaşmaları ihtimali vard ır. Belirtilen dönem, emeklilik beklentisi
içerisinde olan birey aç ısından mesleğinde bir doyum noktas ına ulaşıld ığının bir
ifadesi oldu ğu gibi, ayn ı zamanda bireyin istenilen zamanda geri çekilme ya da
serbest kalma sürecine haz ırlanmas ını da gerektirir. Bütün bu kariyer seyri
sürecinde bireyler tüm ya şam süreleri boyunca kendilerini en üst noktaya
ulaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek kariyer planlamas ına başvurmak
zorundad ırlar.

4.KARİYER PLANLAMASI VE TEMEL ESASLARI
Bu başlık altında; "kariyer planlamas ına gereği ve önemi; kariyer planla- masının tanımı; kariyer planlamas ının kapsam ı ; kariyer planlamas ı türleri; kariyer danışmanlığı; kariyer planlamas ı süreci" konular ı üzerinde durulmu ştur.
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4.1. Kariyer Planlamas ının Gereği ve Önemi
İnsanların çoğu iş hayatı süresince birkaç kez kariyer planlamas ı gereği
duyarlar. Asl ında kariyer planlamas ı o kadar temel bir olay de ğildir, fakat
bireyler ya ş am kalitelerini yükseltmek için kariyer tercihlerini hep göz önünde
tutarlar (Allen, 1997: 1). Bireylerin yan ında toplum da sahip oldu ğu en önemli
kaynak olan insan ın etkin bir şekilde kendisinden beklenen performans ı gösterebilmesi için kariyer planlamas ı yapı lmasını öngörür.
Her geçen gün artan i şsizlik, iş ve meslek de ğiştirmeler, i şverenlerin her
zaman istedikleri bilgi, beceri ve yetenekte i şgücü bulamamas ı vb.`gibi faktörler
gerek bireylerin gerekse ülkelerin önünde ba şarı ve kalk ınmaların ı engelleyen
boyutlara ulaşm ıştır (Adem, 1987: 148). Ayr ıca, insangücü di ğer kaynaklara
benzememektedir. İnsangücü değişebilir bir kaynaktır. Bu konuda planlama yaklaşımları, diğer üretim faktörlerinin planlama yakla şımlarından daha deği ş ik
olmak durumundad ır.

cy

a

Örgütte bireylerin daha üretken olmalar ı, yaratıcılıklarını teşvik etmek, verimliliklerinin arttırılabilmesi ve ekonomik geli şmelere ayak uydurabilecek bilgi
ve becerilere sahip olabilmeleri için etkin bir kariyer planlamas ına ihtiyaç vard ır.

4.2. Kariyer Planlanıasının Tanımı

pe

Kariyer planlamas ı deyimi iş yaşam ına giriş, yeni bir işe atanma, transfer,
terfi gibi kariyer seçimlerini içeren kararlar ı ifade etmektedir. Buna göre kariyer planlamas ı, bir kişinin mesleki yaşamını planlamas ı ile ilgilidir (Demirbilek,
1994: 73).
Kariyer planlama; çal ışanın fırsatların, seçeneklerin ve sonuçlar ın fark ına
varmas ı , kariyeri ile ilgili hedefleri belirlemesi, -bu kariyer hedeflerine ula şmada
yön tespiti ve zaman planlamas ı yapmasını sağlayacak i ş, eğitim ve diğer
gelişimsel faaliyetlerin programlanmas ı işlemidir (Ersen, 1997: 132).

4.3. Kariyer Planlamas ının Kapsamı

Kariyer bireyin çal ışma yaşamının bütününü kapsad ığına göre, bireyin örgüte
ad ım atmas ı veya çal ışma yaşamına girmesi kariyerinde bir başlangıçtır.
Nitekim kariyer planlamas ı ; eğitimini tamamlayan bir bireyin ilk i şe başlangıç
döneminin yan ısıra bağımsız davranabilmek için yeterli deneyimi kazanmas ı,
diğer bireyleri yönlendirmesi, geni ş sorumluluklar üstlenmesi, orta ya ş krizleri-
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ni hissedip atlatmas ı , yana ve yukar ı doğru yükselmesi ve sonuçta geri çekilme
ve emeklili ğe hazır olmas ı dönemlerini içermektedir.
Bireyler, zaman içerisinde bu eylemlerin tamam ın ı yaln ız başı na gerçekleştiremeyebilirler. Çal ışanlara örgüt içinde bireyin bu i şlemlerini gerçekleştirmede yard ımc ı ki şiler olarak görülen insan kaynaklar ı yöneticileri, dan ışmanlar ve ak ı l hocaları yard ımcı olurlar. Kariyer planlama, genellikle kariyer
hedefleri ve kariyer yollar ın ın tespiti ile ilgilidir (Ersen, 1997: 132).
Kariyer hedefleri, bireyin bir kariyer bölümüne ula şması için çaba gösterdi ğ i
gelecekteki durumlar ı ifade eder. Kariyer yollar ı ise, çal ışan ın kariyerini biçimlendiren faaliyetler dizisidir. Ayr ı ca kariyer planlamas ı, birey ve örgüt aras ında
ortak ilgilerin bir noktada biraraya getirilmesinde etkin bir araç özelli ği taşımaktad ır.

a

4.4. Kariyer Planlamas ı Türleri

cy

Kariyer planlamas ın ın örgütsel ve bireysel olmak üzere iki türü söz konusu
olup, bunların aç ıklanmas ı yararl ı olacakt ır (Demirbilek, 1994: 75; 13erbero ğlu,
1991: 140).

4.4.1. Örgütsel Kariyer Planlamas ı

pe

Bireyin i şine uygun bir şekilde ilerlemesini sağlayacak kariyer yollar ıyla ilgilidir. Bu yollar, bireyin belirli örgüt birimlerindeki ilerlemesini gerçekle ştirece ği
yerleri temsil etmektedir. Örgütler uygulamalar ının etkinliğini arttırabilmek için
kariyer yönetim programlar ı uygularlar. Birey-organizasyon bütünle şmesi ve
bunu sonucunda bireyin i ş doyumu ve mutluluğa ulaşarak bunun verimlili ğe
dönüşmesi, organizasyonunda kendi amaçlar ının gerçekleşmesini h ızland ıracağı
bir gerçektir. Bu süreç içerisinde organizasyon ve yöneticileri bireylere kariyerleri ile ilgili fırsat alternatifleri sunmal ı, maliyeti olumlu katk ı larına göre
oldukça dü şük olan bir çe şit danışmanlık fonksiyonu görmelidirler.

4.4.2. Bireysel Kariyer Planlamas ı
Bu ise işten çok bireyde odakla şmakta ve onun amaç ve yeteneklerinin bir
analizini ifade etmektedir. Böyle bir analiz, çal ışan ın yeteneklerini geni şletebileceği örgüt içi ve dışındaki durumlar ı ortaya koymaktad ı r.
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Her bireyin kariyerine ili şkin olarak belirsiz amaçlar ın ı n bulunmas ı doğald ı r.
Bu amaçlar hakk ında kesin olarak karar verebilmek, bireyin geli şimini h ızland ı rarak kendisi için ileride mümkün olabilecek mesleki konum ve olanaklara
ulaşabilnıesini kolaylaştırmaktad ır. Ayrıca, kariyer amaçlar ın ın saptanmas ı bu
amaçlara ula şmak için gerekli kişisel planlama= te şvikini ve hedeflenmesini
sağlamaktad ır.
Bireysel kariyer planlamas ı kapsam ında, bireyin, "kendini tan ımas ı, geleceğe
yönelik amaçlar ını belirlemesi, gereksinimlerini karşılayabilmesi ve amaçlar ın ı
gerçekleştirebilmesi için kendisi ve çevresi ile ilgili çabalar ı, kaynakları ve öncelikleri tan ımlaması; işinden, kendisinden, ve organizasyondan kaynaklanan
engelleri ortajia koymas ı ve tüm bunlar ı sık sık gözden geçirmesi" kariyerini
geliştirmesi için yapmas ı gerekenlerdir.

4.5. Kariyer Dan ışmanlığı

cy

a

Kariyer planlamas ı, doğru meslek seçimiyle ba şlamaktad ır. Bir i ş alan ın ı n
seçimi, kim olduğunun ve neyi istedi ğinin belirlenmesi yönündeki bir ki ş isel
değerlendirmeyi gerektirmektedir. Buna göre birey, bir yandan neyi yapmaktan
zevk ald ığını düşünmeli, diğer yandan becerileri ve potansiyel yeteneklerini
dikkate almal ıdır.

pe

Kariyer dan ışmanlığı uygulamaları, bireyin kariyer seçiminde baz ı faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir. Söz konusu faktörler, bireyin ilgi alan ı ,
kimliği, kişiliği, eğitim düzeyi ve sosyal geçmi şidir. Bu faktörler konusunda
birey kendi kendine "benim için önemli olan nedir?", "gerçekten çal ışmaya olan
isteğim ne ölçüdedir?" şeklinde sorular sormal ıdır. Bu ve buna benzer sorular ın
yard ımıyla bireyin kendisini do ğru bir şekilde tan ımas ında, bir "uzman dan ışman" ki şinin önemli katkı ve desteğine ihtiyaç vardır.
Kariyer dan ışmanlığı bireyin kariyer planlamas ında belirlemi ş olduğu hedeflerine ulaşmasında yard ımcı bir araç riiteliği taşımaktadır. Kariyer dan ışmanl ığı ,
bireye kariyerinin gelece ği ile ilgili gelişme, gereksinme ve olanaklar ı, kendi
potansiyeli, ilgi alanlar ı, kişilik özellikleri, bireysel kariyer amaçlar ıyla organizasyonun çe ş itli yönlerden sundu ğu alternatifleri ortaya koymaktad ı r
(Bebero ğlu, 1991: 145).
Bu tür dan ışmanlık, örgüt içinde bireye uygun bir i ş seçimi konusunda
yardımcı olmak, daha iyi bir i şe geçmesini sağlamak, kariyer ilerlemesini kolaylaştırabilecek yetenekleri kazanmas ını gerçekle ştirmek ve i ş ya da günlük
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yaşam ı ile ilgili sorunları çözümlemesine katk ıda bulunmak gibi çok yönlü
hizmetler sunmaktad ır.

4.6. Kariyer Planlama Süreci
Kariyer planlama süreci, bireylerin yetenekleri, ilgileri, motivasyon düzeyleri
ve geçmi ş tecrübe ve e ğitimlerini dikkate alarak en iyi tercihi seçmek için yaptı ları işlemlerdir (Ailen, 1997: 1). Gerek örgüt, gerekse bireyler aç ısından insan
kaynaklar ında etkinlik hedefleyen i şletme yönetimleri, etkili bir kariyer planlamas ı için Şekil l'de yer alan be ş süreci iyi izlemelidirler (Digest, 1998: 1).

GIRI Ş

ARA Ş TIRMA

KARAR
VERME

HAZIRLIK

UYGULAMA

I.Aşama

II.Aşama

III.Aşama

IV.Aşama

V.Aşama

a

Şeki1.1: Kariyer Planlama Süreci Aşamaları

4.6.1. Giriş

cy

Bu süreçler dönü şümlü olup, bu beş aşamada bireyin uygulama a şamas ına
ulaşabilmesi için tüm sürecin a şamalarının tek tek yerine getirilmesi gerekmektedir. Şekil 11 de yer alan kariyer planlama süreci a şamalarının tammlanmas ında
yarar vard ır.
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Giriş bir işi yapmak için bir eylemde bulunmaktır. Bireyler hayal k ınklığı na
uğram ış veya ümitsizliğe düşmüş olabilirler ve stratejileri gerçekle ştirmek için
böyle bir davran ış gereklidir. Giri ş aşamas ı aşağıda açıklanan üç esasa dayan ır:

Etkili Bir Kariyer Dan ışmanlığ-ı ilişkisi Kurmak..
Kariyer dan ışmanl ığında geleneksel yakla şı ma göre genellikle iyile ştirici
ilişkilerin önemli olduğu üzerinde durulur. Dan ışmanların, sağlam bir iyileştirici ittifak ı sağlayan ve bireyleri motive eden güçlü bir ki şiliğe sahip olmalar ı
gerekir.

Kariyer Plalaması İçin Geçerli Bir Motivasyon Belirlenmeli:
Bu unsur değişim ve değiş im şartlarının oluşturulmas ı için birey motivasy-
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onunun belirlenmesinde mevcut bilinen konular ın ayrıntılı bir şekilde araştırı lmasına gerektiri.
Kariyer Planlaması İçin İyi ilişkilerin Kurulmas ı:
Kariyer planlamas ı yapan birçok birey kendisini s ınırland ırı lmış fırsatlar
içerisinde gördü ve cesaretleri k ırı ldı . Danışmanlar bireyleri bu konuda
cesaretlendirmeli ve ümitlendirmelidirler. Tipik olarak bu bireylerin gelecekteki
düşüncelerinin yönlendirilmesinde de önemli bir ad ım olacaktır.

4.6.2. Araştırma

cy
a

Bireyler dan ışmanların yazrrıış oldukları bazı başarı ve deneyimlerini anlatan
yazı larındaki "önemli tecrübeler"inden yararlanmak için onlara birkaç soru sorabilirler. Dan ışmanlar bireylere onlar ın yetenek ve özelliklerini tespit edecek 510 tane seçilmi ş önemli soru sormal ıdırlar. Kariyer planlamas ı için bireylerin
motivasyonunu artt ıran "siz tekrar gururlanaca ğınız bir deneyime ulaşmak için
ne yapabilirsiniz? şeklinde basit bir soru sorulabilir. Giri ş bölümünün esas ı
kariyer planlama sürecinde bireylerin dan ışmanlarına güvenmeleri ve gelecek
için bir vizyonlarını belirleyecek ümitlerini yeniden canland ırmalarıd ır.

Araştırma bireylerin amaç ve ki şisel şartlarının durumlarını öğrenmek ayn ı
zamanda onlar ın vizyonlarını tamamlama yollann ı keşfetmeye yard ımcı olan bir
aşamadır.
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Bu giriş aşamas ında ortaya ç ıkan yenilenmi ş ümitler üzerinde son derece etkileyici bir aşamadır. Biçimsel değerler ve mesleki bilgi kaynaklar ı faydalı olabilir. Buna karşılık biçimsel olmayan stratejileri daha anlaml ı, daha doğru ve
daha istikrarl ı sonuçlar verir. Bu ise görü şme, ilişki ağı, gölge iş ve iş deneyimleri bilgilerini kapsar. Örne ğin, tümüyle tan ımlanm ış önemli deneyim uygulamalarına sahip bireyler önemli deneyimler sonucu olu şturulmuş yetenekler ve
özelliklerin bir dizi listesine sahip olacaklard ır. Bireyler benzer amaçlar ı paylaşan diğer insanların belirlediği temel ileti şim tekniklerini de öğrenmi ş olurlar.
Biçimsel olmayan iletişim ağlarının dikkate değer bir sonucu; bireyler kendi
özellikleri ve gayretleriyle asla bir i şe girme veya yerle şme konusunda bir çaba
göstermemeleridir. Bunun bir sonucu olarak da, yeni bir ara ştırmayla ortaya
çıkan yaygın görüş bireylerin ilgisini çeken tercihlerin kabul edildi ğidir. Tecrübe
kazanma fırsatları olarak, gölge i ş veya iş tecrübesi ilk etkileyici geçerli
hizmetlerdir. Böylece giri ş aşamas ında, bireyler için neyin önemli ve anlaml ı
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olduğu belirlenirken, ara ştırma aşamas ında ise belirlenenlerin anlamlar ın ın nas ı l
ve ne oldu ğunun aç ıklamas ı yapılır.
4.6.3. Karar Verme
Karar verme, çe şitli alternatifler aras ında en uygun seçimin nas ıl yap ıld ığı n ın
belirlenmesi i ş lemidir. Biçimsel karar verme model ve stratejileri yararl ı olabilir;
kendileri tarafından yap ı lan bu stratejilere bireyler kendilerini iyi hissetmeleri
için genelde uyarlar. Bireylerin ço ğu kariyer planlama sürecindeki i şlerin bir
sonucu olarak "ortaya ç ıkan" kararlar için daha rahatt ırlar.

cy
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Giri ş ve ara ştırma aşamalarında bireylerin ço ğu için "doğru tercih"in
yapı lmış olmas ı gerekir. Biçimsel stratejiler bir tercihi onaylamaktan ziyade, bir
tercihi tespit etmeyi ye ğlerler. Kariyer planlamas ında belirsizlik önemli bir
engeldir. Bireylerin ço ğu belli tutarlarda belirsizli ği tan ımak ihtiyac ı duyarlar ve
belirsizlik herhangi bir karar için söz konusu olabilir. Planlama sürecinin bu a şamasında, bireyler doğru tercihler için kendilerine rehber olan sezgilerine güvenme ihtiyac ı duyarlar. Bu bireylerin ara ştırma boyunca karşılaştıkları alternatifler
için nas ıl davranacaklar ı konusunda te şvik edici bir unsur olabilir. Alternatifler
aras ından bir tercih seçildikten sonra özel haz ırlık aşamas ına geçilir.
4.6.4. Hazırlık
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Erken yap ılan tercihler planlaman ın özel bir aşamas ı olan hazırlı k safhas ın ı
gerekli k ılmaktadır (daha ileri ara ştırmada i şi seçmeyi kapsar). Haz ırl ık aşamas ında amaçlara ula şmak içim somut plan olarak, aşağıda aç ıklanan iki anahtar
konu önemlidir:
Bir faaliyet plan ının içerebilecekleri:
Birey ve danışmaniar aras ındaki ilişkilerin gelecekte düzenlenmesi kesin
olarak bireyler tarafından yapılacakt ır, ve bu aşamalar ın niteliğ i zaman çizgileri
veya grafik aksiyon planlar ı ile değerlendirilecek ve kaydedilecektir. Böylece
bireyler planlar sayesinde geçmi şte sahip olunan ve gelecekte de yap ı lacak olan
işlerdeki belirsizliği öğrenmede haz ır olacaklard ır.
Uygulama için önceden gerekli olan yetenekler ve kaynaklar ın geliştirilmesi..
Bunlar; meslek, e ğitim ve personel konular ın ı içerir. Önceden gerekli olan
yeteneklerin geli ştirilmesi için tüm aksiyon planlar ını kapsamas ı gerekir.
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Bireyler elde edilebilir kaynaklar ı ve uygulama için gerekli olan kaynaklar ı
tespit etrnelidirler.

4.6.5. Uygulama
Uygulamada, biı-ey kariyerleri aksiyon plan ının dışındadır. Uygulama için
aşağıda yer alan iki strateji izlenmelidir:
1.Destekleyici geliStirme,
2.Kontrol ve ödüllendirici geli ştirme sistemi.

