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Türkiye'de 1931 y ılına kadar izlenen ekonomi politika liberal özellikler ta şımaktaydı .
Daha Cumhuriyet kurulmadan önce, toplanan İzmir iktisat Kongresinde alınan kararlar
gereğince özel te şebbüs desteklenirken, korumac ı, millileş tirici bir politika takip edildi.
Ancak kapitülasyonların kesin olarak kald ırıldığı 1929 yılı na kadar izlenen korumac ı
politikalar, kapitülasyonların etkisi ile başarılı olamadı. Bu dönemde ülke ekonomisi tam
bir tarımsal yapı arz ediyordu.1927 nüfus say ımına göre çalışan nüfusun yüzde 78.2 si
çiftçilikle uğraşıyor ve tarım kesiminin ekonomideki payı yüzde 44'tür. D ış ticaret birkaç
kalem mala inhisar ediyordu. Tütün, pamuk, üzüm, incir 1920 `ler Türkiye'sinde ihracat ın
yüzde 60'nı oluşturuyordu.Türkiye modern sanayiden yoksundu. Sanayi kurulu şlarının
tamamına yakın bir kısmı beş ve beşten fazla i şçi çalıştırıyordu.
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1929 dünya ekonomik buhran ının yaygınlaşması sonucu,ülkelerin büyük bir bölümü
kendi ekonomilerini korumak amac ıyla, kısa dönemli ve içe dönük tedbirler almak
zorunda kaldılar.İçe dönüklüğün en önemli göstergesi ise, dünya ticaret hacmindeki
büyük düşmedir. Nitekim 1929 yılı başından 1935 yılı sonuna kadar geçen süre içerisinde
dünya ticaret hacmi yüzde 66 oran ında bir azalma kaydetmi ştir. Türkiye 1930'lar ın
başına kadar sanayile şmede önemli bir gelişme gösteremedi ğinden, ihtiyaç duyulan
maddelerin büyük bir bölümü dışardan ithal ediliyordu. Bunun yaratt ığı sıkıntıları dünya
ekonomik bunal ımı daha da artırdı. Ekonomik buhran fiyatlarda büyük dü şüşlere yol açtı .
Hammadde fiyatlar ı ile tarımsal ürün fiyatlar ı,sanayi ürünlerinin fiyatlar ına nazaran daha
çok düştü. Neticede Türkiye gibi dışarıya tarım ürünleri satan ülkeler, bu durumdan daha
büyük zarar gördüler.
Dünya ekonomik buhranı ile ortaya ç ıkan dünya konjonktüründeki de ğişiklikler,bu
yıllarda ülke içinde de toplumsal refah ı artırıcı bir dizi tedbirlerin alınması yönetimi yeni
arayışlara yöneltti. Ekonomik devletçi bir politika izlenmeye ba şlandı . Diğer taraftan da
Türkiye'de tarımsal üreticilerin büyük bir bölümünü olu şturan küçük çiftçileri, tefecilerin
3
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ve tüccann baskısından kurtarmak cumhuriyet yönetiminin amaçlar ından biri idi.Bu
amaçla önce Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili düzenlemeler, daha sonra da Tanm Sat ış
Kooperatifleri ile ilgili düzenlemeler yap ıldı. Ayrıca Ziraat Bankas ı'nın sermayesi artırıldı
ve banka tar ım kredi ve tarım satış kooperatiflerinin üst bankas ı haline geldi.
1930'lar Türkiye'sinde Tar ım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin
kurulması ekonomik konjonktürün bir gereğiydi. Tarımda gelişmenin ve dinamizmin
sağlanması için, kamu hizmetlerinin geli şmesi ve tarımsal örgütletımenin devlet
önderliğinde yaygınlaştırılması kaçınılmazdı. Zira iç ve dış piyasalara önemli ölçüde kapalı
olarak üretim yapan çiftçinin sermaye, bilgi ve teknoloji birikimi son derece s ınırlıydı.
Yaygın olan geleneksel-geçimlik tannu, ticari tar ıma dönüştürmek gerekiyordu. Devlet,
bu ortamda kurumlaşma, örgütlenme, eğitim ve diğer alt yapı hizmetleri açısından tarım
sektörünü desteklemek ihtiyac ını duymuştur. Devletin deste ği bir bakıma mecburiyetten
kaynaklanm ıştır. Ayrıca yukarıda da işaret edildiği gibi, bu dönem devletin devletçi
anlayışının hakim olduğu bir dönemdir. Bu zihniyet tabii olarak çiftçi örgütlenmelerine
de yansımıştır. Nitekim, devlet tar ım satış kooperatifleri arac ılığıyla, tarımsal üretim,
ürün i şleme ve pazarlama alan ındaki boşluğu doldurmuştur. Birer üretici te şkilatı olarak
düşünülüp hayata geçirilen Tar ım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, başlangıçtan itibaren
birer kamu örgütü gibi çal ıştırıldılar. Devlet, bu alanda düzenleyiCi ve yönlendirici
olmanın çok ötesine giderek, kooperatifleri bir destekleme arac ı olarak kullandı, yönetti.
Bugün Türk ekonomisinde genel olarak kooperatiflere, özelliklede tar ımsal amaçlı
kooperatiflere hala ihtiyaç vard ır. Tarımda kooperatifçiliği zorunlu kılan unsurların