5. SONUÇ VE ÖNERILER

a

Organizasyonlarda etkinlik ve verimlili ğin temeli insan ve onun çal ışma mutluluğudur. Bu verimlilik ve mutluluğu arttıran ve sürekli k ılan etmenlerden biri
de kariyer planlamas ıdır.

cy

Kariyer planlamas ı, bireyin örgütte ki şisel gereksinimlerini tatmin etme,
yetenek, ilgi, ve kişisel başarımı değerlendirme ve hedeflerine ula şmasını
sağlayan önemli bir unsurdur. Bireyin bu hedeflerine ula şmasını sağlayan ve ona
rehberlik ve destekçi olan mekanizma ise kariyer dan ışmanl ığı dır. Kariyer planlaması, birey ve örgüt aras ında ortak ilgilerin biraraya getirilmesinde önemli bir
görevi yerine getirmektedir.
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Kariyer planlamas ı kapsam ında i şletrne yöneticilerine a şağıdaki öneriler
sıralanabilir.
eı İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik hedefleyen i şletme üst yönetimleri,
her ş eyden önce kariyer planlamas ının önemine inanmal ıdırlar. Bu yöndeki
çal ışmalara üst düzey liderlik sergilenmesi veya hiç olmazsa örgütsel yap ı n ın
uyumlaştırılması nda gereken kolayl ığın gösterilmesi önemlidir.
• Kariyer planlamas ında, "örgüt bireylerine s ımrsız kariyer olanaklar ı
sağlanması, işgörenlerin güdülenmesi ve onlar ın niteliklerinin geli ştirilerek
gerek bireysel, gerekse örgütsel amaçlara daha kolay ula şılabilmesi" amaçlanmal ıdır. Ayrıca, kariyer planlama sürecinin, örgüt içinde daha esnek bir yap ı
kurulması ve örgüt personelinin örgütsel amaçlara daha kolay yöneltilmesinde
önemli bir katalizör görevi üstlendi ği unutulmamal ıdır.
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• Kariyer planlamas ının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için kariyer planlama sürecinin (giri ş, araştırma, haz ırlık, karar verme ve uygulama) eksiksiz bir
şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Uygulamalardan da görüldü ğü gibi; bu
aşamalarda yetki devrine gidilmesi, astlardan gelebilecek önerilere aç ık olunması ve sonuçta kat ılmal ı yönetime ulaşıln-las ı işlevsel sonuçlar do ğurabilmektedir.
• Örgütsel ve bireysel amaçlar do ğrultusunda astları n bilgilenmesini kolaylaştıran, örgüt bireyinin hedeflerine ula şmasını sağlayıp ona rehberlik ve
destekçi olan mekanizma olan kariyer dan ışmanlığı da gözard ı edilmemelidir.
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¥2.

ucuncu sektor

OOPERAT İ FÇ İ Lİ K

ÖRGÜTLERDE ÇATI ŞMA VE ÇATI ŞMA YÖNETİMİ
(DÖRT VE BE Ş YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAIVIA)
Melih Topalo ğlu*
ÖZET

a

Çatışma, örgütsel aç ıdan gerginlik yaratan ve etkinli ği azaltan bir kavram
olarak bilinmektedir. Gerçekten de bireylerin ya da gruplar ın anlaşmazl ık içinde
olmas ı, zıtlaşması birbirlerine uzak durmalar ını sağlayacak ve etkinli ği de azaltacaktır. Bu görünüm çat ışmanın sürekli kavga yaratan şeklidir.
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Çatışan tarafları çatıştıkları -konudan ilgilerini çekerek beraber daha fazla
fayda sağlayabilecekleri alanlara yönlendirebilmek çat ışmanın olağan zararlarını engelleyecektir. Bu ayn ı zamanda bireyler ve gruplar aras ındaki oı-tak
çıkarların da vurgulanmas ıdır. Ortak ç ıkarlar örgütsel ç ıkarlarla doğrudan
bağlantı lı olursa sonuç örgütsel faydan ın üst düzeye ç ıkması şeklinde görülebilir.
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Anahtar Kelimeler: Çat ışma, örgüt turizm i şletmecili ği, yönetim
ORGANIZATIONAL CONFLICT AND CONFLICT MANAGEMENT
(An Amprıcal Study In the Four And F ıve Stars Hotels)
ABSTRACT

Conflict is known as a concept which reduces effectiveness decrease and
morale cause dissatisfaction in the organizations. Conflict can have positive or
negative outcomes. Whether conflict takes a consructive or deconstructive
course is influenced by the sociocultural context in which the .conflict occurs,
because differences tend to exagerate barriers and reduce the likehold of conflict
resolution.
* Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E ğitim Fakültesi (Yrd. Doç. Dr)
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Intergroup conflict exist between or among groups. The best way to accomplish their task or the organizational goals is to attract their attention to another
fields. Effective managers develop and practise techniques for disagnosing the
causes and nature of conflict and transforming it into a productive for the organization.
Key Words: Conflict, organization, tourism management, management,

GİRİŞ

a

Çatışma, örgüt içerisinde veya örgütler aras ında oluşan rekabete ve çe şitli
nedenlere dayanan sosyal ve örgütsel bir kavramd ır. I3ireysel psikolojinin karmaşıklığı, özellikle örgüt bilimi ile u ğraşanları çatışmaya ve onu oluşturan sebeplere daha fazla önem vermeye itmi ştir. Genel olarak çat ışma ki ş inin kendi
psikolojisinden kaynaklanan birbirine aksi görü şleri benimsemesi ve cevap vermesi şeklinde anlaşılabilir. Örne ğin, kişinin ayn ı anda vazgeçemeyece ği iki
radyo program ından birini seçmek durumunda kalmas ı bir çat ışma ortam ı
yaratabi lir.
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De ğişik amaçları olan grupların hedef ve amaçlar üzerinde anla şamamas ı bu
türdendir. İş görenler ile onlar ın iş verenleri aras ındaki çatışma da başka bir
türdür. Burada baz ı sorular sıklıkla gündeme gelir. Niçin diğer taraf yanl ıştır ve
niçin grev ya da lokavt gereklidir. Uzla şma sağlamak mümkün de ğil midir? İş
görenler nereye sad ık olacaktır. Gruplarına m ı ? Örgütlerine mi? Bir yanda daha
fazla ücret isteyen i şgören kesimi bir yanda daha fazla kar isteyen i şveren kesimi problemin ana kaynağıdır.
Tüm bu olgular kar şılıklı tartışma, sürtü şme, bazen de ciddi z ıtlaşmalara
kadar gidilmesine neden olabilir. E ğer çatışma zarar verecek boyutlara geliyorsa kontrol altına al ınmalı ve azaltılmasına çal ışı lmal ıdır. Ama öncelikle çat ışmanın iyice irdelenmesi ve incelenmesi gerekir.

ÇATİŞMANİN TANİMİ VE ÖNEMİ
Grup ve örgüt içindeki anla şmazl ıkları, sürtü şmeleri çatışma olarak tan ı mlamak mümkündür. Bir grubun başarı sına diğer grupların engel olmaya çal ışmas ı
çatışmanın başka bir yönü olabilir. Örgütsel çat ışmanın sonucu olumlu veya
olumsuz olarak de ğerlendirilebilir. E ğer çatışma sonunda örgütlerde uyum, verimlilik, kararlılık gelişiyorsa olumlu bunun tersi ise olumsuz olarak söylenebilir.
Bu açıdan bakıldığında "çatışmayı örgütteki bireyler ve gruplar aras ı algı lama,
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duygu, davran ış lar ve bunların sonuçlarını içeren bir, süreç" olarak tan ımlayabiliriz (1).
Bir başka açıdan çatışmayı tanımlarsak. " Örgütte çat ışma bireylerin ve gruplann birlikte çal ışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmas ına veya aksamas ına neden olan olaylard ır" (2)" diyebiliriz. Tüm bu tan ımlara bakt ığım ız da çatışmayı bireysel ve grupsal farkl ı lıkların kaçını lmaz ürünlerinden biri olarak sayabiliriz.
Çatışma bir diğer anlay ışla, örgütlerin i şleyen mekanizmalar ındaki bozulma
ve iş görenin ya da grubun eylem seçene ğini seçememesi ya da güçlükle seçmesi şeklinde algılanabilir. Çatışma türleri aras ında 1- Bireysel çat ışma, 2- Örgütteki bireyler aras ı ya da gruplar aras ı çatışma, 3- Gruplar aras ı çat ışma, 4Örgütler aras ı çatışma sayılabilir. Genel anlamda aç ıklanan bu çat ışma türleri
yanında örgüt içinde 3 ana boyutta çat ışmaya rastlayabiliriz.
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Yatay Çatışma: örgütlerde e şit düzeydeki grupların sık sık çat ıştıkları
gözlenmektedir. Üretim ve kalite kontrol bölümleri aras ındaki tart ışma ve anlaşmazlıklar buna basit bir örnektir. Bazen hedeflenen kaliteye ula şmak için kullanı lan araçlar üretimin azalmas ına neden olabilir. Bu durumda yatay bütünleşme ve başarı için i şbirliği, çatışmayı optimal düzeye getirebilir.
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Dikey Çatışma: Çatışma hiyerar şik kademeler aras ında ortaya ç kabilir.
Dikey çat ışman ın ortaya ç ıktığı konular kontrol, güç ve faydalar etrafı da olabilir. Ilk kademe yöneticileri veya daha az tecrübeli yöneticiler her ırimin
amaçları hakkında net bir ayr ım yapamayabilir. Dikey çat ışma olgusUnun en
geçerli şekli yöneticiler ve i ş görenler aras ında olandır.
Sosyal Çatışma: Üçüncü tip bu çat ışma daha çok büyük sosyal topluluklarda görülür. Grup üyeleri d ışarıdaki düşmanlıkları grup içerisine ta şır. Örgütsel
çatışma din, ırk ya da politik farkl ı lıklar etrafında odaklan ır. Il ımlı sosyal çatışmaya en iyi örnek rakip üniversiteler aras ındaki spor olaylar ıdır. Yine en çok
rastlanan özellikle bat ı toplumlarındaki beyaz ve siyah yönetici çat ışmalarıdır.
ÖRGÜTSEL ÇATI ŞMA VE ÖRGÜTSEL DAVRANI Ş
Yöneticiler çat ışmanın varl ığını kabul etmeli ve çat ışmaları yok sayamaya
çal ışmamalıdırlar. Çat ışmayı belli kişilerin bakış aç ısından yola çıkarak kabul
edilmez görmek yerine örgütün bak ış açısından değerlendirmenin daha faydal ı
olduğu bir gerçektir. Eğer çatışma iyi olan ın seçimiyle biterse örgütsel aç ıdan
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etkili olmuştur diyebiliriz. Yine ki şiler rekabet sonucu olarak daha fazla geli şme
sağ larlarsa bu da kabul edilebilir bir sonuçtur (3).
İnsanlar de ğerlerinin, ideallerinin, prensiplerinin yok edilmesini istemezler.
Bunların yok edilmeye çal ışılması onları ciddi anlamda rahats ız eder. Ki şilerin
oluşturdukları standartlar ve normlar onlar ın günlük hayatlarında da etkindir.
Güçlerinin diğer kişiler üzerinde yans ımas ı ve etki yaratmas ında da memnun
olurlar (4).
Bir örgütteki bireysel rol ve grup rolü aras ındaki davran ış problemi bunlar ı n
iyi ayarlanmamas ı yüzündendir. Örgütteki ki şiler tepkilerini üç yol ile gösterirler (5).
1. Kişiler çalıştıkları örgütlerde kendilerini ön plana alarak hareket ederler.

a

2. Kişiler bu örgütlerde sorumluluk almak istemezler ve sürekli kaç ı nırlar.
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3. Bu tip örgütlerde ki şiler statüleri kaybolmaya yüz tutunca bunu telafi
etmek için güç kullanmaya te şebbüs ederler.
Bu davran ış çeşitleri örgüt aç ısından olumlu bir görüntü vermez. Örgüt
üyeleri ben merkezlidir ve sorumluluktan kaçm ırlar. Güçlerini avantaj olarak
kul lan ırlar.
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Davran ış değişikliği kişilere bağlı olarak değil sosyal şartlara göre aç ıklan ır.
İş görenlerin kişisel karakteristiklerinin olu şumunda, geçmi ş sosyal tecrübelerin
önemi mevcut sosyal ili şkilerin şu andaki öneminden daha azd ır (6).
Davran ış bireysel beklentilerin bir sonucudur. Birey örgütün sa ğladığı
karşılığa göre ya örgüte kat ılacak ya da kat ılmayacak ve örgütle çat ışacakt ır.
Çatışma mazeretleri ileri sürecek, i şi savsaklayacak veya i şi terk edecektir.
Örgüt bireyin çat ışmac ı davran ışlarından kaçınarak i şbirliğinde buluntnasın ı
sağlayacak şekilde onun beklentilerini karşılamaya ve ödüllenmeye yönelmelidir (1). Örgütlerde bireysel davran ışlar ayna zamanda grup üyelerini de yönlendirir. Bireyin memnunsuzluk üzerine de ğişen davran ışları mensup olduğu
grubu da etkiler. Özellikle hizmet sektöründe insan ili şkileri boyutunun yo ğun
olmas ı davranış düzensizliklerinin ciddi çatışmalara dönü şmesini sağlar. İş
görenin beklentilerini yakalayamad ığı çalışma ortam ı endüstriyel örgütlerde
sadece üretimi etkileyecek bir probleme neden olurken hizmet sektöründe
tüketici ile direkt ili şkide bulunması bir başka çatışmanın başlangıcı olabilir.
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ÇATIŞ MANIN KAYNAKLARI VE NEDENLERİ
örgütlerde bireyler aras ı çatışmaların büyük bir bölümünü ki şilik
çatışmaları ve iletişim kopukluğu oluşturmaktad ır. İletişim kopukluğunun tabii
sonucu da bilgi uyu şmazlığıdır. Çatışma örgüt içinde stresli ortamlarda daha
fazla artmaktad ır. Gruplar aras ı çatışma ise 3 boyutta kar şımıza ç ıkabilir. Bunları
şöyle s ıralayabiliriz (7).
1.

Grupların işlevlerinin birbiriyle ba ğlantılı olduğu durumlarda .

2.

Yetki belirsizli ği durumlarında.

3.

Statü belirsizli ği durumlarında.
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Bu 3 faktörün d ışında çatışmayı oluşturan kaynaklar için çe şitli değerlendirmeler yap ılabilir. Günümüz örgütleri karma şık ve birbirinden yüksek derecede bağımsız görev ve ili şkilerle şekillenmektedir. Ayrıca bölümler sınırlı kaynaklar için rekabet etti ğinden departmanlay aras ı maçların birbirine uymad ığı
gözlenir. İnsanların farklı değer yarg ıları vardır ve problemleri farkl ı algılarlar.
Mesela bir ürün yöneticisi üretim hatt ın ın daha elveri şli hale gelmesi ve birkaç
ürünün üretiminde birle şmenin örgütü daha verimli hale getirece ği konusunda
görüş belirtebilir. Fakat sat ış yöneticisi tüketicilerin farkl ı ihtiyaçlanna cevap
veren bir üretim hatt ının oluşmasını isteyebilir. Bir mühendis talebe ve fiyata
bakmadan en iyi ürünü dizayn etmek isteyebilir (8).
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Hiyerarşik kademeler aras ındaki otorite uyuşmazlıkları bazı potansiyel problemleri de akla getirebilir. Üst yöneticiler, di ğer iş görenlerin davran ışını etkilemek için yasal ve formel otoritesini kullan ır. Özellikle hiyerarşik kademedeki
yöneticiler iş görenlerin grup oluşturarak otoritenin temelini sarsacaklar ı
korkusuna kap ılmaları daha sert tedbirler almaya yönelmelerine sebep olmaktadır. Bu da iş görenleri rahats ız etmektedir (9).
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Çatışma için Potansiyel Yaratan
Ön şartlar
Rol Belirsizlikleri
Kaynak Yetersizli ği
Görev Bağıml ılığı
Amaçlarda Rekabet
YaPısal Farkl ılıklar
Önceki Çözülmemi ş Çatışmalar

Çatışmay ı

Çatışma

Hissetme
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Algı lanan

Açık Çatışma

Çatışmanın Çözülmesi
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Veya Bastırılması

Çatışma

Sonuçlar ı

Olumsuzluklarda
Yeni Çatışmanın
Başlangıcı

Şekil-1: Örgütlerde çat ışmanın ön şartları ve safhalar ı (10)

22
sayı: 132
nisan-mayıs-haziran 2001

Çatışmayı oluşturan şartları şu şekilde aç ıklayabiliriz.
Rol Belirsizlikleri: Aç ık ve net olmayan belirsizli ği yüksek görevler ve İş
gören beklentilerinin kendilerine verilen rolün gerekleri ile ters dü şmesi. Ayn ı
anda amaçlar ı değişik iki rolü oynamalar ı (Mesela örgütün yükledi ği üretim
rolüne kar şı lık, bağlı olduğu grubun kendisinden istedi ği grup üyesi rolü) özellikle grup örgüt çat ışmalarında iş görenin ortada kalmas ını sağlayan bir olgudur.
Kaynak Yetersizli ği: Kaynaklar ın diğer üyelerle paylaşı lmamas ı ve/veya
diğer üyelerle do ğrudan rekabet etmek, çat ışmayı yükseltebilir. Bu durum kaynakların kısıtlı lığı söz konusu olduğu zamanlarda geçerlidir.
Bağımlı Görevler: Bireyler veya gruplar birbirlerine ba ğl ı veya birbirlerini
tamamlar durumda çal ıştırıllyorsa ya da performanslar ı birbirine bağl ı ise çatışma daha s ıklıkla olur.
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Amaçlarda Rekabet: Amaçlar ın veya ödül sisteminin zay ıf tasarland ığı
zamanlarda bireyler ve gruplar çat ışmanın içine daha kolay girerler çünkü
birinin avantaj ı diğerinin dezavantaj ı olur.
Yapı sal Farkl ılıklar: Örgütsel yap ıdaki farkl ılıklar ve örgütün çal ışanları
yap ıları ile uyumlu olmayan zorlamalara girmesi çal ışanların çatışma arzularını
besler. Örgüt içinde uygulanan de ğişim ve yenileşme politikaları iş görenlerin
al ışageldiği sistemi bozuyor ve bu i ş görenlere iyi anlat ılamıyorsa bu da bir
neden olabilir.
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Önceki Çözülmemi ş Çatışmalar: Çatışma tamam ıyla çözülmedikçe gizli
olarak ve her an aç ığa uzun zaman kalacakt ır. Gelecekteki yükselen çat ışmalar
buna benZer ya da ili şkili olarak ortaya ç ıkabilir.
ÇATIŞIVIAYI AZALTMA STRATEJILERI
Çatışmayı azaltmak çat ışmayı önlemekten daha büyük bir gayret gerektirir.
Çatışma büyüdükçe taraflar bir di ğerinin daha aktif görünmesinden ho şlanmazlar ve basit de ğişiklikler istemezler. Hedef, grup üyelerinin davran ış ve tutumlarındaki değişimin sağlanmasıdır. Davranıştaki değişiklikler çatışmay ı daha az
hissedilir hale getirir ve gruplar aras ı ayrılığı engeller. Tutum de ğişikliği ise daha
uzun bir zaman al ır. Tutum değişikliği grup üyelerinin negatif yarg ı, sezgi ve
duygularını azaltmak için zor olmas ına rağmen gereklidir.
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Uzun sürebilecek yakla şımlar içinde çatışmayı azaltma teknikleri olu şturulabilir. Bu teknikler a şağıdaki şekilde gösterilebilir (10).
* Çatışmayı Azaltma Stretejileri:
Değişimin Hedefleri:
Davran ış

1.
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Fiziksel Ayırma
Bürokratik Metot
S ınırlı Karşı lıklı Etki
— Birle ştirme, Bütünle ştirme
— Yüz Yüze Tartışma
— Danışmanlık
İş gören Rotasyonu
— Birbirlerine Ba ğlı Görevler ve Üst Amaçlar
Gruplar aras ı Eğitim
Tutum

Fiziksel Ayırma:
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Fiziksel ay ırma bazen kolay ve h ızlı bir yöntem olabilir. Gruplar birle ştirilmiş ortak bir amaç için ve ortak bir görevde çal ışmak istemezlerse geçici
çözüm ayrıştınnadır. Bu arada kal ıcı çözümler aranır. Ayrıştırma çat ışman ın artmasını önleyicidir. Gruplar aras ı çatışmalarda ayrıştırma iş görenlerin birbirlerine karşı olan tutumlarını olumsuz anlamda etkilememelidir.

2. Bürokratik yöntem:

Üst yönetimin i ş görenlere kurallar ı anlatması bu yöntem içinde yer al ır.
Yönetim çatışma konularının çözümünü veya çatışmayı baskı altına almak için
otoritesini kullanır. Bürokratik yöntem k ısa dönemde etkilidir. Bu yöntemin
dezavantaj ı iş gören tutumunun değişmesi başlayan acil problemlerin hemen
çözülmesi gereklili ğidir.

3. Sınırlı Etkileşim:
Çatışmada gruplar aras ındaki etkileşim sınırlı konularda olmal ıdır. Genel
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amaçlar da birle şmek bir s ınırlı etkileşim konusu olabilir. İş görenlerin gticü ve
grup iş birliği bu amaçlar ı başarmaları için yeterli olabilir. Bu teknik, genel
amaçlar ı baş armak için tutum de ğişikliği konusunda yeterli etkiyi yapmaktad ır.
4.

Bütünleşme ve Birleştiriciler:

Birle ştiriciler gruplar ın gözünde kabul edilebilirli ği yüksek güvenilir birer
uzman olmalıdı rlar. Bu uzmanlar çok yo ğun çalışarak gruplar ve gruplar ın
üyeleri aras ındaki ilişki ve iş birliğini gerçekle ştirecekler ve bilgi de ğişimini
sağlayacaklard ır. I3u çal ışmalar toplant ılarla yap ılır. Uzmanlar her grubun problemini anlamalı ve grupları ortak kabul edebilir çözümler için harekete geçirmelidir. Uzmanlar çat ışmayı bölümler arasında küçük seviyelerde tutmaya çal ışırlar.
5. Yüz Yüze Gelme ve Tart ışma:
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Bu teknik çal ışan grupların önemli üyelerini kar şı karşıya getirir. Ve bir
tartışma oı-tam ı yaratır. Bazı riskleri vardır. Çatışmanın odak noktalarının tartışılması veya heyecan ı , gerilimi kontrol edebilme garantisi yoktur. Bununla birlikte eğer i ş görenler çatışmanın temel noktalar ını çözebilirlerse birbirlerinin
gözünde sayg ınlıkları ve gelecekteki ilişkileri kolay olacaktır. Yöneticiler çift
tarafl ı kazanma stratejilerini ön plana ç ıkararak çatışma çözülürken her iki
tarafında kazançl ı olmas ını sağlamaya çal ışmalıdırlar. Eğer tart ışma kötüye
giderse kesinlikle Kazanma-Kaybetme stratejisi (Bir grup di ğerini yenmek ister)
oluşacak bu da etkili olamayacakt ır.
6. Örgüt Dışı Damşmanlar:

Bu danışmanlar örgüt d ışından temin edilir ve grup temsilcilerine tan ıtılır.
Danışmanlar insan davran ışları üzerinde uzman olmal ı, orıların önerileri gruplar
tarafından değerlendirilmelidir. Bu anlay ış çatışmanın azaltılması ve tutumların
değiştirilmesine doğru işleyen bir süreçtir. Dan ışmanların önemli ve tipik adımları şunlardır.
Grııplar aras ında bozulan yok olan iletişim hattını tekrar kurmak.
Mesajların gruplar aras ında ön yargısız, bozulmadan do ğru anlaşılması ve
yorumlanmas ını sağlamak.
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Pozitif hareketleri, niyetleri gruplar aras ında geliştirmek, de ğerlendirmek.
Çatışman ı n özel kaynaklar ın ı tan ımlamak ve odak noktalar ı belirleyerek
onları kuşatmak, hakimiyet kurmak.
7. İş Gören Rotasyonu:
Bir departmandan di ğer departmana geçici bir hareketi tan ımlar. Rotasyon
bir yılda üç ayı geçmemelidir. Avantaj ı iş görenler di ğer departman çal ışanları
ile de ğerler, tutumlar, problemler ve amaçlarda birle şirler. Ayrı ca kendi bölümlerindeki problemlerini ve amaçlar ını yeni meslektaşlarına anlatırlar. Böylece
aralar ında etkile şimler olu şur birbirlerini kabul etme anlay ışları daha da
fazIala şır.
8. Bağımlı Görevler ve Üst Amaçlar:
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Üst yönetim için ba şka bir stratejide bölümler aras ında kar şı l ıkl ı bağıml ıl ığı
artıracak i ş birliği ve üst amaçlar belirleyerek bunlar ı güçlendirmektir. Bu
amaçlar üst düzeyde olmal ı her grubun enerjisini ve zaman ını amaçların ı n
gerçekle şmesine ayırmal ıdır. En güçlü amaç i şletmenin yaşamını sürdürmesidir.
Eğer örgüt ba şarısız olursa i ş görenler i şini kaybedece ği için farkl ı l ıklannı
unutacaklar ve örgütü koruyacaklard ır. Hayati amaçlar tam anla şılırsa çat ışma
azalabilir.
9. Gruplar aras ı Eğitim:
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Gruplar aras ı eğitim kuvvetli bir müdahaledir. Bu teknik psikologlar taraf ından özellikle Mouton ve Blake taraf ından geliştirilmiştir (10). Di ğer teknikler
çan şmayı azaltmada başarısız olur ve uygun olmazsa geni şletilmi ş grup eğitimi
gerekli olabilir. Bölüm üyeleri çal ışma gruplar ı her gün iş problemlerini tart ışırlar. Eğitim çal ışma gruplan birkaç gün çe şitli aktiviteler üzerinde dururlar. Bu
teknik pahal ıdır fakat tutumlar ı değiştirmede büyük etkisi vard ır. Gruplar kendileri ve diğer gruplar hakk ında birçok şey öğrenirler.
ÇATIŞ,IVIANIN FAYDA VE ZARARLARI
Çatışmanın Faydalar ı
Üretim Görevlerinde Odakla şma:
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Gruplar çat ışmanın oluşturduğu tecrübeye sahiplerse görevlerinde odakla şır
ve ustalaşı rlar. Genel anlamda daha ba şarı lı olmak için zamanlar ın ı en iyi ve
doğruyu yapmak için harcarlar. Bu odakla şma örgütte rekabete dayanan bir
hareketi ilik getirir.
Tatmin ve Birliktelik:
Grup birlikteliği.grup içinde birlik ve beraberlik içinde olmay ı hissetme şeklinde tan ımlanabilir. Üyeler grupla birlikte hareket ederler ve birbirleri ile i ş birliği yaparak ki şisel amaçlar ını kısa bir süre için ask ıya alarak departman
amaçlar ını başarmak için çal ışırlar.
Güç ve Geri Besleme:

cy
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Uygun zamanlarda gruplar aras ı çatışmaların alevlenmesi iki ana noktay ı
güçlendirir. Departmanlar aras ı güç ilişkilerin ayarlanmas ı ve örgütün departmanlarının yönetsel oturmu şluğunu sağlayan geri beslemenin olu şması eğer
yönetsel sistem yanl ış yönlendirilmişse çat ışma doğru ayar için yard ımc ı olacaktır.
İşletme Amaçları :

pe

Örgütsel amaçlar ın başarılması enerji ile do ğrudan ilişkilidir. Uygun bir rekabet ve çat ışma iş görenlerin işlerini daha gayretli yapmas ına yardımcı olabilir.
Birliktelik sonucu i ş atmosferinden daha fazla zevk al ınabilir. Alt departmanlar
aktif olur ve i şlerini daha iyi yaparlarsa örgüt üst düzey amaçlar ın ı daha iyi
gerçekle ştireb i lir.
Çatışman ın Zararlar ı :

Enerjinin Sapt ırılmas ı (Yanl ış Kullanım ı ):
Olumsuz sonuçlardan birisi çat ışmanın departman etkinliklerini şiddetle etkileyerek örgütsel amaçlarda çok dü şük bir başarı sağlamasıdır. Di ğer departmanları yenmek çok önemli bir olaysa ve gerçekle şmezse tüm enerji bo şa gitmiş
olur. Böylece örgüt yarar ına kullanılabilecek bir güç gereksiz yere yok edilmi ştir.
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Hüküm Bozukluğu, Karas ızlık:
Çatışmanın yoğun olduğu dönemlerde anlayabilme ve görebilme yetene ği
çok düşüktür. Böylece gruplar olumlu olarak hareket etme imkan ını kaybedebilirler. Değerlendirmeler yanl ış olur, sürekli çatışma stresi alt ında doğru karar
verebilme yetene ği gereğince çalışmaz.
Düşük Etkinlilik:
Yoğun çatışmanın bir başka yönü de kişilerin normal durumlar ını kaybetmesidir. Liderler veya üyeler içerisinden bir suçlu aranmaya ba şlanır. Ş iddetli çatışma birlikteliğin yerine geçer. Kaybedenler di ğer grup üyeleri ile daha az ili şki ve
iş birliğine girerler. Amaçlara ula şmak için gösterilen performans ciddi ölçüde
azal ır. Kazanma h ırs ı yüksek i ş etkinliğinden uzaklaşılması sonucunu getirir.

a

Zayıf Koordinasyon:

cy

Departman amaçlar ı ile örgütsel amaçlar bir bütün olu şturmaktad ır. Yoğun
çatışma altında bütünle şme oluşmaz. İşbirliği gruplar aras ında azal ır. Düşük
ilişkiye sahip gruplar birbirlerini sempatik görmezler. Gr ııplar için bölüm
amaçlan ve kazanma öncelik al ır. Uzlaşma için çaba yoktur. Koordinasyon yok
olma ile karşı karşıya gelir.
DÖRT VE BE Ş YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

pe

LARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmada dört ve be ş yı ldızlı otellerin orta ve üst düzey yöneticileri esas
al ınarak çat ışman ın örgüt içinde sebep oldu ğu sorunlar tespit edilmeye
çal ışılm ıştır (Orta düzeyde özellikle otel ana bilimleri olan önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek departman müdürleri hedeflenmi ştir.).
2.ARAŞTIRNIANIN EVRENİ
Araştırma, Ankara'da bulunan dört ve be ş yıldızlı otelleri kapsamaktad ır. Bu
işletmeler lüks konaklama i şletmeleri olarak kabul edilmekte, baz ıları ulusal ve
uluslararas ı zincir konumunda çal ışmaktadır. Toplam iş letme adedi 16 tanedir(
Beş adet be ş yıldızl ı, on bir adet 4 y ıldızlı).
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3.VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ
Araştırmada bilgi toplama arac ı olarak anket kullan ılmıştır. Anket formu
toplam 12 sorudan olu şmaktad ır. 1. ve 2. Sorularda bir seçene ğin işaretlenmesi,
3-12 sorularda ise önem s ıras ına göre numaralanmas ı istenmiştir.

4. ANKETİN UYGULANMASI
Anket, son şekli verildikten sonra yeteri kadar ço ğaltı lmış, mart ve nisan
aylarında uygulanm ıştır. Bazı otel yöneticileri hiç cevap vermemi ş, bazıları
çatışma konusu anketin ilk sayfas ında kendilerine aç ıklandığı halde politik
olduğunu söyleyerek kabul etmemi ştir. 48 yöneticiye uygulanm ış sonuçta, 30
yöneticiden cevap al ınmıştır. Bu oran%62.5dir.

a

5.VERİLERİN İŞLENMESİ VE ÇÖZÜMLENMES İ

cy

Verilen cevaplar gruplara ayr ılmış, aynı cevap türleri bir arada toplanarak ana
sayılar bulunmuştur. Daha sonra Tabülasyon tekni ği ile frekanslar hesaplanmıştır.

6. BULGULAR VE YORUM

Tablo 1. Anket Formunu Cevaplayanlar ın Eğitim Durumuna Göre Dağı l ım ı
Eğitim Durumu
ilkokul
Ortaokul
Lise
Lise (Otelcilik alan ında)
Yüksek öğrenim
Yüksek ö ğrenim (Otelcilikalan ında)
Lisans üstü

2
17

Yüzde
3.3
9.9
16.6
6.6
6.6
57.0

-

-

pe

Sayı
3
5

'

Anket formunu cevaplayan yöneticilerin önemli bir k ısmı otelcilik ya da turizm alamyla ilgili yüksek öğrenim derecesine sahiptir.

29
.
sayı : 132
nisan-mayıs-haziran 2001

Tablo 2. Örgütle Görülen A ğırlıklı Çatışma Görünümü
Seçenekler

1. Öncelik
Sayı

Dikey çat ışma
Yatay çat ışma
Sosyal çat ışma

14
12
4

Yüzde
46.6
40
13.4

2. Öncelik
Yüzde
Sayı
10
33.4
56.6
3
10.0

4. Öncelik
3. Öncelik
Yüzde
Sayı Yüzde Sayı
6
20
3.4
76.6
-

-

-

-

-

-

a

Yöneticilerin büyük bir ço ğunluğu örgütle sosyal çat ışmaların yoğun olduğu
konusunda hemfikirdirler (23 - % 75.9 ). Sosyal çat ışmaların oluşturan ( Dil,
Din, Siyasi görüş vb. ) unsurlar genelde geli şmekte olan ülkelerin ciddi bir problemidir. Özellikle Dikey Çat ışma (%46.6 1. Öncelik) kayna ğını yönetsel bilgilerin yetersizli ğinden alır. Çünkü sistemin kar şılıklı anlay ışa göre i şlemesi yerine s ıkı bir otokratik anlay ış sürekli sorun do ğurabilir. Yatay çat ışma ise kim
daha güçlü sorusunun cevab ının verme uğraşı olarak yans ımaktad ır.

Seçenekler

1.Öncelik
Sayı
Yüzde
40.0
-

7

23.3

2. Öncelik
Yüzde
Sayı
6
20.0
-

-

5

16.7

pe

Çat ışma gerekli
kaç ı n ı lmaz
Çatışmadan
kaçınmak gerekir
Çatışma örgüte
faydal ıdır
Çatışma örgüte
zararl ı dır
Çatışma deği şimin
ön şartıdır

cy

Tablo 3. Çatışma İle ilgili Görü şler

7

23.3

4

13.4

6

3.Öneelik
Sayı
Yüzde
26.7
8

20.0
43.3

-

6

4.Öncelik
Sayı
Yüzde
13.4

-

-

-

36.6

7

23.3

20.0

11

36.6

16.7

8

26.7

Yöneticilerin ortak görü şü çatışmadan kaç ınmanın ciddi bir problem yaratacağıdır. (33.9. 1. Öncelik) Hiçbir yönetici çat ışmadan kaçmmay ı benimsememektedir. Bunun yan ında önceli ği çatışmanın gereklili ğine vermi şlerdir.
Kontrol edilebilir bir çat ışmanın aktivite kayna ğı olduğunu belirtmi şlerdir.
Çatışman ın yeni fikirler olu şturacağı ve bu da örgütsel de ğişimi sağlayacağı
konusunda da ciddi yaklaşımları vard ır. Bunun da önemli olan çat ışmanın bir
kavga olarak de ğil düzeyli tart ışmalar olarak alg ılanmas ıdır.

30
sayı: 132
nisan-ınayıs-haziran 2001

Tablo 4- Çatışmanın Kaynağı
Seçenekler

1.Öncelik
Sa 1 Yüzde
56.6

Rol belirsizli ği
Kaynak yetersizli ği
Amaçlarda rekabet
Yap ısal farkl ılıklar
(Düşünce, tavır, tutum)
Bağıms ız davranış
Önceki
çözümlenmemi ş
çatışmalar

6

20.0

5
2

16.7
6.7

2. öncelik
Sayı Yüzde
3
10.0

5
10

3.Öncelik
Sayı Yüzde
20.0

4.Öncelik
Sayı Yüzde
13.4

40.0

5

16.7

7

23.3

16.7
33.3

,, 2,,L;
7

40.0
23.3

8
11

26.7
36.6

cy
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Bu grupta. en önemli seçenek rol belirsizli ği (56.6 1. Öncelik) olarak belirtilmiştir. Görevlerle ilgili olarak kesin rollerin belirlenmemesi ciddi bir problemdir. Asttan ayn ı anda iki farkl ı işi yapmas ının istemek onu bir bo şluğa
düşürür. Genelde örgütlerde her i şi yapıyorum, her iş bana veriliyor yak ınmasının ve tav ır konulmasm ın kaynağı budur.
Yap ısal farkl ı hklar düşünce, tav ır, tutum farkl ı lığı çatışmanın önemli kaynağı
olarak gösterilmi ştir. Tablo-2'ye döndü ğümüzde sosyal çat ışmaya verilen
1.öncelik Tablo 4'dekii sonuçlarla uyu şmaktad ır. Yöneticiler özellikle ileti şim ve
insan ilişkileri konusunda ciddi eğitim programlar ı düzenlemelidirler.

pe

Tablo 5. Çat ışmayı Önleme Stratejileri
Seçenekler

Örgütsel amaçlar ın
öneminin vurgulanmasi
Görev yap ılarının
iyileştirilmesi
Gruplar aras ı etkin
ileti şim kurmak
Kazanma-kaybetme
durumundan kaç ınmak
(Mutlaka bir galip ya da
mağlup yaratmamak )

1.Öncelik
Say ı Yüzde
33.3

2. Öncelik
Sayı Yüzde
8
26.7

6

20.0

3

6

20.0

8

26.7

•

3

4.Öncelik
3.Öncelik
Say ı Yüzde Sayı Yüzde
23.3
16.7
7
5

10.0

43.3

8

26.7

53.3

7

23.3

1

3.4

10.0

5

16.7

1,4

46.6

Örgütsel amaçlar ın uygulanmas ı 1. Önceliktir (%33.3)
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Bu soruya verilen cevaplarda bir tutars ızlığın olduğu söylenebilir. Bir önceki
tabloda görevle ilgili düzensizlikler 1. S ırayı aldığı halde, burada 3.önceli ğe
inmiştir. Tablonun geneline baktığımızda özellikle kazanma-kaybetme durumu
ciddi olarak gözden geçirilmelidir. Bir örgütte i şgörenlerin iyi yeti şmemi ş
olmas ı her kazanmay ı gurur her kaybetmeyi onur meselesi haline sokabilir.
Birinci öncelik örgütsel amaçlar ve etkinlik anla şıldığı kadarı ile salt kar olarak
algılanmıştır. Kar bir i şletme amac ıdır. Fakat tümüyle. amaçlar ının bütünü
olduğu söylenemez. Özellikle otellerde k ısa dönem karhl ığı yoğun olarak
görülebilir. Fakat zamanla hizmet yetersizli ği daha büyük sorunlara yol açabilir.
Tablo 6- Çat ışmayı Azaltma Stratejileri

Kuralları uygulamak
Bölümler aras ı
koordinasyon
Yüz yüze tart ışmalar
Örgüt içi dan ışman
kullanmak
Örgüt dışı danışman
kullanmak
ışgöreni rotasyona tabi
tutmak
Sürekli eğitim

.