nispi ağırlıkları daha da artmıştır.Ancak siyasi kesimin yıllardan beri ortaya koydu ğu
yaklaşımlar, aldığı tedbirler kooperatifçilik alan ındaki yeni ihtiyaçlann ve tarımsal
beklentilerin çok gerisindedir. Kooperatif yasalar ının yürürlüğe girdiği 1930'lu yıllardan
bu yana,tanmın yapısını belirleyen ekonomik unsurların önemli bir bölümü nitelik
ve nicelik itibariyle de ğişerek, ciddi geli şmeler kaydetmiştir. Tarımsal üretim, büyük
ölçülerde sınai üretimle bütünle şmiştir. Mevcut tarımsal yapı, örgütlenmeyi ve üreticinin
örgütlü hareketini gerekli k ılmaktadır.
Günümüz Türkiye'sinde devlet ekonomik yap ının ve çağdaş kooperatifçilik anlay ışının
gerektirdiği düzenlemeleri yapmak durumundadır. Devleti, dolayl ı da olsa kooperatifçileri
tedirgin etmektedir. Esas tart ışma ve kaygılar, devletin düzenleyici varl ığından değil,onun
kooperatifçilik alan ında üstlenmiş olduğu veya kendine biçmi ş olduğu rolün niteliğinden,
kapsamından ve süreklili ğinden kaynaklanmaktad ır.
Son olarak devlet, bugünkü şartlarda kooperatifçilik kesimi ile ili şkileri konusunu
yeniden düşünmeli ve geçmi şteki ilişkileri sorgulayarak, bir bireysel, ferdi te şkilatlanma
olan kooperatiflerin yanında nasıl yer alacağına karar vermelidir.Yoksa Türkiye bu aç ıdan
da çağın gerisinde kalmaya mahkumdur.
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ÖZET
Bu araştırmada arazi toplula ştırma çalışmalarında zaman ve kaynak planlamas ı yapılabilmesi için serim (a ğ çözümleme - network) tekni ği uygulanmıştır. Bu amaçla de ğişik
bölgelerde 7 ayn uygulamac ı ile anket yap ılmış ve her birinden arazi toplula ştırma çalışmasının her i şlemine ait iyimser, kötümser ve normal süre olmak üzere 3 ayr ı süre ve
yine her işlemde kullanılan insan say ısı ve niteli ği istenmiştir. Elde edilen veriler serim
tekniğini içeren bir bilgisayar program ı arac ılığı ile değerlendirilmi ş ve başlangıçta atanan
2 yıl içinde tamamlama kısıtı içinde değişik alternatif zaman ve kaynak planlamalan yapılmıştır. Sonuçta serim tekni ğinin arazi toplula ştırma projesi gibi karışık ve uzun sürede
tamamlanan projelerde planlama, izleme ve kontrol vas ıtası olduğu görülmüştür. Özellikle
fizibilite analizlerinin haz ırlanmasında ve projelerin uygulama esnas ında izlenmesi için
proje yöneticilerine büyük imkanlar vermektedir.
Anahtar kelimeler: Arazi toplula ştırması, şebeke analizleri, proje planlama ve izleme
APPLICATION OF NETWORK ANALYSIS TECHNIQUES FOR
LAND CONSOL İDATION PROJECTS
ABSTRACT
In this study, in order to make time and resource planning in the land consolidation
works, the network analysis techniques were used. By this object, inquiries were made
with seven experts at different regions. Three different times as optimistic, pessimistic and
normal times and needed professional and quantity of personnel resources were asked for
each work done.The data which were obtained, were used in the network analysis technique via a computer program so as to get different alternative time and resources planning,
in the constraint of completing in two years. As a result of this study, it was realized that
' Ziraat Yüksek Mühendisi
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar ımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
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the network analysis techniques are an appropriate planning, tracing and control tools of
the projects that are complex and long term. Those techniques give lots of possibilities to
the project managers especially in the preparation of feasibility analysis and project applications.
Key words :Land consolidation, network analiysis, project planning and monitoring
1.Giriş
Arazi toplula ştırması sadece dağınık arazilerin birle ştirilmesi değil, birim sahada azami
ürünün elde edilmesi ve i şgücü verimlili ğinin artırılması için tarımın bütün kollarında gerekli ıslahın yap ılarak çiftçinin hayat seviyesini yükseltecek bütün teknik, sosyal, kültürel
ve ekonomik tedbirlerin al ınmasını da hedef almaktad ır. Bu nedenle arazi toplulaştırma
çalışmaları çok yönlü olmak zorundad ır.