3

2. Öncelik
Say ı Yüzde
6
20.0
7
23.3

.10.0

26.7

8

3.Öncelik
Sayı Yüzde
8
26.7
30.0
6

20.0

7

23.3

4.Öncelik
Sayı Yüzde
4
13.4
20.0
43.3

.

cy
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1.Öncelik
Sa ı Yüzde
40.0
8
26.7

a

Seçenekler

7

23.3

30.0

7

23.3

pe

Yöneticiler yüz yüze tart ışma metodunu en önemsiz olarak gönnü şlerdir. Bu
seçeneklerin belki de en demokratik olan ı yüz yüze tartışmadır. Dedikoduyu
önleme ve karşı lıklı uzlaşmayı sağlar. Tabi burada yöneticinin kalitesi de çok
önemlidir. Yöneticiler yüz yüze tart ışmayı kendi otoritelerini azaltacak endi şesiyle istemeyebilir. Özellikle son y ı llarda yönetim biliminde uygulanan kalite
çemberleri bu tart ışmaların bir ürünüdür ve ba şarıya da ulaşmıştır. Tartışma ayn ı
zamanda bir beyin fırtınası yaratır. (%39.9) 1. öncelik olan kurallar ı uygulamak
her şartta geçerli olmayabilir.
Sert merkeziyetçi bir anlay ış totaliter bir görünüm olu şturur. Tabi ki örgütsel
kurallar yine örgütsel kültürün bir parças ıdır. Örgütte demokratik ilkeler kural
olmalıdır. Örgüt güç gösterisinin sürekli uygulama yeri olamaz.
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Tablo 7. Çat ışman ın Faydalar ı
Seçenekler
Üretim kalitesini
arttı rır
Ki ş iler ve gruplar
aras ı birlikteliği
artt ı rı r
Geri beslemeyi
sağ lar
I ş letme amaçlar ı n ı
üst düzeye ta şı r

1.Öncelik
Sayı
Yüzde
20.0

2. Öncelik
Say ı
Yüzde
3
10.0

3.Öncelik
Say ı
Yüzde
13
43.3
13.3

13

43.3

8

26.7

20.0

11

36.6

30.0

16.7

13.3

5

16.7

40.0

26.7

16.7

12

4

4.Öncelik
Yüzde
Say ı
26.7

cy
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Çatışman ın işletme amaçlar ını üst düzeye ta şımas ı tablo-5'e uygun dü şen bir
cevapt ır. Çatışman ın yaratacağı düzgün fikir üretme ortam ı örgütte say ı s ız faydalar sağlayabilir. Geri besleme (%36.6 1. Öncelik) yine dü şüncelerin yeni fikirler üretmesi ve bunlar ın örgüt bünyesinde kullan ılması anlam ındad ır. Bir anlamda yöneticiler kendilerinin kontrolünden ç ıkrrıayan bir çatışmayı hareketlilik ve
örgütsel faaliyet düzeyinin artmas ı olarak görmektedirler. Amaçlarda olu şan
yüksek oranlardaki gerçekle şme daha ileri amaçlar ı n olu şturulmas ın ı sağlar.
Tablo 8. Çat ışman ın Zararlar ı
Seçenekler

2. Öncelik
Sayı Yüzde
16.7

pe

Personelin enerj isi
gereksiz alanlarda
yoğunlaşı r
Karars ı zl ık halleri atar
Etkililik ve verimlilik
düşer
Koordinasyon zay ı flar
ilişki azal ır

1.Öncelik
Sayı Yüzde
5
16.7

13

3.Öncelik
Sayı Yüzde
26.7
8

4.Öncelik
Sayı Yüzde
12
40.0

16.7
43.3

6
7

20.0
23.3

13

43.3
16.7

6
5

20.0
16.7

23.3

12

40.0

4

13.3

7

23.3

Çatışman ın etkililik ve verimliliği ( %43.3 1. Öncelik) dü ş üreceği yolundaki cevaplar asl ında çat ışmanın yönetimini ilgilendirmektedir. E ğer kontrol edilemeyen bir çatışma oluşuyorsa etkilili ğin azalmasından da daha kötü sonuçlara
gidilebilir. Özellikle çat ışma düzeyli bir tart ışma ortam ından ç ıkar bir kin ya da
kavgaya dönü şürse o örgüt için koordinasyon ve verimli insan ili şkileri hayal
olur. Fakat ciddi sonuçlar ortaya ç ıkarsa yöneticilerin öncelikle kendi yönetsel
tarzlar ın ı gözden geçirmelerinde fayda vard ır.
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Tablo 9. Yöneticilerin Çat ışmayı Yönetme Tutumları
Seçenekler

1.Öncelik
Sayı Yüzde

Kayıtsız kal ırım
Probleme el koyar çözerim
Gerginliği azaltmaya çal ışırım
Güç kullan ır otoriteyi sağlarım
Taraflara taviz vererek
uzlaşmaların ı öneririm
Çatışmaya taraf olan ki şilerin
yerlerini deği ştiririm
Çoğunluğun oyu
doğrultusunda karar al ırım
Çatışmaya neden olan sorunu
ortadan kald ırırım

5

2. Öncelik
Sayı Yüzde

50.0
6.7

7

2

7

23.3

6

6

20.0

5

-

'

3.Öncelik
Sayı Yüzde

4.Öncelik
Sayı Yüzde

23.3
40.0

5
7

16.7
23.3

3
9

10.0
30.0

20.0

6

20.0

11

36.7

23.3

40.0

16.7

cy
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Yöneticiler çat ışmayı yönetmede probleme el koyma ve çözme gibi bireysel
bir davran ışı ön plana alm ışlardır. ( %50 1. Öncelik) Bir anlamda probleme el
koyma daha az bir demokratik anlay ışın ürünüdür. Taraflar ın dü şüncelerini
öğrenerek olay ı geniş katıl ımla yönlendirmek daha ak ılcı bir davran ış olur. Tablo
6'da yöneticilerin çat ışmayı azaltmada kurallar ı harfiyen uygulamak ile bu tablodaki probleme el koyup çözme hemen hemen ayn ı yaklaşımlar olarak ele al ınabilir. Ama yinede kay ıts ız kalmamak yani olay ı balkondan seyretmemek
seçeneğinin rağbet görmemesi iyi bir yakla şım olarak de ğerlendirilebilir. Bu tür
çatışmalarda ço ğunluğun dinlenmesi de öncelikler aras ında yer almal ıd ır.
Yöneticilerin bu seçene ğe rağbet etmemesi ayr ıca dü şündürücüdür.

pe

Tablo 10. İş Ortam ında Çatışmayı Hızlandırabilecek Stres Yaratan Olgular
Seçenekler

Vardiya düzensizliği
Kararlara personeli katmama
Işin yoruculuğu
Görev dağıl ımında
adaletsizlik
Terfilerde adaletsizlik
Üstlerle yaşanan problemler
Üstlerin bask ı sı
Astlara söz geçirememe
Yetersiz ücret
Alınan kararlar ı
eleştirememe

2. Öncelik
Sayı Yüzde

1.Öncelik
Sayı Yüzde

43.3

5

16.7

6
6

20.0
20.0

7

23.3
'. k! t

•

7

3.Öncelik
Say ı Yüzde

5

26.7

23.3
26.7
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9

4.Öncelik
Sayı Yüzde

16.7

16.7
36.6

6

20.0

16.7
30.0

12

40.0
23.3

7

Yöneticiler bu de ğerlendirmelerini görev dağı l ımı ve adaletsizlik aç ısından
1.öncelikli olarak ele alm ışlardır. (%43.3) Do ğru bir tespit olabilir. Çünkü
adaletsizlik ayn ı zamanda insan ın onurunu zedeleyen bir kavramd ır. Yetersiz
ücret faktörünün ikinci öncelikli ç ıkmas ı ülkemizin ekonomik yap ıs ı ele
al ındığında 1.olmas ı gerekirken şaşırtıcı olmuştur. Yine terfi adaletsizli ğinin
önceliklerde yer almas ı da örgütsel adalet kavram ın ı ve bunun yan ında örgütsel ahlak dü şüncesini de ön plana çıkarmaktadır.
Bu tabloda en şaşırtıcı olan yöneticilerin kararlar ına personelin katı lmarnasını bir çatışma nedeni olarak stres yarat ıc ı görmemeleridir. Oysa kararlara
katılmayan personel sürekli uygulay ıcı olmaktan rahatsız olur. Oreticide olmak
ister. Ayr ıca bu ona yeterli itibann gösterilmemesidir.
SONUÇ

cy

a

Örgütsel uzlaşma herkesin gerçekle ştirmek amac ında olduğu önemli bir
anlay ıştır. Fakat bazen bu uzla şmanın sağlanamad ığı yada asgari mü şterekte birleştirilemediğ i görülür. Burada önemli olan tamamen durgunlaşm ış, yaprağın
bile kım ıldamadığı bir örgüt yapısı oluşturmak yerine yöneticilerin kontrolü
akında hareket ve enerji yaratacak yap ı laşmaların oluşturulmas ı d ır.
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Araştı rmadan elde edilen pratik sonuçlar a şağıda sıralanmaktad ır.
- Otellerin Önbüro, Kat hizmetleri ve Yiyecek içecek bölümü yöneticileri
çoğunlukla otelcilik alanında eğitim veren yüksekokul mezunlar ıdır.
- Otellerde ağırlıklı çatışma Dikey yani hiyerar şik kademelerde oluşan çat ışmadır.
- Kiş iler aras ı çatışmalar örgüt bölümlerinin i şbirliğinden uzakla şmasından
kaynaklanmaktad ır.
- Çatışman ın örgütsel kaynağı rol belirsizliği ve yapısal farkl ılıklar üzerinde
odaklaşmıştır.
- Yöneticiler örgütsel amaçlar ı iş görenlere kabul ettirerek çat ışmay ı
önlemişlerdir. Kurallar ı sıkı bir şekilde uygulayarak da çat ışmayı azaltma yolunu seçmi şlerdir.
- Çatışmanın geri besleme yaparak payda sa ğlayacağı, etkinlik ve verimliliği
düşürerek zarar verece ği beliıtilmiştir.
- Örgütle görev dağı lım ında yaşanan adaletsizliklerin çat ışmayı h ı zlandırmada ve stres oluşturrnada çok önemli oldu ğu vurgulanmaktad ır.
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Çatışma çe şitli sebeplerle ortaya ç ıkabilir. Yöneticiye dü şen görev bu sebepleri göz ard ı etmeden iyice incelemek ve soruna salt emir komuta zinciri aç ıs ından değil modern yönetsel anlay ışın temeli olan katı l ı mcı l ı k düşüncesiyle yaklaşmas ıdır. Bu yöneticilere ayn ı zamanda sorumluluk aktararak yönetsel riski
dağıtma imkan ı sağlar. Belki de çat ışmanın en önemli kaynağın ı insanların demokratik anlay ış la yönetmek yerine sadece emir verilecek varl ıklar olarak görülmesi oluşturmaktad ır. Bu bütün hakimiyetin elden kaç ırılması anlamına gelmemelidir.
Sonuç olarak i ş görenlerin yöneticiler tarafından bilgi bankas ı yard ı m ı ile çok
iyi tanınması , onların ihtiyaçlar ın ın bilinmesi uygun motivasyon araçlar ın ın kullan ılmas ı ve en önemlisi astların yönetime, kararlara kat ı lmas ı sevgi ve örgüte
ait olma duygularını artıracak yöneticilere de çat ışmalar ı kontrol ederek örgüte
faydal ı hale getirmek imkan ı tan ıyacaktır.
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ÜRÜN GELIŞTIRMEDE E ŞANLI MÜHENDISLIK YAKLA ŞIMI
VE UYGULAMASI
Yrd.Doç.Dr. Mesiha SAAT *
ÖZET
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Günümüz ko şullarında küresel rekabette e şanl ı mühendislik yaklaşı mı, yeni
ürünlerin pazara sunulma süresini k ı saltmak amac ıyla yayg ın olarak kullan ı lmaktadır. İş letme içerisinde de ğ işik fonksiyonlardan sorumlu ki şiler biraraya
gelip bir ekip olu şturmak suretiyle ürünün üretim sürecini ve ürün tasar ı m ı n ı
aynı anda gerçekle ştirmektedirler. Böylece bu yakla şımda sonradan üretim a şamas ı nda ortaya ç ıkabilecek üretim süreci ve ürün tasar ımı sorunlar ı ortadan
kaldırı lmaktad ı r. Bu makalede e şanl ı mühendislik ürün tasar ımındaki geleneksel
yaklaşımlarla karşı laştırı larak bu yeni yaklaşı m ın özellikleri, unsurlar ı ve uygulama teknikleri ele al ınmaktad ır.
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CONCURRENT ENGINEERING IN PRODUCT DEVELOPMENT
AND ITS IMPLEMENTATION
ABSTRACT

In the global race to bring new products to market, many firms have adopted
concurrent engineering (CE) as an approach to shrink development lead time.
CE means speedier product development through the interaction of product and
process design. Cross-functional tem approach is an essential element of CE. In
this paper CE approach and its implementation are examined. Also the techniques of CE are presented. The barriers to a successful CE implementation, the
actions to be taken to overcome these barriers are discussed.
* Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
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GİRİŞ
Günümüz ko şullarında rekabet, i şletmeler için bir ya şam biçimi haline
gelmiştir. Rekabet, teknolojik geli şim hızının artmas ı, tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin çe şitlenmesi ve ürün ya şam sürelerinin kı salmas ıyla daha da yo ğunlaşmıştır. i şletmelerin 199011arda kar şı karşıya kaldıkları i ş ortam ında, hem
piyasadaki talep, hem de teknolojik ko şullarda hızlı altüst oluşlar yaşam ıştır.
Bu ko şullarda, ürün geli ştirme sürelerinin daha da k ısaltılması, üretim i ş letmelerinin rakipleri kar şı sında üstünlük kazanmalar ın da en önemli silahlardan
biri haline gelmi ştir.

a

Tüketicinin giderek de ğişen tercih ve isteklerinin tatmini için ürün geli ştirme
sürelerinin azaltılmas ı işletmelerin ya şamlar ını sürdürrneleri ve geli şmeleri için
yerine getirmeleri gereken en önemli ve zor görevlerden biri olmu ştur. S011
zamanlarda e şanlı mühendislik (EM) yeni ürünlerin pazara sunulma sürelerinin
kı saltılmas ı için en etkin yöntemlerden biri olarak sunulmaktad ır. (1 ).

cy

EM, temelde, ürünün geli ştirilmesinin ilk aşamalar ında, tasarı m ve imalattan
sorumlu yöneticilerin ve uzmanlar ın biraraya gelerek ürünü ve bu ürünü üretme
süreçlerini ayn ı anda ve birlikte oı-taya koymalar ı ve geli ştirmeleri olarak tan ımlanmaktad ır. Bu aşamada malzemeden sorumlu uzmanlar; pazarlama ve sat ınalma uzmanlar ı da bu grupların içinde yer almakta ve bu gruplar çoklu ve içiçe
geçmi ş ekipler halinde çal ışmaktadırlar. Burada amaç, i şletmenin imalat
olanaklarının yanı sıra, mü şteri isteklerini ve' tercihlerini de yans ıtan ürün
tasar ımlarının geliştirilmesidir.
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Daha önceleri, tasanmc ılar imalat bölümünden bilgi almadan yeni ürün tasarlama işine giri şiyorlar ve daha sonra bu tasar ımı, ürünün üretilmesi için imalat
bölümüne aktar ıyorlard ı . Ürün tasar ımı na ve üretimine bu geleneksel yakla şım
imalat bölümü aç ısından birçok güçlüğü beraberinde getiriyor ve yeni ürünün
üretilmesi için gerekli zaman ın önemli ölçüde artmas ına neden oluyordu.
İşte ürün tasar ımında ortaya ç ıkan bu sorunlar ın ortadan kald ırı lmas ı için
gündeme getirilen bu birlikte geli ştirme yaklaşımı, diğer bir deyi şle EM, birçok
yararı görüldüğü için yayg ın bir uygulama alan ı bulmaktadır.
Bu konu üzerindeki araştırmaların büyük bölümü esas olarak EM'nin "yeni
ürünlerin" tasar ımına uygulanmasını içermektedir. Bu yeni yöntem yeniden
tasar ım için de kullan ılabilecek etkin bir araçt ır . EM'nin ilkelerinin uygulanmas ı
mevcut bir ürünün sürekli olarak iyile ştirilmesini de sağlayacaktır. (2 )
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ÜRÜN TASARIMINDA GELENEKSEL YAKLAŞIM

a

EM'nin yararları m daha iyi görebilmek açısından ürün tasar ımında özellikle
büyük işletmelerin daha önceleri uygulad ıkları geleneksel yakla şımın özelliklerini ele almak yararl ı olacaktır. Bir işletmede genellikle, yeni ürüne olan
ihtiyaç, uygulanacak fiyat politikas ı ve bu ürünlerden beklenecek performans
pazarlama bölümü tarafından belirlenmektedir. Geleneksel yakla şımda tasar ım
ve mühendislik bölümleri ürüne ili şkin olarak pazarlama bölümünden yaln ızca
çok kaba bilgiler sağlamakta ve ürünün tasar ımında da ayrı ayn çal ışarak ürüne
ilişkin teknik özellikleri, ürünün içinde yer alacak malzemeleri ve nihai tasar ı m ı
ortaya koymaktad ırlar. Burada tasar ımın üretimden ayr ı olarak gerçekle ştirilmesi sonucunda, ürünün imalat ı , test edilmesi, kalite ve servis fonksiyonlar ını yerine getirecek bölümler tasar ını' tamamlanmış haliyle önlerinde bulmaktad ırlar.
Böyle bir yaklaşımda, ürün tasarımı birbirini izleyen süreçler olarak uygulan ınca, ürün geli ştirmedeki her a şama bir önceki aşamanın tamamlanmas ından sonra
gerçekle şmekte ve buna ard ışık mühendislik ad ı verilmektedir. Bu yakla şımda
ürün geli ştirme projeleri bir a şamadan diğerine geçerek yürütülmekte ve böylece
bu sürece ili şkin tüm faaliyetlerin bir dizi biçiminde gerçekle ştirildiği bir ürün
geli ştirme süreci ç ıkmaktadır.
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Ard ışık mühendislikte sözkonusu olan birbirinden ayr ı ve bütünle şik
olmayan faaliyetler dizisinden olu şan bu ürün geliştirme süreci aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir. (3 )
Bilgi akışı

Mühendislik/
Tasarım

pe

Pazarlama

Deneme
Üretimi

Test

Üretim

Hatalar, de ğişiklikler ve düzeltmeler

Şekil 1. Ardışık Mühendislik Süreci.

Bu şekilden de görüldü ğü gibi, yeni ürün geli ştirmeye yönelik geleneksel
yaklaşımda bilgi ak ışı aşağı doğru olurken, ürünün üretimi a şamas ında
karşılaşılan tasarım hataları, tasarıma ilişkin olarak yap ılması gerekli hale gelen
değişiklikler ve düzeltrneler ters yönde, yani üretimden geriye, tasar ım aşamas ına doğru yol almaktadır. Bu ard ışık mühendislik sürecinin belli bir a şamasında
görev alan bir kişinin, kendisinden önceki aşamalara ilişkin çok fazla bilgiye
sahip olmamas ı , ürün geliştirme sürecinde fonksiyonlar aras ında kopukluk
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olmas ına yol açar. Tasar ımda ileri aşamalara ulaşı ldıkça ortaya ç ı kan sorunlar
nedeniyle daha önce yap ı lan i ş lere geri dönülmesi ve daha önce verilen kararlar ı n gözden geçirilmesi gerekecektir. Bu ise bir geriye dönme ve çevrim etkisi ad ı
verilen bir durumu ortaya ç ıkarır ve sonuçta ürün geli ştirme süresi giderek uzar.
Ürün ve süreç tasar ım ında ürünün üretimi aşamas ına gelindi ğ inde, bu gibi
sorunlar ın çok fazla olmas ı nedeniyle önceki a şamalara ili şkin iyile ştirme önerilerinin ve düzeltici önlemlerin bir kenara b ırak ı lması durumuyla zorunlu olarak
karşı laşı labilir. Burada gündeme gelebilecek çok say ı da ürün ve süreç tasar ım ı
de ğişiklikleri bu sürecin uzamas ı sonucunu doğuracakt ır. Böyle bir durum ayn ı
zamanda ınaliyetleri yükseltip verirnsizli ğe de yol açacakt ır.
Ard ışık mühendislik yaklaşım ın ı n birçok dezavantajlar' bulunmaktad ı r. Bu
dezavantajlar ı şu şekilde s ıralayabiliriz: (4 )
1. Eksik ürün spesifikasyonlar ı çok say ıda de ğişiklik yapı lmas ına neden olur.

a

2. Tasarım aşamas ında ürünün üretimi konusu üzerinde fazla durulmaz.
3. Esas olarak, kontrol edilemeyen sonraki tasar ım değiş iklikleri maliyetleri
nedeniyle, tasar ı m maliyetleri tahmin edilenin çok üzerine ç ı kar.
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4. Sonradan yap ı lan de ğişiklikler genellikle makina ve teçhizatta yüksek
maliyetli de ği şiklikleri gündeme getirir.

pe

Özellikle günümüzün artan rekabet ortam ında, zamana kar şı rekabet anlay ışı
yeni ürün geli ştirme konusunda i şletmelerin çok h ızl ı hareket etmelerini ve ürün
fikrinin doğuşu ile ürünün piyasaya sunulmas ı aras ındaki sürenin çok k ı saltilmasum zorurılu hale getirmi ştir. Ürün geli ştirme bugün de birçok i şletme tarafindalı yayg ın olarak kullan ı lmakta olalı bu ard ışık mühendislik yaklaşı m ı n ı n
ortaya ç ıkard ığı bu gibi sorunlar nedeniyle, EM ad ı verilen yeni ve radikal bir
yaklaşım gündeme gelmi ş ve başarılı sonuçlar vermi ştir.

EM'NİN TANIMI VE AMACI

EM çok yayg ın bir kullan ım alanı bulmakla birlikte, bu yakla şım ın genel
tan ım ı ve özellikleri konusunda ortak bir görü ş bulunmamaktad ır. Yap ı lan bir
araştırmaya göre, EM'ye ili şkin olarak yap ılan tan ımlar] amaçsal, stratejik ve
taktiksel olmak üzere üç kategoride toplamak mümkündür. ( 5 ).
1. Amaçsal: Bu kategoride ele al ınan EM tan ı mlarında EM, esas olarak, ürün
sunumunu geli ştirmenin yolu olarak ele almaktad ır. Bu tan ınalarda EM daha
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geniş bir şekilde ele al ınmakta ve ürün sunumundaki performans ın ve bu yolla
i şletmenin genel performans ın ın iyile ştirilmesini sağlayan bir yakla şım olarak
dü şünülmektedir.
2.Stratelik: Bu kategoride yer alan tan ımlarda EM, ürün sunumunun tüm
boyutlarmın ayn ı anda ve birlikte dikkate al ınmas ı olarak düşünülmektedir. Ürünün
piyasaya sunumunda ayn ı anda dikkate al ınmas ı gereken noktalar aras ı nda mü şteriler, maliyet, üründe kullan ı lacak malzemeler, uygulanacak kalite denetimi,
üretim programlamas ı , sat ıc ılar, güvenlik ve dayan ıkl ı l ı k bulunmaktad ı r.

a

3. Taktiksel: Bu kategoride yer alan tammlarda ise EM, birlikte kullan ı ld ıklarında EM'yi olu şturan, birbirinden farkl ı bazı araçlar, teknikler ve örgütsel yap ı lar
olarak ele al ınmaktad ır. EM'nin tan ım ı , paralel görevleri, çok amaçl ı takımları n
oluşturulmas ı n ı , disiplinleraras ı grup çal ışmalar ı n ı , kalite fonksiyonunun
yay ı lım ı, Taguchi yöntemi, istatistiksel süreç denetimi gibi kalite mühendisli ği
yöntemlerinin kullan ı lmasını , Bilgisayar Destekli Mühendisli ğin (CAE) uygulanmas ın ı , imalat için Tasar ım (DFM) tekniklerinin kullan ı lmas ı n ı içermektedir.
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EMInin tan ı mlarının sınıfland ırı lmas ı konusunda Prasad farkl ı bir yaklaşım
geliştirmi ştir. (6 ) Prasad, EM'nin e şanl ı tasar ım olarak tan ımlanmas ından,
EM'yi kaliteyi maksimize eden ve maliyetlerle teslim sürelerini minimize eden
bir yaklaşım olarak tan ı mlamas ına kadar geni ş bir yelpazeyi olu şturan sekiz
ayrı kategori belirlemi ştir.

EM'NİN UNSURLARİ

pe

EM yöntemi yeni bir ürünün geli ştirilmesi s ıras ında kullan ı lan ve i ş letmenin
rekabet gücünün artmas ında önemli bir rol oynayan yeni bir yönetim, kalite ve
mühendislik felsefesi olarak dü şünülebilir. EM ürün geli ştirme sürecine getirdi ği
yeni yaklaşımla, örğüttin fonksiyonlar ı ve bölümleri aras ı nda bütünle şmeyi
sağlayan bir örgütsel araç niteli ği de taşımaktad ır. EM bu özelli ğiyle ürün
tasarım ı ve süreç tasar ım ını birbirinden ay ıran örgütsel, zamansal ve co ğrafı
duvarlar ı yı karak bu geleneksel engelleri ortadan kald ırır.
EM'nin ürün geli ştirme sürecine ili şkin aşamaları şunlardır:
a. Ürün planlaı-nası , b. Tasarım, c. Prototip haz ırlanmas ı ve onaylanmas ı , d.
Ön üretim onay ı, .e. Gerekli araç ve teçhizat ın planlanması , f. Testlerin yap ı lması, g. Seri üretime geçilmesi.
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EM sağlad ığı yeni yaklaşımla, ürünlerin geli ştirilerek piyasaYa sunulma
süresini kısaltır. Bu yolla, hatas ız bir ürün ve süreç tasar ım ı gerçekle ştiği için
tasar ım ve imalat maliyetlerinde önemli tasarruflar elde edilir. Ayr ıca ürün
kalitesinde de önemli bir iyile şme sağlanır. Bunların sonucurida da ürünün ve
i ş letmenin pazardaki itibar ı -ve rekabet gücü artar.
EM'nin temelinde yatan dü şünce basit görünmekle birlikte, uygulanmas ı çok
daha kapsaml ıdır. i şletmeler EM'yi uygularken örgütsel yap ılar ında, programlara ilişkin beklentilerinde ve yat ırım proflllerinde önemli de ğiş ikliklere gitmi şlerdir. EM'yi uygulayan i şletmelerde EM'nin unsurlar ı olarak ortaya ç ıkan
özellikler şunlard ır: ( 7 ).
I. Çok disiplinli tak ı mların kullan ılması : Ürün özellikleri ve tasar ım ı, üretim
sisteminin ihtiyaçları ve ürünlerin bak ım ihtiyac ı aras ında en iyi dengenin kurulabilmesi için tasar ım mühendisleri, imalat mühendisleri, parça sat ıc ı ları servis
mühendisleri ve pazarlama uzmanlar ı birlikte çal ışırlar.
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EM uygulamalarında çok disiplinli tak ımlar arac ı llyla fonksiyonlar aras ında
sağlanan bütünleştirmede, bütünle ştirmenin temel mekanizmas ın ı bu tak ıınlar
oluşturmaktad ır. Burada genellikle üç tür tak ımdan yararlan ı lmaktad ır. Bunlar,
bir program yönetimi tak ımı, bir teknik tak ım ve çok say ıda tasar ım geliştirme
takımlarıdır. Ürün geli ştirme projesinin zorluk derecesine ba ğl ı olarak çe şitli
tasar ım geli ştirme tak ımlann ın çal ışmalar ını biraraya getiren bir bütünle ştirme
tak ım ına da ihtiyaç duyulabilmektedir. (8 )
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2. Tasarım/geli ştirme faaliyetlerinin ve bütçesinin a şamaların ın yeniden
belirlenmesi: EM yaklaşım ında imalat ve servis için tasar ım faaliyetlerinin h ızlandırılmas ı, ürün geliştirmeye yap ılacak ilk yatırım ın, ard ışık mühendislik yaklaşı mındakinden daha yüksek olmas ın ı gerektirmektedir. Ancak buna kar şı lık
EM yaklaşım ında ürünün piyasaya sunulmas ı için gereken süre çok daha
kı salmaktad ır. Ayrıca ard ışık mühendislikte ürün tasar ım ında ortaya ç ı kabilen
geriye dönü şler EM'de ortadan kalkmaktad ır. Böylece genel olarak ürün
geliştirme ve üretim rnaliyetlerinde önemli dü şüşler sağlanabilmektedir.
3. işletme ve ürün performans hedeflerinin belirlenmesinde rakip loyaslamanın (benchmarking) uygulanmas ı : Rakip k ıyaslama bir işletmenin süreçlerinin ve ürünlerinin performans ını diğer i ş letmelerin benzer süreçleri ve ürünleri ile kar şılaştırmas ı olarak tan ımlanmaktad ır. Buradaki amaç, bir k ıyaslama
ölçütü olarak en iyi i şletmenin performans ının belirlenmesidir. Kıyaslama
faaliyeti i şletmeyi, i şletmenin yaln ızca kendi performans ını incelemesinden
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,ortaya ç ıkan miyopik bak ış açısı yerine, dünya ölçe ğinde bak ış aç ısına dayal ı
hedefleri belirlemeye zorlamaktad ır.
4. Ürün ile üretim/servis faaliyetini birle ştiren yöntemlerin ve verilerin kullan ılması : Bu birle ştirmeye bir örnek olarak, üretim süreç gücü yerine ürün
tasarım parametrelerini optimize etmek için istatistiksel deney tasar ım ı yöntemlerinin kullan ılmas ı verilebilir. Bu konuda bir di ğer örnek de, i şletmenin üretim
kapasitesini ve üretim maliyetlerini yans ıtan k ı s ıtlamalara duyarl ı olan
Bilgisayar Destekli Mühendislik/Bilgisayar Destekli Tasar ım (CAE/CAD) gibi
tasar ımda otomasyonu sağlayan araçlar ın kullanılmasıdır. Burada i ş letmeler
tasarımcı larını kısıtlamak yerine, tasar ım süreçlerinde gerçekçi k ı sıtlamalar ı
ortaya koymaya çal ışmaktad ırlar.
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Yukarıda belirtilen çok disiplinli tak ımlar genellikle i ş letmedeki çe şitli
uzmanl ık alanlarından gelen 4-20 ki şiden oluşur. Bu takımlar, üyelerinin do ğrudan doğruya ileşitişim kurmalarım ve karşı l ıklı sorunları ki ş isel olarak tart ışmalarını sağlar, ayr ıca işletmenin bölümleri aras ındaki biçimsel yaz ı l ı ileti şimi
enaza indirir. Tak ımın tüm kat ılımcı lanndan gelen bilgilerin ürün tasar ım ı
sürecinin ilk aşamalarında bütünle ştirilmesini sağlamak amac ıyla olu şturulan bu
takımların yerine getirdikleri fonksiyonlar şunlardır: (9 )
a. Uygun tasarım ve üretim yöntemlerini belirlemek ve ürünün kolayca tamir
edilebilmesini sağlamak için ürünün karakteristiklerinin ortaya konulmas ı,
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b. Tüm tasarım kararlarının ürünün nas ı l kullanı lacağı n ın tam olarak bilinmesi ve tüm tak ım üyelerinin katk ıda bulunmalar ın ı sağlayacak ürünün kullan ımın ı anlamalarının sağlanması için ürünün fonksiyonlann ın analiz edilmesi,
c.Ürünün fonksiyonun üretim yöntemleriyle ili ş kilendirilmesi. CAD araçlar ı
tasarımcının, malzeme, üretim h ızı, iş yükleri ve diğer üretim ko şulları hakkındaki çeşitli varsay ımları bir bilgisayar modeli arac ılığıyla analiz ederek ürünün
performansını simule etmesine imkan sağlaması,
d. Tasarımın, ürünün performans ında olumsuz bir etkiye yol açmadan
iyileştiririlip iyile ştirilemeyece ğini belirlemek için imalat İçin Tasar ım (Design
for Manufacturability) analizini yapmay ı sağlar.
e. Ürün içinde yer alacak altmontailan belirleyen, kalite denetimini bütünleştiren ve her parçan ın kalitesinin montaj yöntemiyle uyumlu olmas ının sağlayacak şekilde tasarlanmas ını sağlayan bir montaj s ırasın ın belirlenmesi,
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f. i şçilerin üretim stratejisinin içinde yer almalar ını ve buna tam olarak kat ı lmalar ın ı sağlayan, minimum miktarda stokla çal ışan ve sat ı c ı ları n yöntemleri ve
yetenekleriyle bütünle şmi ş bir üretim sisteminin tasarlanmas ı .
Bu tak ım çal ışmalar ı takım üyeleri ııiıı tak ı m ı n hedefleri, sorunlar ve çözüm
yollar ı üzerinde görü ş birliğine varmalar ı n ı gerektirmektedir. EM gruplar ıııııı
belirgin özelliklerinden birisi çok disiplinliliktir ve bu özellik görü ş al ışveri ş inde
bulunultnas ı nı sağ layarak tasar ı m sürecine olumlu katk ıda bulunmaktad ır.
Ancak bu çok çe ş itlilik, bazen var ı lacak görü şbirli ğiıı iıı iyi bir tasar ı mla
sonuçlanmas ı na katk ıda bulunmayabilir. (10 ) Farkl ı fonksiyonlardan gelen
tak ı m üyelerinin farkl ı yönelimlerinin ve birbirine benzemeyen tercihlerinin
olmas ı tabiidir. Birbirine çok benzeyen ürün mühendisli ği ve imalat mühendisligi gibi iki meslek grubu aras ı nda bile amaç ve bak ış aç ıs ı farkl ı l ıklar ı çok fazla
olabilmektedir.
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Takı m çal ışmas ı nda engel olu şturan bir di ğer sorun da üyeler aras ındaki e ş itsizlikler nedeniyle baz ı üyelerin katı l ımlar ın ın engellenmesidinTak ı m üyelerinin
farkl ı fonksiyonlardan ve farkl ı kademelerden gelmesi, üyelere e ş it şekilde
davran ı lmasın ı engelleyen bir statü hiyerar şisini ortaya ç ıkarmaktad ır. Kat ı l ım ı
engelleyen bir di ğer faktör de, üyelerin dü şüncelerini aç ı klama, görü ş lerini
geli ştirme ve karar alma yeteneklerinin farkl ı olmas ıdır.
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Tüm EM tak ımların ın tak ım çal ışmas ı nda bu gibi engeller ve sorunlarla
karşı laşmaktad ırlar. Takımlar genellikle bu sorunlar ı bir şekilde çözmeyi ya da
bu sorunlarla ya şamay ı öğrenmektedirler. Ancak bu arada i ş letme aç ı s ı ndan çok
de ğerli olan zaman ve çaba bo şa gitmi ş olmaktad ır.
Ürün geli ştirme tak ımları başarıl ı bir EM çal ışmasın ın temelini olu şturmaktad ı r. Etkin bir EM tak ımı için gerekli olan en önemli nokta, kar şı l ıkl ı sayg ı ve
sorumluluğa dayanak destekleyici bir ortam ın oluşturulmas ıdı r. Böyle bir ortam
yarat ı lamazsa, EM yaklaşımı başarı sızl ığa u ğrayacakt ır. (11) Ba' şarı l ı bir tak ı m
çal ışmas ı- için gerekli ko şullar ı n sağlanmas ıyla, i şletmenin, ürün fikrinin ortaya
çı kmas ından pazarlanmas ına kadar olan tüm sürece katk ı da bulunan çe ş itli
fonksiyonları ürün geli ştirme sürecine sürekli olarak kat ı lm ış olacaklar ve bu
sürcin tümünde sorumluluk olacaklard ır.
EM'nin başar ı l ı bir şekilde uygulanabilıırıesi için, bu yaklaşı m ı uygulayanlar ı n ortak bir görü şe sahip olmalar ı gerekmektedir. Tak ım çal ışmas ı , yönetim
deste ği ve devlet/müteahhit i şbirli ği bu başanda rol oynayan di ğer faktörlerdir.
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EM'ye dayal ı bir tasar ı m ortam ımn oluşturulmas ı için ayrıca çe ş itli araçlar ve
yöntemler de katk ıda bulunmaktad ı r. EM yaklaşım ı, işletınede yeni araçlar ı n
kullan ı ld ığı , yeni rollerin ve sorumluluklar ın tan ımland ığı , kültürel bir de ğ i ş imi
gerekli k ı lmaktad ır. ( 12 )