a

Ülkemizde, 1960'11 yıllarda başlatılan arazi tophılaştırma çalışmaları, teknolojideki
gelişmelere bağlı olarak çok boyutlu olma özelli ği kazanmış ve bir çok i şlem aynı zaman
diliminde ve birbirine paralel olarak ythütülmeye ba şlanmıştır. Bunun sonucu olarak da
arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında parselasyon planlamas ı, sulama, drenaj, yol
sistemleri ve diğer tarımsal üretim planlamalarıyla birlikte ele alınır hale gelmi ştir. Bu yaklaşım, özellikle sulama,drenaj ve yol sistemlerinin tasarımında önemli kolaylık sağladığı
gibi, proje maliyetinde de tasarruf sa ğlamıştır.
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Arazi toplulaştırma çal ışması oldukça zaman al ıcı ve yoğun bir çalışmayı gerektiren bir
takım hesaplamaların birbiri ardınca ve tekranyla gerçekle ştirilen bir matematiksel i şlemler bütünüdür. Bu i şlemleri basitle ştirmek; zaman, emek ve para harcamalar ını azaltmak
sağlıklı bir planlama yapabilmek amacıyla da teknolojik geli şmeye paralel olarak, toplulaştırma i şlemlerinde de otomasyona gidilmi ş ve sorunları çözümünde yöneylem ara ştırması
telMiklerinden yararlan ılmıştır (1).
Toplulaştırma çalışmalarında önceleri çözümlenemeyen parsel say ısının hesaplanmas ı ,
ulaşım ve sulama sistemi ile dağıtım planının oluşturulması grafik sistemlerle mümkün
olabilmiştir (1,2).
Özellikle Almanya ve Hollanda da 1960'l ı yıllarda yap ılan arazi toplulaştırma çalışmalarında yöneylem ara ştırma tekniklerinin kullan ımı yaygınlaşmıştır. Hollanda'da yap ılan
araştırmalar optimum parsel da ğıtım deseninin belirlenmesine yönelmiş ve doğrusal programlama tekniklerinden biri olan ta şıma modeli ile ekonomik bir parsel da ğılım deseni elde
edilmiştir (3,4).
Girgin (1982) ise, ta şıma modelinin matematik formülasyonunda de ğişiklik yaparak
alternatif parselasyon modellerinin sa ğlanabileceğini göstermi ştir (1).
Arazi toplula ştırma çal ışmalarında kullanılan bir diğer yöneylem ara ştırma tekniği de
ağ çözümlemesidir. Ağ çözümleme teknikleri PERT/CPM (Proje Planlama ve Kontrol Tekniği / Kritik Yol Metodu), karma şık projelerin planlama ve izlenmesinde kullanılan çağdaş
yönetim araçland ır (5). Konuya ili şkin ilk çalışmalar, Schenekenburger ve Wöhrle (1975)
ile Schrader (1977) tarafından Almanya'da gerçekle ştirilmiştir (6,7).