a

iş letmelerde EM uygulanmas ında en önemli unsurlardan birinin bilgisayara
dayal ı yaklaşım olduğu yukarıda belirtilmi şti. CAD/CAE araçlar ı na dayanan bu
yaklaşım ayn ı zamanda tak ım çalışmas ına katk ıda bulunmakta ve tak ım çal ışmas ın ı desteklemektedir. Bilgisayara dayal ı yaklaşı m ın uygulanmas ıyla, EM
felsefesi i şletmenin faaliyetlerinin temeli ıı i oluşturmaya baş lamakta ve tasar ım ı n
ürünün yaşam döngüsünün her a şamas ında en iyi sonuçlar ı verecek şekilde
gerçekle ştirilmesi sağlanrnaktachr. I şletmeler EM'den sa ğlanacak yaradan ı]
maksimize edebilmek için, CAE ve CAD'in sundu ğu imkanlardan mümkün
olduğu kadar yararlanmaya çal ışnrıal ıdırlar. CAD ve CAE gibi bilgisayara dayal ı
araçlar ın EM sürecinde kullan ı lmamas ı, bu alanda harcanacak çabalar ı n ve
zaman ın boşa gitmesi sonucunu do ğuracakt ır. Burada uygun donan ım ve
yaz ı l ım ın seçilmesi, tasar ın] sürecindeki a şamalar ın birbirine paralel şekilde
yürütülmesini, daha az say ıda ürün prototipi üretilmesini ve ürünün piyasaya
sunuş süresinin önemli ölçüde k ısalt ı lmas ını sağ layacakt ır. ( 13 )
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EŞANLI MÜHENDISLIK TEKNIKLERI
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EM, ürün tasar ı m ı n ı gerçekle ştirirken birtak ım tekniklerden yararlanmakta
ve böylece ürünün ve dolay ı sıyla i şletmenin performans ı n ın iyile ştirilınesine
katkı da bulunmaktad ır. EM yakla şim ında, ürün tasar ım ın ı n iyi bir şekilde yap ı lmas ı nın yan ı sıra bu ürünün nas ı l üretilece ği, di ğer bir deyi şle üretim sürecinin
tasarımı da gerçekle ştirilmekte, böylece ürünün üreti ıni s ıras ında ortaya ç ıkabilecek olas ı sorunlar önceden belirlenerek EM aşamasında çözümlenmektedir. (14)
EM'nin farkl ı aşamalar ında farkl ı tekniklerin kullan ı lmas ı sözkonusudur. Bu
tekniklerin kullan ı lması, i şletmenin tüm sorunlar'ına tutarl ı bir yaklaşı m sağlamaktad ır. Bunlar, genellikle birbiriyle içiçe geçmi ş teknikler olup birlikte kullamlabilmektedir. EM'de kullan ılan bellibaşl ı teknikler şunlard ı r:
I. Kalite Fonksiyonunun Yay ı l ım ı (KFY): Bu teknik mü şterinin istek ve
ihtiyaçlarını ürün veya hizmet geli ştirme süreciyle bütünle ştirmekte kullan ı lmaktad ı r. Burada amaç mü şterinin ihtiyaçlar ın ın sürecin her a şamas ı na ve
yönüne dahil edilmesini sa ğlamakt ır. Bu yaklaşım, yeni ürün ve hizmet tasar ımlar ı n ı n piyasan ı n ihtiyaçlar ına uygun olmas ı n ı ve i ş letme tarafı ndan
üretilebilmesini sağlamaktad ı r. (15 )
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Bu yaklaşımda müşterinin pazar ara ştırmas ı sonucunda belirlenen ihtiyaçlar' ı
ve tercihleri mü şteri ihtiyaçlar ı adı verilen kategoriler şeklinde tammland ıktan
ve bölümlere ayrıld ıktan sonra kalite evi ad ı verilen bir matris şeklinde ifade
edilmektedir. Kalite evi matrisinin olu şturulmas ından sonra, bu mü şteri
ihtiyaçlar ı somut üretim ve mühendislik amaçlar ı haline dönüştürülür. Bu şekilde ürünle ilgili teknik özellikler belirlenmi ş olur. Müşteri beklentileri ve
ürünün teknik özellikleri bu matris içerisinde birbiriyle ili şkilendirilir ve böylece
iş letmenin mühendislik ve pazarlama bölümleri aras ında ortak ve verilere dayal ı
bir dilin kullan ımın sağlanm ış olur. Ayrıca teknik özelliklerin birbirleri aras ı ndaki ilişkiler de kalite evinin çat ı sını oluşturan üçgen bir matris arac ı l ığı yla incelenir. Bu matris sayesinde de ğiştirilmesi planlanan teknik bir özelli ğ in di ğer
etkileyip etkilemedi ğinin belirlenmesi mümkün olur.
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2. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) : Bu teknik tasarlanan ürünün kullanımı sıras ında ortaya ç ıkabilecek ar ızaların önceden belirlenmesini ve bunlar
aras ında müşteriye etkisi aç ısından en önemli olanlarının tasar ım aşamasında
ortadan kald ırılmas ın ı amaçlar. HTEA, ürün güvenilirli ği mühendisliği alan ında
kullan ı lan temel araçlardan biri olup, ayn ı zamanda dayamkl ıl ık, güvenlik ve
ürün ömrü analizlerinde de yayg ı n olarak kullan ılmaktad ır. Ürün HTEA, ürün
tasar ım ı sırasında, Süreç HTEA ise üretim sürecinin tasar ım ı aşamas ı nda kullan ı lan hata etki analizi yöntemleridir. HTEA sa ğlad ığı yararlarla hem ürün hem
de süreç performans ının iyileştirilmesinde etkin bir teknik olarak kullan ı lmaktad ır. (16 ).
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3. Taguchi Yöntemi: Bu yöntem bir süreç üzerinde etkide bulunabilecek
parametrelerin sürece göreli etkilerinin a ğırl ıklarını istatistiksel yollarla geli ştirilmiş kotrollü deneylerle saptamakta kullan ılmaktad ır. Ürün ya da hizmetlerin
kalite özelliklerinin büyük bölümü tasar ım aşamas ında olu şturulmaktad ı r.
Taguchi tarafından geli ştirilen yöntemde, robüst bir ürünün en dü şük maliyetle
üretilmesinin sa ğlayacak için ürün ve süreç tasar ımlar ın ın neler oldu ğu yap ı lan
istatistiksel deneylerle belirlenir. Bu yöntem ürün tasar ımında ürüne ili şkin parametrelerin veya toleranslar ın optimizasyonunda kullamlmaktad ır.
Süreç tasar ımı aşamas ında çok yarar sa ğlayan Taguchi Yöntemi, ürünün üretimi sürecinde genel faktörlere veya denetlenemeyen faktörlere kar şı süreci
sağlam hale getirerek robüst bir tasar ım ı ortaya ç ıkarmayı amaçlayan bir yöntemdir. Belli bir üretim sürecinde hangi faktörlerin daha etkili oldu ğu, bu etkilere ili şkin bir deney tasar ı mı yoluyla belirlenebilir. Bir ürün ne kadar robüst
olursa, kullan ı ldığı ortamdaki bir de ğişkenlikten dolay ı anza yapmas ın ın ya da
bozulması veya tasar ımda düşünülen fonksiyonunu yerine getirememesinin
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olasılığı o kadar dü şük olacakt ır. Böylece robüst tasanm mü şteri memnuniyetini daha üst düzeylere ç ıkacaktır. Taguchi yakla şımında hem ürün hem de süreç
için, tiretimdeki de ği şkenlik, üründeki a şınmalar ve kullan ım koşulları aç ıs ından
robüst bir tasar ımı sağlayacak parametrelerin tasarlanmas ı amaçlanmaktad ır. Bu
yaklaşımda ürünün hem üretiminde hem de kullamm ındaki çevresel faktörlerden
etkilenmeyen bir ürünün tasarlanmas ının, bu faktörlerin denetim alt ına al ınmasından daha kolay olduğu varsay ımı yapılmaktad ır.
4. Imalat İçin Tasarım (İIT, DFMA): EM uygulamalar ında kullan ılan en
önemli araçlardan birisi de imalat İçin Tasarımdır. İİT tekniğinin uygulanmas ında, tasar ım mühendisi ve imalat mühendisi birlikte çal ışır. Bu ikisi birlikte,
tasar ım aşamas ında üretim ve montaj süreçlerini de dikkate alarak ürün
geli ştirme konusunda uygun çözümler üretmeye çal ışırlar. Bu tekni ğin uygulanmasıyla, ürünün ekonomik ve kolay üretilmesi ve üretim ve montajdaki olas ı
hatalar ın önceden belirlenerek bunlara meydan vermeyecek bir ürün tasar ım ı n
ortaya ç ıkmas ı mümkün olur.
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Geleneksel yakla şımda önce ürün mümkün oldu ğu kadar h ızla tasarlanmakta ve daha sonra rıası l üretilece ği hiç düşünülmeden bu tasarım imalat bölümüne
aktarı lmaktad ır. Ürün geli ştirmede bu yakla şım ın uygulanmas ıyla, ürün
başlangıçta bu şekilde tasarland ığı için çoğu zaman kötü kalite ve yüksek
maliyet ortaya ç ıkrnaktad ır. İİT yaklaşımı ise imali ya da montaj ında zorluk
yaşanan böyle bir ürünün tasar ımının baştan önleyerek, tasar ımın geri gönderilmesi ve değiştirilmesi sorununu ba ştan çözmüş olmaktad ır. İİT yaklaşımında
ayrıca, uygulanacak imalat ve montaj yöntemlerinin yan ı s ıra, montajda yeralan
parçaların sayı sının azaltılması üzerinde de önemle durulmaktad ır. Böylece
i şletmenin üretim yetenekleri ile uyumlu ürünlerin tasarlanmas ı mümkün olabilmektedir. (17)
IİT yaklaşım ında dikkate al ınan ilkeler şunlard ır: (18 )
a. Parça say ısını en aza indiren bir tasar ımın geliştirilmesi: Bu yolla ürünün
montajmın maliyeti düşürültnektedir.
b. Çeşitli şekillerde montaj ı yapılabilen modüler tasar ımların haz ırlanmas ı :
Böylece satın al ınacak ya da üretilecek parça say ısı minimumda tutularak çok
çe şitli ürünler üretilebilmektedir.
c. Parçalardaki de ğişkenliklerin (tip ve büyüklüklerin) minimuma indirilmesi: Bu yolla, zaman ve maliyetten tasarrufu sa ğlanmaktad ır.
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d. Parçaların kolay imal edilebilir şekilde tasarlanmas ı : Her parça için en
uygun imalat süreci seçilmeli ve parça bu imalat sürecine uygun olarak tasarlanrnal ı d ır.
5. Poka-Yoke Tekni ği: Bu teknik, üretim a şamas ında hataııııı tekrar ortaya
ç ı kmas ı nı sürekli olarak önlemek amac ıyla bir sistem oluşturmakta kullan ı l ı r.
Böyle bir sistem, baz ı tür hatalar ı n ortaya ç ıkmas ın ı çok büyük ölçüde olanaks ız
hale getirerek belli tür hatalardan dolay ı ortaya ç ıkabilecek kusurlu ürünlerin
üretimine engel olur. Örne ğin, belli bir parça üzerinde aç ı lan deliklerin say ıs ı n ı
sayan bir araç, i şçinin daha az ya da daha fazla say ıda delik açarak hatal ı ürün
üretrnesini önler. _
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Poka-Yoke tekni ğ inin temelinde, insanlar ı n hata yapmalar ı nedeniyle kusurlu
ürünlerin üretildip,i varsay ım ı bulunmaktadır. Üretim s ı ras ında hatalar ı n yap ı lmas ı kaç ın ı lmaz olmakla birlikte, e ğer düzeltici eylemi do ğuran geri besleme
hatan ın yapı lmas ı n ın hemen sonras ı nda sisteme verilebilirse, kusurlu ürünlerin
üretimi baştan önlenmi ş olur. (19) Poka-Yoke tekni ğinin uygulanmas ıyla, bir
işlemin yanl ış şekilde yürütülmesini imkans ız hale getiren mekanizmalar olu şturularak kusurlu ürünlerin üretilmesi önlenmi ş olmaktadır.
EM yaklaşıminda önemli olalı bir di ğer nokta da, yukar ıda belirtilen
tekniklerin hiçbirinin tek ba şına genel bir çözüm sa ğlamamas ıd ır. Bu yüzden
EM yaklaşım ında, kullan ı lacak teknikler belirlenirken esnek davran ı lmal ı ve
ürün geli ştirme sürecinin çe ş itli aşamalar ı n ın herbiri için en uygun olabilecek
teknikler seçilmelidir.
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EM'NİN ÜRÜN GELİŞTİRMEDE SAĞLAD İĞİ YARARLAR
EM yaklaşı m ın ı n yararlar ı esas olarak bir ürün geli ştirme projesinin tamamlanmas ı için gerekli sürenin k ısalmas ından kaynaklanmaktad ır. Ürün geli ştirme
projesinin çe şitli aşamalarm ın birbirine paralel olarak yürütülmesi ve tamamlanmas ı ile ortaya ç ıkan e şanl ı l ık sayesinde ürün kavram ı, ürün tasar ı m ı , üretim
süreçlerinin tasar ımı ve ürün destek sistemi ayn ı anda ve birlikte geli ştirilmiş
olmaktad ır. EM yaklaşım ı bu şekilde birbirine paralel olarak yürütülen ürün
geliştirme faaliyetleri sonucunda önemli bir zaman tasarrufu da sa ğlamaktad ı r.
Burada çe şitli fonksiyonların faaliyetlerinin zaman aç ısı ndan birbiriyle çak ışmas ı ürün geli ştirme süresinin k ı salmas ın ı sağlarken, geli ştirme sürecinde ortaya
çı kabilecek hatalar da önemli ölçüde azalt ılabilmektedir.
EMInin uygulanmasıyla bu yararlara ek olarak, i şletme içi iletiş im, kalite,
üretim süreçleri, nakit ak ışı ve karl ıl ık alanlar ında da önemli iyile ştirmeler
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sağlanabilmektedir. Ürün fikrinin ortaya ç ıkmasından ürünün pazara ç ıkmasına
kadar geçen sürenin EM yakla şım ıyla büyük ölçüde k ısaltı lmas ı i şletmelere
pazarda avantaj sa ğlamaktad ır. Dünyada EM'yi uygulayan büyük i şletmelerin
elde ettikleri belliba şl ı yararlar şöyle s ıralanabilir: (20)
a. Boeing Firmas ını n Balistik Sistem Bölürrıti:
- üretim maliyetlerinde % 16-46 aras ında düşüş sağlanmas ı,
- imalat İçin Tasarım analizlerinin süresinin iki haftadan bir saate indirilmesi,
- muayene maliyetlerinde üçte birine indirilmesi,
b. NCR Ş irketinin geli ştirdiği yeni bir elektronik yazar kasa:
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- parça say ı sında ve montaj süresinde azalma sa ğlanmas ı,
- satıc ı say ı sının % 65 azalt ılması,
- bağlantı elemanlar ının % 100 azalmas ı,
- montaj tezgahlar ının aparatlarında (Yo 100 azalma,
- üretim maliyetlerinde % 44 dü şüş,
- ürün geli ştirmedeki sorunlar ın tümüyle ortadan kalkmas ı .
EM yaklaşıınlyla elde edilen di ğer yararlara ili şkin olarak şu örnekler verilebilir: Rolls-Royce yeni bir uçak motoru geli ştirme süresini % 30 azaltm ıştı r.
McDonnell DouglaS, üretim maliyetlerini % 40 azaltm ıştır. ITT elektronik
ölçüm cihazlar ın ın tasarım süresini % 33 azaltm ıştır.
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EM'NİN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇİKAN SORUNLAR
Bir i şletmede EM'nin uygulanmas ında örgütsel ve teknik olmak üzere ba şl ıca iki tür sorunla ya da engelle kar şılaşılmaktad ır. Örgütsel engeller genellikle,
yönetim tarz ı, örgüt politikaları , örgüt kültürü, personel davran ış ları, riski alma
eğilimleri ve al ışı lm ış i ş yapma tarzlarlyla ili şkili olarak ortaya ç ıkmaktad ır. EM
uygulamas ında en önemli sorunlar ı oluşturan örgütsel engelleri şu şekilde
sıralayabiliriz: (21)
Üst yönetimin deste ğ inin olmamas ı , örgütsel iklimin yetersiz olmas ı ,
fonksiyonel yöneticilerdeki aşırı koruma e ğilimi, ödül sisteminin yetersiz
olmas ı, tasar ım aşamas ında müşterilerin kat ı l ımların ın olmamas ı, sat ıcı lar ı n
tasarım aşamas ına dahil edilmemesi, tasar ımcı ların yaratıc ı l ıkların ın mü şteri
istekleriyle ve beklentileriyle çeli şmesidir.
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EM'nin uygulanmasında ortaya ç ıkan ikinci kategorideki sorunlar ise teknik
engellerdir. Bu tür engellerden en önemlisi, bilgisayar deste ğinin az olmas ı ya da
hiç olmamas ı durumunda ortaya ç ıkabilmektedir. Ayr ıca, EM'in de ği şik aşamalarında kullan ılan tekniklerin tasar ım ve üretim süreciyle bütünle ştirilmemesi de EM'nin ba şarılı bir şekilde uygulanmas ını engelleyebilmektedir.
EM uygulamasında oı-taya ç ıkan örgütsel ve teknik sorunlar için şu çözüm
önenleri uygulanabilir: (22)
a. EM'nin uyguland ığı örgütün kendisiyle ili şkili çözümler: Bunlar tak ım
oluşturulması ve bunlar ın işletilmesi, yönetimin deste ğinin sağlanmas ı , takım
çalışmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için örgüt yap ıs ında ve
kültüründe de ğişimin sağlanmas ıdır. EM uygulamalar ı için en uygun örgütsel
yap ın ın matris tipi örgütlenme oldu ğu belirlenmiştir.
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b. EM için bilgisayara dayal ı destek sağlanma şeklindeki çözümler: Burada
bilgisayara dayal ı destek ürün tasar ımının tüm aşamalar ını kapsamakta ve pazar
araştırması araçlarında, tasanm araçlanna, üretim planlama ve denetim araçlar ına kadar her tür arac ı -kapsamaktad ır. Bilgisayara dayal ı destek, mühendislik,
tasarım ve bunlara ili şkin yönetim süreçleri için bilgisayar programlar ının kullanılmasının yanı sıra, bütünleştirme arac ı olarak çeşitli işletme bölümleri, bilgisayarlar ve programlar aras ındaki iletişimin de bilgisayar ortam ında gerçekleştirilmesini içermektedir.
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c. Biçimsel EM tekniklerinin kullan ılmas ına dayal ı çözümler: Burada Kalite
Fonksiyonunun Yay ı l ım ı (KFY), Taguchi Yöntemi (deneysel tasar ım yöntemi),
imalat İçin Tasarım (İİT) gibi tekniklerin uygulanmasını kapsamaktad ır.
Bu gibi çözüm yöntemlerinin uygulanmas ı sonucunda hem mü şteri
ihtiyaçlarını ve tercihlerini hem de i şletmenin üretim yeteneklerini yans ıtan ürün
tasar ımlarının geli ştirilmesi mümkün olmaktad ır.
SONUÇ