6
sayı: 141
temmuz-a ğustos-eylül 2003

Bu araştırmanın amac ı, bir dizi kapsamlı ve karmaşık işlem kümelerinden oluşan arazi
toplulaştırma projesinde kaynaklar ın belli bir sıra kontrolü içinde tüketilmesini sa ğlamak
amacıyla serim tekniklerinin kullan ılabilirliğini göstermektir.
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Araştırmada, yedi uygulamac ı ile yapılan anket çal ışmasıyla elde edilen veriler materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada bütünlüğü sağlamak için proje alan ının 5000 dekar ve
mevcut parsel say ısının 500 olduğu varsayılmıştır. Haz ırlanan ankette arazi toplula ştırma
çalışmasının üç ana safhas ı (etüd, planlama — proj eleme, ve uygulama) ve bunlara ait alt
işlemleri göz önünde tutulmu ştur. Uygulamac ılardan her i şlem için iyimser, kötümser ve
normal zaman olarak üç ayr ı zaman sürelerini belirlemeleri ve yine her i şlem için gerekli
eleman sayısını niteliklerine göre ayrı ayrı bildirmeleri istenmiştir.

2.2. Yöntem

a

Elle çözümün çok uzun ve karmaşık olması yazımda her zaman değişebilecek kaynak
ve başlangıç - bitiş tarihlerine göre, tekni ğin gereği olarak, yeni ağın kurulması ve yeni analizlerin yapılabilmesi için Microsoft Project 2000 adl ı bilgisayar yazılımı kullanılmıştır.
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Işletmelerin veya kuruluşların proje hazırlama aşamasından uygulama a şamasının
sonuna kadar, karar mekanizmas ını oluşturabilecek bir planlama-programlama ve kontrol tekniklerine ihtiyac ı vardır. Bu amaca yönelik olarak de ğişik teknikler geli ştirilmiştir.
Bunlardan, son yıllarda en yayg ın olarak kullanılanlan ise serim-ağ (Network) çözümleme
tekniklerinden olan PERT / CPM teknikleridir (5,8,9).
2.2.1. PERT / CPM Tekniklerinin özellikleri
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PERT ve CPM bir projeyi oluşturan işlemlerin mantıksal sırasını ve bu işlemler aras ındaki ilişkileri, belirten grafik ve izleme sistemleridir. Her iki teknik de zaman esasl ıdır. Aralarındaki en önemli farkl ılık; PERT işlem sürelerini probabilistik, CPM ise deterministik
olarak tarnmlamas ıdır.
Serim teknikleri dört ayr ı aşamayı kapsar. Bunlar; planlama, çözümleme, ele ştiri, yükleme ve izlemedir.
Planlama aşamasında gerekli girdi ve yerlerin de ğerlendirilmesi ile şebeke ağ örgüsü
oluşturulur. Mant ık ve teknolojik aç ıdan doğru bir ağ örgüsü elde edildi ği zaman kötümser,
iyimser ve normal zamanlar çözümleme ve ele ştiri aşamasında belirlenen özelliklerdir.
Aynı zamanda en erken ba şlama , en erken tamamlanma , en geç ba şlama ve en geç tamam- '
lanma zamanları ile bunlara bağlı bulunan projenin toplam süresini etkilemeden geciktirilebileceği payı gösterir "art ık zaman" bu aşamada tan ımlanmaktadır.
Ağ örgüsü, gerçekle şmesi istenilen durumun kağıt üzerine çizilmi ş bir modeli olduğu
için üzerinde denemeler yap ılması, böylece değişik şartların çeşitli etkilerinin araştırılıp
eleştirilmesini ve en uygununun program olarak seçilmesini sa ğlar.
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Kaynakların dağıtımı yani yükleme sürecinde, projenin i şletme politikas ı uyarınca gerçekleştirilmesi için kaynaklardan en etkili bir biçimde yararlanma imkanlar ı araştırılır. Bu
amaçla çoğunlukla Gantt diyagramlarından faydalan ılır. Optimum kaynak, dengelemesinin
yap ılabilmesi için, Gana diyagram ından histograma geçilip, elde bulunan güç s ınırının
üstünde ve alt ında oluşan çizelgeyi görmek gerekir ( Şekil 1).
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Şekil 1. Kaynak Dağılım Histogram ı
Şekil l'de görülen ve düz çizgi ile gösterilen mevcut kapasite üstündeki yükün, az yüklü olan yerlere kayd ırılması gerekir. Gantt diyagramlar ında görülen zaman bo şlukları ne
kadar azaltılabilirse proje maliyetleri de o kadar dü şürülebilecektir.
Son aşmayı oluşturan izleme, yap ılan işin ölçülmesi, programla karşılaştırılması ve
sapmalarm ilgililere iletilmesi olarak aç ıklanır.
2.2.2. PERT / CPM Tekniklerinin arazi toplula ştırma projelerine uygulanmas ı
Programa ba şlarken mutlaka başlangıçta takvimlendirme gereklidir. Buna göre, çal ışma
günleri, mesai saatleri ve tatil günleri proje ba şlangıç tarihi dikkate al ınarak tespit edilmi ştir. Daha sonra proje isimlendirilerek, her i şlemin tek başına hangi işlemden önce geldiği
ve hangi işlemden sonra gelece ği ile işlem süresi ve o işlem için gerekli olan kaynaklar tek
tek tan ımlanmış ve günlük ücretleri kaydedilmi ştir.
Planlama aşamasında, toplulaştırma projesinde yer alan tüm i şlemler alt gruplara aynlmışar. Anket çal ışmasıyla elde edilen ve her i şleme ait zaman sürelerinin ortalama de ğerleri
alınarak kötümser (1), normal (2) ve iyimser (3) zaman süreleri belirlenmi ştir (Çizelge 1).
Bunlardan yararlanarak a şağıdaki eşitlik yardımıyla beklenen süreler (4) hes'aplanm ıştır.
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Beklenen Süre =

(Kötümser Süre) + (4 x Normal Süre)+( iyimser Süre)

6

Çizelge 1. Arazi Toplulaştırma Proje i şlem Grupları
1
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A-8010 Projenin Yönetilmesi
A-1020 Eleman seçimi ve di ğer idari i şler
A-1010 Her türlü araç gereç ve bina temini
A-1030 şantiyenin kurulmas ı
A-1040 Toplulaştırma alan ının iç ve d ış sınırlannın belirlenmesi
A-1050 ST, STK ve indeks paftalann ın temini ve say ısalla ştınlması
A-2010 Tapu kayıtlannın temini ve bilgisayara girilmesi
A-3010 Eski mülkiyet listesi ve atfabetik liste tanzimi
A-2020 Tapu kaydı — pafta kontrolü
A-3020 Mülkiyetlerini hukuki bağımlı lıklarının çözümlenmesi
A-4010 Toprak derecelendirme komisyonu arazi çal ış malan
A-4020 Toprak endeks haritas ının oluşturulmas ı
A-4030 PE de ğerinin tespiti ve derecelendirme haritas ı tanzimi
A-4040 itirazIar ve değerlendirilmesi
A-1070 Nirengi ve poligon a ğının kurulması
A-1071 Ölçmeler ve rasatlar
A-1072 Ölçmelerden koordinat hesab ı ve kontrolü
A-1080 STK paftalann ın güncelleştirilmesi
A-1090 Pafta-zemin kontrolü
A-8888 Mülakatlann yap ılması
A-1100 Blok planlarının yapılması ve onaylatılması
A-1140 Parsel değer sayısı hesabı ve mülakatlann de ğerlendirilmesi
A-1150 Mülakat sonuçlanna göre yeni parsefasyon planlamas ı
A-1160 Yeni mülkiyet listesi ve alfabetik liste
A-1170 Askıya asma ve itirazlann incelenmesi
A-1110 Blok aplikasyonlan ve rölevesi
A-1120 Blok planlarının röleve sonras ı onaylatılmas ı
A-1180 Parsel aplikasyonu ve rölevesi
A-1181 Yeni parsellerin da ğıtım ı
A-2030 Tesviye projesinin haz ırlanmas ı
A-1060 Yol, kanal, dolgu projeleri
A-1061 Drenaj ve toprak ıslahı projeleri
A-1062 Sulama projesi
A-1130 Projelerin çizilmesi
A-7010 Yol, kanal ve dolgu projeleri
A-3030 Tesviye projesinin uygulanmas ı
A-5010 Drenaj ve ıslak projesinin uygulanmas ı
A-6010 Sulama projesinin uygulanmas ı
A-1190 Ölçme ve rasatlann kontrolü
A-1200 Yeni çap ve tapulann düzenlenmesi
A-1210 Projenin tescili ve dosya haz ırlama
A-1220 Projenin sonuçland ınlması
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Bundan sonra mant ıksal ağın oluşturulmasına geçilmiştir. Çizelge 1 'den de görülebileceği gibi belirtilen ana işlem gruplan ile her gruba ait i şlemlerin aralar ındaki ilişki
dikkate al ınarak, ağın grafiksel mantığına ve i şlem sırasına göre birkaç denemeden sonra
ilk mantıksal ağ elde edilmiştir.
Bu aşamada yap ılacak bir başka işlem de her i şe ait kaynakları n belirlenmesidir. Projede kaynak olarak sadece insan i şgücü dikkate al ınmıştı r. Bu amaçla bir kaynak listesi
9
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hazırlanmıştır. Mantıksal ağın kurulması ve kaynak listesinin hazırlanmasından sonra
her işlemin ne kadar sürece ği bilgisayar programına yüklenerek i şleme başlama ve bitiş
süreleri elde edilmi ştir. Aynı zamanda proje toplam süresi ile biti ş süresi tespit edilmi ş ve
Gantt diyagramı oluşturulmuştur.
Gantt diyagram ının hazırlanmasından sonra diyagramda görülen art ık zamanlar
tek tek incelenerek bu i şlemlere ait ne kadar k ısıntıya gidilebileceğine bakılmıştır. Ara ştırmada toplam süre 2 yıl olarak al ınmıştır. Projenin toplam biti ş süresi i şlemlerin en uzun
olduğu yolu gösteren kritik yola göre belirlenmi ştir.
3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Serim tekniklerinin uygulanmas ı ile elde edilen optimum sonuçlar Şekil 2 ve 3'de
gösterilmiştir. Işverenin talebine, finansman darl ığı ve bolluğuna, yöresel şartlara, tapu
kayıtlarının sağlık derecesine, hava şartlanna ve di ğer etkenlere göre bu sonuçlar çok
daha farkl ı elde edilebilir. Önemli olan bu tekniklerin yöneticiye planlama ve daha sonra
da kontrol ve izleme aç ısından verdi ği olanaklardır.