Ürün geliştirmede eskiden kullan ılan geleneksel yakla şımda,ürün tasar ım ı ve
üretim süreçlerinin tasanm ı birbirinden ayr ı olarak yürütülen iki faaliyet olarak
ele alınıyordu. Burada önce ürün tasar ımı gerçekleştiriliyor, daha sonra bu
tasanm üretim süreçlerini tasarlamalar ı için üretim mühendislerine devrediliyordu. Ancak bu yaklaşım, yeni ürünlerin piyasaya sunulmaları için geçen süreyi
önemli ölçüde artt ınyor, ürün geli ştirme maliyetlerini yükseltiyor ve ürün ve
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süreçte hataya neden oluyordu. Bu sorunlar ı ortadan kaldırmak için geli ştirilen
EM ıyaklaşımı nda ürün tasar ımı, üretim süreçleri tasar ımıyla ayn ı anda gerçekleştirilir ve bu ikisi aras ında sürekli bir etkile şim sözkonusu olur. Böylece
ürünün tasar ımı, üretimi ve piyasaya sunulmas ı aşamaları çok daha k ısalırken,
ortaya ç ıkan sorunlar nedeniyle ürün geli ştirme aşamalarında geriye dönüşler
önlendi ği, kaliteli bir ürün ve hatan ın minimuma indirildi ği bir üretim süreci
tasarland ığı için tasanm ve üretim maliyetleri önemli ölçüde dü şer. Sağladığı bu
yararlarla EM, günümüzde zamana dayal ı rekabetin artt ığı koşullarda i şletmelere önemli bir rekabet avantaj ı sağlamaktadır.
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uçuncu sektor

OOPERATİ FOLİ K

EKOLOJIK SORUNLARIN AKTÜEL OLMAYAN BOYUTLARI
Kemal GÖRMEZ(*)

ÖZET
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Bu makalede ekolojik sorunların herkesçe bilinen boyutlar ı d ışında, önemli
olan ancak kamuoyunun fazlaca dikkatini çekmeyen yönleri üzerinde durulrnaya çal ışılmıştır. Burada amaç konuya ili şkin yeni argümanlar ileri sürmek
değil, mevcut durumu tasvir etmektir. Bu do ğrultuda, son zamanlarda olumsuz
sonuçlarını çok fazla hissetti ğimiz bazı canl ı türlerinin yok olmas ın ın doğal
dengeye etkisi, doğal kaynakların filtursuzca tüketimi, sava ş, açl ık, israf gibi
süreçlerin bu geli şmelere ivme kazand ırıcı etkileri, nükleer, biyolojik ve
kimyasal silahlar ın kullanımı , bulaşı c ı hastal ıklar, eğitimsiz nüfus ve i şsizlik
gibi faktörlerin birer ekolojik sorun olarak ortaya ç ıkışları ve doğanın tahribinde
oynadıklar ı roller değerlendirilmeye çal ışı lm ıştır.
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NON-ACTUEL DIMENSIONS OF ECOLOGICAL PROBLEMS
ABSTRACT

In this article, we examine the dimensions of ecological problems that are
very important but also' are non-actual according to public opinion. In this context, our target is not to claim new arguments but we will able to describe the
existing situations. From this point, we evaluated ecological problems by examining the famine, prodigality, destroying of natural resources, affects of dying
species to natural balance, war , nuclear - biological and chemical weapons, contagious diseases, non-educated population and unemployment,
* G.Ü. İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Ö ğretim Üyesi
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GİRİŞ
Bu makale, ekolojik sorunlar ın herkesçe bilinen ve tekrarlanan boyutlar ı nı n
dışında kalan önemli birkaç sorunu ortaya koymay ı amaçlamaktad ır. Dolay ısıyla
yeni bir görü ş içermediği gibi, yeni bir tartışma yaratmaya yönelik de de ğildir.
Ancak, Türkiye'de çevre sorunlar ının algılanış biçimindeki bir eksikli ği ortaya
koyarak b'aşlamak yerinde olacaktır.
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Ekolojik sorunlar, ekosistemdeki bir bozulma veya dengesizlik sonucu ortaya
çıkan sorunlard ır. Ekosistem, evrendeki canl ı cans ız tüm varl ıkların bir denge ve
bütünlük içinde i şleyişinin adıdır. Dolay ısıyla ekolojik sorunlar sadece insan
veya diğer canl ı varlıkların zarar görmesi ile ilgili olmay ıp, evrendeki herhangi
bir unsurun dengeyi sarsacak şekilde zarar görmesi sonucunda ortaya ç ıkmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmas ı, ekolojik sorunlar ın önüne geçilmez hale
gelmesine yol açabilmektedir. Türkiye'de çevre literatüründe konunun bu yönü
pek dikkate ahnmamaktad ır. Hava, su, deniz ve gürültü kirlili ği gibi konular,
insana verece ği zararlar çerçevesinde de ğerlendirilmekte ve k ısmi çözümler
üretilmeye çal ışı lmaktad ır. Halbuki yaşam dairesi bir bütündür ve bu daire
içinde ku ş lar, dağlar, bulutlar, güne ş, v.b. her şey ayn ı ölçüde
ön'emlidir(Sessions, 1994:140).
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Sorunun bir başka boyutu da ekolojik sorunlar ın diğer tüm sorunlarla ve
kainattaki her şeyle ilgili olduğunun sık sık unutulmasıdı r. E.Haeckel'in ekoloji
kavramını kullanmas ı, ardından izafiyet teorisi ve sistem teorisinin tart ışı lmaya
başlamas ından bu yana Bat ı literatüründe yerle şen anlayış, ülkemizde ancak
yeni yeni tartışı lmaya başlam ıştır. Türkiye'de çevre sorunlar ın ın algılanmas ında
ekosistem, ekolojik denge, tek bir dünya anlay ışı tam anlam ıyla hakim olamam ıştır. Bu durum, sorunun yeterli ölçüde kavranmas ını engellemektedir.
Bu makalede ekolojik sorunlar ın bütünlüğü gerçeğinden hareketle, türler,
doğal kaynaklar, silahlanma, israf ve açl ık gibi çok tart ışılmayan sorunlar
üzerinde durulacakt ır.
insanoğlu varoldu ğu günden bu yana daha iyi bir hayat ya şamak için gayret
sarfetmi ş ve yaşam şartlar ını kendi lehine çevirmeye çal ışm ıştır. Ate şin ve
yazının bulunması , tekerliğin icad ı bu çeşit çabalar ı n ürünüdür. Geli şmeler
insanların daha "iyi" yaşamasmın, daha fazla üretim yapmas ının sebebi olmuştur.
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Önceleri dağınık şekilde yaşayan insanlar daha kalabal ık gruplar halinde
yaşamaya başlamışlar ve M.Ö. 400011i y ıllarda şehirleri kurmu şlardır(Mumford,
1960:34). Yine bu y ıllarda tarımda makina kullan ılmaya, dolayısıyla daha çok
ürün elde edilmeye ba şlanm ıştır. Bu anlamda insano ğlunun tabiatı kendi istek ve
idaresi yönünde kullanmas ının başlangıcı tar ım devrimidir. Daha sonraki
gelişmeler Sanayi Devrimine yol açm ıştır. Sanayi Devrimi sonras ında ise insan
çok büyük keşif ve icatlar ı ardarda gerçekle ştirmeye başlamıştır. Bu ke ş if ve
icatlar, üretim art ışı, sağlık ve eğitim alanındaki yenilikler insanların hayatın ı
kolaylaştırırken, süreç içinde baz ı olumsuzluklar ı da beraberinde getirmi ştir.

a

Sanayi üretimi sürecinde kullan ılan doğal kaynakların hızla tükendi ği
görülmektedir. Sanayile şmeyle mevcut üretim tarz ının ve onu destekleyen
teknolojik geli şmelerin dayanağı temel enerji kayna ğı özellikle fosil yak ıtlar
olmuştur. Dolay ısıyla yenilenemeyen kaynaklar olan kömür, petrol ve di ğer kaynaklar hızla tükenirken, orman varl ıkları ve diğer bitki türleri de yok olmaktad ır.
. Bu süreçte baz ı hayvan türleri yok olmaya yüz tutarken yer alt ı ve yerüstü
sulan hızla kirlenmektedir.
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Insanoğluna tabiat ın cömertçe sundu ğu kaynaklar eşitsiz paylaşıldığı için
bazı ülkelerde açl ık tehlikesi baş göstermektedir. Paylaşım ın eşitsiz olmas ı ,
sadece ülkelerin varolduklar ı coğrafi alanla ilgili de ğildir. İleri ülkelerin ve
onlann kontrolündeki büyük şirketlerin teknoloji alan ındaki faaliyetleri sonucu,
kaynak ve servet birikimi geli şmiş ülkeler lehine gerçekle şmeye başlamış ve
yoksul ülkeler ikinci bir sömürü sürecine girmi şlerdir. Di ğer taraftan kaynaklann paylaşı lması noktas ında ülkeler aras ında çıkan savaşlar, insanların daha
iyi yaşamak için kullanabilece ği kaynakları silahlanmaya sevk etmektedir. 1983
yı lı rakamlarına göre her bir dakikada silahlanma için bir milyar dolar harcand ığı, dünyadaki bilim adamlar ın ın dörtte birinin silah sanayiini geli ştirecek
araştırmalarda çal ıştığı bil inmektedir(Porritt,1989:141 vd). Kontrolden ç ıkan
nükleer ve kimyasal silahlar herkes için tehdit olu şturmaktad ır.
Mevcut sanayi medeniyeti, baz ı hastal ıkların yaygınlaşmasına çare bulamamaktadır. Uyuşturucu gibi baz ı kötü al ışkanlıklar, insanl ığı tehdit eder hale
gelmektedir. Özetle dünya bugün son derece büyük sorunlarla kar şı karşıyadır.
Dünyadaki Bazı Canlı Türlerinin Yok Olmas ının Doğal Dengeye Etkisi
Doğal denge, esas olarak, evrende canl ı ve cans ız varl ıkların bir arada bulunduğu ve bunların birbirleri ile ili şkili olduğu fikrine dayan ır. Doğada varolan her
şey birbiriyle ilişkilidir. Bu çerçevede da ğlar, ormanlar, madenler, bitkiler, insan55
sayı: 132
nisan-mayıs-haziran 2001

lar bir bütünlük içinde ve birbirleri ile uyumlu biçimde varl ıkların ı sürdürmektedirler. Bu varl ıklardan birinin yok olmas ı, diğer varl ıkların özellikle canl ı varlıkların hayatlarının devam ını engeller.
Dünyadaki baz ı bitki ve hayvan türleri insanl ığın faydas ına kullan ı lmaktad ır. Bunlar tıp, eczac ı lık, sanayi alanlar ında büyük faydalar sa ğlamaktad ır.
Ancak dünyadaki türlerin henüz önemli bir k ısm ı keşfedilememi ştir. Türler
iklim dengesi, su ve topra ğın korunmas ı için gereklidir. Baz ı türlerin insanlar
için doğrudan faydalar ı bilinirken, baz ı türlerin ise ne faydalar sa ğladığı halen
tespit edilememi ştir.
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Türlerin nas ı l ve hangi düzeyde yok edildi ğine örnek olarak Madagaskar'da
190 bin hayvan türünün % 90' ın ın yani 170 bin civarındaki kısmının yok
edilmesini gösterebiliriz(DÇKK, 1987:191). Ayn ı şekilde Ekvatordaki 200 bin
dolay ındaki hayvan türünün önemli bir k ı sm ı yok edilmi ştir(DÇKK, 1987:191).
Bu anlamda Türkiye'de de ço ğu hayvan ve bitki türünün önemli bil- k ı sm ı yok
edilmi ştir. Dünya ormanlar ının %25 inin 1950-1980 yılları aras ındaki 30 y ı lda
yok edildiği, 1994 y ıl ında yap ılan tahminlere göre dünyadaki tropikal ormanların % 80'nin ikibin y ılında ortadan kalkacağı, buna bağlı olarak pek çok bitki
ve hayvan türünü de yok olaca ğı belirtilmektedir(Ünal, 1992:92). Ya ğmur
ormanlarının yok edilmesi herkesçe bilinmektedir. Bu ormanlar ın yok olmas ı
küresel ı sınma ya da do ğal iklim şartlarının değişmesi demektir. Bu da giderek
çöllerin ortaya ç ıkmas ına sebep olacaktır.
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Dünyadaki türlerin say ısı, dünya varolduğunda yarım milyar civarında idi.
Bugün bu türlerin ancak birkaç milyonu varl ığını korumaktad ır. Bir türün varolma süresinin yakla şık beş milyon yıl olduğu düşünülürse, mevcut türlerin de
h ızla yok olmas ı kaçm ılmazdır(DÇKK, 1987:192).
Türler genellikle nüfus art ışı, yanlış tarım uygulamalar ı, sanayi üretimi,
ormanların tahribi, suların kirlenmesi gibi sebeplerle tükenmektedir. Türlerin
yok olmas ının beraberinde getirdi ği problemler ise çok çe şitlidir. Türlerin yok
olmas ı t ıbbın, mühendisli ğin geli şmesini engellemektedir. Besin üretimi
düşmektedir. Ayn ı zamanda sanayi tiretiminin dü şmesine sebep olmaktad ır.
Bunlardan daha da önemlisi, do ğal denge denilen ve ad ından da anla şı ldığı üzere
bir denge unsurunu içinde bulunduran bu düzenin bozulmas ına neden olmaktad ır. Doğal denge tabiatta var olan canl ı ve cans ız varl ıklarm aras ındaki dengenin ad ıdır. Bu dengenin unsurlar ından birinin yok olmas ı dengenin bozulmas ına yol açar hatta daha da ötesi dünyay ı felakete kadar götürebilir.

56
sayı .. 132
nisan-mayıs-haziran 2001

Doğal dengenin devam ı türlerin korunmas ı için bir zorunluluktur. Bunun için
tüm ülkelerin ortak baz ı tedbirler almas ına ihtiyaç vard ır. Dolay ısıyla ülkelerin
tarım, sanayi ve geli şme politikalar ın ı yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.
Türleri koruma ve geli ştirmeye dönük programlar ın uygulanması gerekmektedir.Her ne kadar Uluslar aras ı Doğa ve Do ğa Kaynaklar ın ı Koruma
Birliği,Dünya Yaban Hayat ın ı Koruma Vakfı, Birle şmi ş Milletler Çevre
Program ı gibi kurulu ş ların bu alanda çal ışmaları ve bazı uluslararas ı sözle şmeler varsa da yine de uluslararas ı düzeyde yap ılacak baz ı çal ışmalara ihtiyaç
vardır. Öncelikle türlerin envanteri ve niteli ği tam olarak ortaya konulmal ıdır.
Tür araştırmalar ının yapı lmas ı önem arzetmektedir. Tür geli ştirmeye ili şkin bilgi
ve teknoloji merkezleri geli ştirerek ço ğaltılmal ı , bunun için ortak bir maddi kaynak oluşturulmal ıdır.

a

Yap ılacak ya da al ınacak tüm tedbirlerin o ı-tak olmas ı noktas ında tarım üretiminde kimyasal madde kullan ı lmamal ı, sanayi at ıkları ve çöpler anti Imadan
doğaya b ırak ılmamalıdır. Kanalizasyonlar ı arıtmak, sanayi at ı klarını temizlemek
ve üretimde ve tüketimde tasarruf yapmak türlerin korunmas ında insanl ığın alacakları genel tedbirler olabilir.

cy

Doğal Kaynakların Fütursuzca Tüketimi

pe

Dünya bugünkü haline çok uzun bir süreçten geçerek gelmi ştir. Bu süreçte
doğa kendiliğinden pek çok do ğal kaynak olu şturmuştur. İnsanl ık yaşamak içi ıı
bu kaynaklara muhtaçt ır. Ancak bu kaynaklann özellikle sanayile şme dönemiyle
birlikte kötü kullan ımı , hızla tükenmelerine yol açm ıştır. Yapı lan araştırmalar,
bu kaynakların günümüzde olduğu gibi bilinçsizce kullan ımının sonucunda
önümüzdeki yüzy ılda tamamen tükenece ğine işaret etmektedir. Bu asl ında doğal
dengenin bozulmas ı yanında insanl ığın bugünkü üretim tarz ından istemeden
yani zorunlu olarak vazgeçmesi anlam ını taşımaktad ır. İnsanl ık bu dengeyi
bozan olumsuzluklar ı ortadan kald ırmak yerine yeni kaynak aray ışların ı h ızlandırrn ıştır.
Günümüzde çevre sorunlar ının en büyük nedenlerinden biri, do ğal kaynakların hızla ve bilinçsizce tüketilmesidir. Özellikle sanayile şme sonras ında
ortaya ç ıkan bu sorunlar bugün insanl ık için bir felaket durumuna gelmi ştir.
Bilinçsizce tüketilen ve kirletilen do ğal kaynaklardan ilki sudur. Su, kendi
içinde bir doğ al dengeye sahiptir. Su mineral, tat, berrakl ık gibi unsurları içermektedir. Bu denge, kentle şme, tarım ilaçları, sanayi atıkları , doğal şartlar,
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deprem, yanardağ patlamas ı gibi çeşitli faktörlerle bozulabilir. Di ğer taraftan bilinçsiz kullan ım ve israf da önemli bir sorundur.
Su kirlenmesi sularda yaş ayan canl ı türlerinin yok olmas ına yol açmaktad ır.
Suların yok olmas ı ya da kirliliği, bitki ve diğer canl ıları n üretimini engelleyebilir. Ama belki de en önemlisi, insanl ığın sağlığını doğrudan etkilemekte
oluşudur. Doğan ın dengeli ve uyumlu biçimde kendini sürdürmesinde su, hava
ve toprağın birlikte özel bir önemi vard ır. Suyun iyi kullan ı lmamas ı ve kirlenmesi öncelikle tar ımsal üretimi etkilemektedir. Baz ı bölgelerde Yer alt ı suların ı n
aşırı kullanım ı su düzeyini dü şürmektedir. Bu durum tar ım üretiminin verimliliğinin azalmas ı demektir.
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Tarım üretiminin son y ı llarda hızla artmas ına rağmen üretilen besin kaynaklar ın ın insanlara yetmedi ği görülmektedir. Biınun için ülkelerin orman varl ığı nın korunmas ı başta olmak üzere bir dizi tedbiri birlikte almalar ı gerekmektedir. Orman arazileri su kaynaklar ının korunmas ı için önemlidir. Bu durum
besin üretimi için zorunluluktur. Daha fazla besin elde etmek için yanl ış teknoloji ve kimyasal madde kullan ımına son vermek gereklidir. Besin kaynaklar ı n ın
yok olmas ının temel sebeplerinden birisi de israft ır. İsrafın önlenmesi daha fazla
kaynak kullan ım ını engeller. Bu sayede gelecek ku şakların ihtiyac ı olan kaynaklar tüketilmemi ş olur.

pe

Tüketilen kaynaklar sadece toprak, hava ve su ile s ın ırlı değildir. Canl ı cansız tüm kaynaklar h ızla tükenmektedir. Yanl ış uygulamalar dünyan ın her tarafında insanl ığı büyük çevre sorunlar ıyla yüzyüze getirmi ştir. Verimli topraklara
kentlerin kurulmas ı, sanayi tesislerinin uygun yerlere kurulmamas ı , enerji kaynaklar ın ın bilinçsize israfı tüm dengeleri alt üst etmektedir.
Enerji do ğanın dengesinde ve devam ında en önemli faktördür. Enerji insanlar için kullanılmas ı zorunludur ama sürekli ve yanl ış kullan ı lmas ı sonucunda
h ızla tükenmektedir. Yeni enerji kaynaklar ı arama çal ışmalar ı devam etse de
mevcut enerji kaynaklar ına alternatif olabilecek yeterli kaynak henüz bulunabilmiş değildir. Birincil enerji kaynaklar ı yenilenemeyen enerji kaynaklar ıd ır.
Yani bunlar tükendi ğinde yerine yenisini koymak mümkün de ğildir(Watt,
1982:75). Bunlar ın başkaları doğalgaz, kömür ve petroldür. insano ğlu enerji
enerji konusunda yeni aray ışlar içerisindedir.
Enerji tüketiminin giderek artt ığı dü şünülürse, önümüzdeki y ıllarda yenilenemez kaynaklar ın tükenece ği bilinmektedir. Kömür, petrol gibi kaynaklar k ısa
sürede tükenecektir(Watt, 1982:78). Odun, su gibi kaynaklar ın ise üretimi zor-
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laşmaktad ır. Dolay ısıyla insanlık yeni enerji kaynaklar ına yönelmektedir. Son
yıllarda nükleer enerji tart ışmaları yoğunluk kazanm ıştır.1983 yı l ında dünya
nükleer güç santrallerinin say ısı 282 iken dünya elektrik enerjisinin yüzde 9'u
burdan karşılan ı yordu (Cormick, 1995:74). Bugün bu miktar ın daha da yükseldiğ i görülmektedir. Ama nükleer enerjinin çok büyük zararlar ı olduğu bilinmektedir. Nükleer enerjinin en büyük tehlikesi kanserdir. Di ğer yarıdan nükleer
silahları n üretimi insanl ığa zarar vermektedir. İnsanlık bu tart ışmalardan hareketle nükleer enerji d ışında başka enerji kaynaklar ı aray ışına yönelmi ştir. Ancak
enerji ihtiyac ın ı karşılaman ın en iyi yolunun bilinçli enerji tüketimi olduğu
söylenebilir. Araçlar ın yakıt kullan ım ı, ıs ınmada ve aydınlanmada enerji tasarrufu yapı larak pek çok sorun çözülebilir. Tüm do ğal kaynaklann bilinçli kullanılması insanl ığın geleceği için son derece önemlidir.
Savaş, Açlık, israf

cy
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Doğal dengenin bozulmas ında ve tabiatın tahribinde sava şların büyük rolü
olmuştur. Özellikle sava ş teknolojisinin gelişmesi daha büyük zararlar vermi ştir.
Savaş insanların ve diğer canlı türlerinin yok olmas ına yol açmaktad ır. İnsanların daha iyi ya şaması için kullan ılabilecek kaynaklar sava şa harcanrnaktad ır(DÇKK, 1987:365). Sava ş silahlanmayı zorunlu kılmaktadır. Silahlanma
için harcanan paralar insanl ığa hizmet eden bir çok kayna ğa aktarılabilir. Birinci
ve İkinci Dünya Sava şlarının insanlık üzerindeki felaketlerinin sonuçlar ı halen
sürmektedir.

pe

1945 yılından bu yana yüzelli civar ında küçük ya da büyük sava ş yap ı ldığı
bilinmektedir. Bu kadar çabaya ra ğmen bu savaşların sürmesi insanl ığa zarar
vermiştir. Di ğer taraftan insanl ık günde 4 milyar dolar civar ında silahlanmaya
para harcamaktadı r. Bu miktar sürekli olarak artmaktad ır. Sanayile şmi ş ülkelerin
silaha ayırdıkları paran ın az bir k ısmı bile fakir ülkelerdeki insanlar ı açl ıktan
kurtarabilir. Dünyadaki yoksul insan say ısı giderek artmaktad ır. Dünyada 400
milyon civarındaki insan ya şam ını devam ettirecek kadar besin alamamaktad ır.
Her yıl yüzbinlerce insan açl ıktan ölmektedir.
Açlıkta kuraklığın büyük etkisi bulunmaktad ır. iklim değişiklikleri ve
çölle şme gıda üretimini azaltırken, Afrika ve Asya ülkelerinde insanlar g ıda
maddesi bulamamaktad ır. Mesela 1943 yılında Batı BengaVde taşkınların pirinç
ürününü yok etmesi 2-4 milyon insan ın ölümüne yol açm ıştır. Bu durum
karşısında özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, besin üretim kapasitesinin
artırılması sonucu sağlanan üretim fazlas ı bu ülkelere yard ım kampanyas ı adıyla gönderilmi ş, bazı gelişmiş ülkeler, ekonomik olarak geri kalm ış ülkelerin öz
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kaynaklar ına el atma imkan ı bulmuşlardır( Şişli, 1999:429). Di ğer taraftan da
insanl ık günümüzde eskisinden çok büyük miktarda g ıda üretimi yaprnaktad ır.
Fakir ülkelerde açl ık sımrındaki insan say ısının artmas ına karşı l ık, zengin ülkelerde insanlar fazla ve bol tüketimden zarar görmektedirler. Öncelikle geli şmi ş
ülkelerin veya zenginlerin tüketimde israfı önlemesi ve diğ er ülke ve insanlara
bu konuda yard ım etmesi gerekmektedir. Di ğer taraftan, tar ı m topraklar ıııııı
çöl le şmesi durdurulmal ıdır. Topraklar ı n yok olmas ının önüne geçilmeli, insanlar
en az ından kendine yetecek ürünleri üretebilmelidirler.

a

Bugün dünya nüfusunun be şte birini olu şturan zengin ülkeler dünya kaynaklar ın ın çoğunu tüketmektedirler. Bu ülkelerde tüketim, reklam ve benzeri
araçlarla artt ır ı lmaktad ır. Sürekli olarak israfç ı bir tüketim anlay ışı hakim
olmaktad ır. Bu da dünyan ın kaynakların ın sürekli olarak yok olmas ına yol
açmaktad ır. Gelişmiş üretim araç ve teknolojisine sahip ülkeler, do ğal kaynaklar ı
ve besin üretimini kontrol ederek, tüketiminde de belirleyici rol oynamaktad ırlar. Bu nedenle yeryüzünde ya şayan insanları n üçte biri yeterli miktarda besin
maddesi bulanıazken, üçte ikisi yetersiz beslenme hatta açl ıkla kar şı
karşıyadır( Ş işli, 1999:429).
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Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar

pe

Silahlanma insanl ığın karşısındaki en büyük felaketlerden biridir. Insanl ık
bugün silahlara büyük yat ırım yapmaktadır. Son yı llarda nükleer ve kimyasal
silah üretiminde büyük art ışlar görülmektedir. Hatta ülkeler, sahip olduklar ı
silahlarla övünmektedirler. Özellikle büyük devletler silahlanma yar ışında
giderek birbirini geçmeye u ğraşmaktad ırlar. Bugün pek çok ülkede pek çok say ı
ve çe şitte nükleer ve kimyasal silah bulunmaktad ır. Bu silahlar olas ı bir savaşta
kullan ı lmay ı beklemektedirler. Amerika Birle şik Devletleri Ba şkan ı
Eisenhower' ın ifade ettiği gibi, "imal edilen her tabanca, denize indirilen her
savaş gemisi, atı lan her roket, sonuçta ac ıktığı halde doyurulmayan, ü şüdüğü
halde giydirilmeyenlerden çalmm ış demektir"(DÇKK, 1987:191).
Nükleer silahlar atom silahlar ı ya da çekirdek silahlar ı olarak da biliııir.
Nükleer silahlar bugüne kadar yap ı lmış en etkili patlayıcı silahlardır. Atom
çekirde ğindeki sakl ı enerji çekirdek bölünmesi ile y ıkıc ı bir güce dönü şmektedir. Genellikle bombalar biçiminde yap ılan silahlar bugüne kadar Amerika
Birle şik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülke
tarafından denenmi ştir.

60
sayı: 132
nisan-mayıs-haziran 2001

Nükleer bomban ın etkisi sadece patlama ile s ın ırlı kalmaz. Patlama sonras ı nda ortaya ç ıkan radyoaktif ışmlar binlerce y ıl ortada kalarak zararl ı etkilerini
sürdürür. Di ğer taraftan bu silahlar ın üretimi de çevre sorunları na, do ğal varl ıkların yok olmas ına yol açmaktad ır. Dünya ülkelerinin ellerinde bulunan
kimyasal silahlar kullan ıldığı takdirde yeryüzünde canl ı türü kalmayacakt ır.
Nükleer silahlanma bütün h ızıyla devam etmektedir. Henüz nükleer silahlar
yaygın biçimde kullan ı lmad ığı için tehlikenin boyutlar ı tam olarak bilin,memektedir. Ama nükleer silahlar ın kullan ı lması halinde ortaya ç ıkan radyasyon öldürücü etkiye sahiptir. Enerji santrallerinden ortaya ç ıkan radyasyon bile
kanser etkisi dolay ı s ıyla ölümlere sebep olmaktad ır.

a

Hem kimyasal hem nükleer silahlar kullamld ıkları alandan çok geni ş bir
çevreyi yok etmekte, buralarda canl ı neslinin üremesini engellemektedir. İkinci
Dünya savaşında Japonya'n ın Hiroşima kentine at ı lan bomban ın etkileri bugün
bile devam etmektedir. Rusya'da patlayan bir nükleer santralin sebep oldu ğu
ölümler halen sürmektedir.

cy

Silahlanma ve sava ş tehdidi dünyan ın en temel sorunudur. Nükleer silahlar ın
yaygınlaşmas ı insanlığı korutmaktadır. Bilim adamlarının yapt ığı bir araştırmaya göre nükleer bir sava şta duman ve toz atmosfere kar ıştığında radyasyon
güne ş ışı klar= dünyaya gelmesini bile engelleyecek kadar büyük felaketlere
sebep olabilecektir. Böyle bir sava şta insanlar sa ğ kalsa bile, bunlar ı besleyecek
gıda üretimi dahi yap ı lamayacakt ır: Bir biyolojik sava şın etkileri ise henüz
ölçülmemi ştir.

pe

Bulaşıcı Hastalıklar

Günümüz toplumları modern hayat ın getirdi ği yeni pek çok hastal ıkla kar şı
karşıyadır. Geli şme ilerleme insanlar ın refah ım arttırrn ıştır. Ama bu geli şmeler
yeni baz ı sorunları da gündeme getirmi ştir. Kanser, AIDS, uyu şturucu ve alkol
bağımlılığı, stres ve hatta kalp damar hastal ıkları yüzyı lımızın hastal ıklarıdır. Bu
hastalıkların oran ı gittikçe artmaktad ır. Sanayile şme ve teknolojinin ölüm oranlarını azalttığı, ölüm yaşın ı yükseltti ği bilinmektedir. Ancak son y ı llarda ad ı
geçen hastal ıkların artmas ı, bu durumu tersine çevirebilecek büyüklüktedir.
Insanl ığı tehdit eden en ciddi hastal ıklardan biri AIDS'tir. AIDS'e neden olan
HIV virüsü son zamanlarda insan çevresini, insan sa ğl ığını olumsuz bir şekilde
etkilemektedir. Bu hastal ık bütün yaşlarda öldürücü bir hastal ıktır. Ancak özellikle yeni do ğan bebeklerde etkili olmaktad ır.Dünya üzerinde 1,5 milyon kad ı n
AIDS'e yakalanm ıştır. Bu kad ınlardan do ğan bebeklerin de önemli bir k ı sm ı
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hastalıktan etkilenmektedir. Bu çocuklar 5 ya şından önce hastal ık sebebiyle
ölmektedir. Afrika ülkelerinde bir milyon civar ında kad ının AIDS virüsü taşıdığı
bilinmektedir(Görmez ve Göka, 1993:34).
AIDS günümüzde tüm dünyayı tehdit altına alm ıştır. Bu hastal ığa yakalanan
insan say ı sı giderek artmaktad ır. Özellikle yoksul ülkelerde bu hastal ıklara
yakalananlar için yeterince hastane, klinik olmamas ı zararl ı sonuçlar do ğurmaktadın Diğer taraftan bu hastal ıklarla ilgili eğitim verilmeyi şi de hastal ıkların
önüne geçilmesini önlemektedir.
Eğitimsiz Nüfus ve İşsizlik
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Dünya nüfusu geometrik bir h ızla artmaya devam etmektedir. 2020 y ılana
kadar da artaca ğına dair görü şler vard ır. Bu tarihte de azgeli şmiş ve geli şmekte
olan ülkelerin nüfuslar ı artarken, geli şmekte olan ülkelerdeki nüfus azal ışı
dolayısıyla bir denge kurulacağı bilinmektedir. Bugün dünyam ızda 6 milyardan
fazla insan yaşamaktad ır. Dünya nüfusunun artmas ına karşıl ık doğal kaynaklar
sın ırlı kalmaktad ır. Özellikle azgeli şmi ş ve yoksul ülkelerde nüfus daha h ızl ı artmaktadı r. Bu ülkeler, kalabal ık nüfusların gerektirdiği eğitim. ve iş imkanların ı
sağlayamarnaktad ır. Yoksul ülkelerde artan nüfus sadece bu ülkelerde de ğil
diğer ülkelerde de sorunlara yol açmaktad ır. Eğitimsizlik ve i şsizlik dolayısıyla
yoksul ülkelerden zengin ülkelere büyük göçler ya şanmaktad ır. Nüfus artışını n
yoksul ülkelere getirdi ği en büyük sorun e ğitimdir. Özellikle kad ın eğitimi nüfus
artışında önemli bir rol oynamaktad ır. Nüfus artışı hızl ı olan yoksul ülkelerde
kadın ve çocuklar ın eğitiminde büyük sorunlar ya şanmaktad ır.
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İnsan en temel kaynakt ır. İnsanlık tecrübesi göstermektedir ki, tarihi-toplumsal gelişme esas olarak insan zihninin bir ürünüdür(Schumacher, 1989:57). Bu
nedenle eğitim hayati bir öneme sahiptir. Yoksul ülkelerde halen okuryazarl ığın
yayg ınlaştırılmas ı bile mümkün olmamışken, eğitim düzeyini yükseltmek büyük
çabalar gerektirmektedir. Son y ı llarda baz ı milletleraras ı kunıluşlar yoksul
ülkelere eğitim alanında destek vermeye ba şlamışlardır. Ancak bu bile bu
ülkelerin sorunlar ını çözmeye yetecek düzeyde de ğildir. Eğitimsiz ülkeler nüfus
baskıs ı karşısında çaresiz kalmaktad ırlar.
Eğitimsizliğin en ciddi sonuçlarından biri i şsizlik olarak kar şımıza ç ıkmaktad ır. E ğitilmemi ş nüfusu yayg ın olan ülkelerde iktisadi geli şme gerçekleşmemektedir. Iktisadi geli şme topluma i ş imkanları sağlamakta ilk faktördür.
İş imkanları yeterince geli şmemi ş bir toplumda sağl ık gibi kamu hizmetlerinin
de yeterince verilmesi güçtür. Dikkat edilirse baz ı yoksul ülkelerde çal ışabilir
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yaştaki nüfusun yar ısına yakını işsizdir. İşsizlik ancak e ğitim düzeyinin yükseltilmesi sürecinde çözülebilecek bir sorundur.
Eğitimde insanlar ı aşırı nüfus art ışıyla başa ç ıkar duruma getirmek önemlidir.
Daha iyi sağl ık, daha az do ğum, daha iyi beslenme, k ısaca daha iyi bir ya şam
ancak eğ itimle mümkündür. Geliri yükseltecek, beslenmeyi iyile ştirecek, aile
içindeki üye say ısını azaltacak, i şsizliği önleyecek tedbirlerin ba şında eğitim
gelir.

Sonuç Yerine

a

Son yıllarda ilk öğretimin mecburiyeti konusunda olumlu geli şmeler yaşanmaktadır. Ama yüzy ı lın sonunda halen 1 milyara yak ın insan okuma yazma
bilmiyor olacaktır. Bugün yoksul ülkelerin en büyük sorunlanndan olan i şsizliğin çözümü de eğitimle doğrudan ilişkilidir. Eğitim çoğu zaman i ş bulmaya
ilişkin becerileri kazand ıracak bir olgudur. E ğitim aynı zamanda pratik ve mesleki becerileri kazand ırmaya yönelik olmak zorundad ır.

cy

Ekolojik sorunlara ili şkin 197011i y ı llardan beri pek çok felaket senaryosu
yazı lmasına ve gerek ülkeler gerekse uluslararas ı kuruluşlar düzeyinde tedbirler
geliştirilmesine ra ğmen, sorununun bOyutlan giderek büyümektedir. Geli şmiş
ülkeler refah anlay ışlarına uygun üretim ve tüketim biçimlerini de ğiştirmedikleri
sürece bu sorunun çözülmesi de mümkün gözükmemektedir.

pe

Azgelişmiş ve geli şmekte olan ülkelerin geli şmişler karşısındaki konumu bu
ülkelerin de ayn ı tuzağa düşmesi sonucunu do ğururken, insanlık mutlaka almas ı
gereken zorunlu tedbirleri almakta acele etmemektedir.
Sorunun büyüklü ğü karşısında yükselen ekoloji hareketi de halen gerekli
toplumsal deste ği sağlayamam ıştır. Bu şartlarda, do ğal kaynaklar başta olmak
üzere ekolojik dengeyi sarsacak unsurlar yok olurken insanl ık seyretmekle yetinmektedir.
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