cy
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Ağ çözümleme teknikleri arazi toplula ştırma projeleri gibi kapsaml ı ve çok alternatifli
projelerde, projenin fizibilite analizlerinin yap ılmasında sıkça kullanılmaktadır. Projenin
başlangıç ağı hazırlandıktan sonra baz ı aray ışlara gidilerek proje maliyetinin dü şürülebileceği, projenin daha kısa zamanda tamamlanabilece ği varsayımlarına cevap aran ır. Burada
sorulması gereken ilk soru proje süresinin bir birim k ısaltılması ile elde edilecek faydan ın,
süre kısaltmak için atanacak yeni kaynaklann maliyetine oran ının ne olduğudur. Eğer bu
oran l'in üzerinde ise bu her zaman tercih edilebilecek bir yoldur. Fakat teknik olarak imkansız olan veya fazla eleman ın kısmi olarak istihdam edilebilme sorunu olan durumlarda
bu seçenekler do ğrudan göz ard ı edilecektir.

pe

Ele alınan projede ilk yapılan süre atamas ından sonra baz ı işlemlerde zaman bo şlukları
görülmektedir. Örne ğin, Şekil 2 ve 3'de görülebilece ği gibi, Tesviye projesinin haz ırlanması (A-2030), tesviye projesinin uygulanmas ı (A-3030) ve çiftçi mülakatlar ının yapılması (A-8888) ayn ı paralelde; i şletme parsel de ğer say ısı (PDS)'n ın hesaplanması (A-1140),
yeni parselasyon plan ının hazırlanması (A-1150), AT 6,7,8 listelerinin al ınması (A-1160)
ile askıya çıkma ve itiraz de ğerlendirme (A-1170) i şlemleri, en uzun süreli olan tesviye
projesinin uygulanmas ı (A-3030) i şinin 90 günlük süresine ba ğlıdır. Bu sebeple, tesviye
projesinin hazırlanması işinin 20 gün olmas ı o kadar önemli değildir. Fakat, özellikle son
grupta yer alan 5 i şlemin artık zamanı 30 gündür [90420+10+15+5+10)]. Zaten bu i şlemin devamında yapılacak olan parselasyon plan ının aplikasyonu işi için tesviye planının
uygulanmas ı gerekecektir. O halde bu be ş işlem grubunda en çok toplam 30 gün olmak
üzere herhangi birinde veya da ğıtılmış olarak birkaç ında uzatma yap ılabilir. Bu da kaynak
dengeleme i şinin veya kontrolünün yap ılmasının gerekli olduğunu bize bildirmektedir.
Çiftçi mülakatlar ı için atanan 2 ziraat mühendisi ile 10 günde yap ılacak bu işlem 1 ziraat
mühendisi ile 20 güne ç ıkanlmıştır. Devam ındaki işlemlerde başlangıçta atanan elemanlar
incelenerek say ılan azaltılmış ve toplam süre 90 günü a şmayacak şekilde süre uzat ımına
gidilmiştir. Benzer çal ışmalarla optimum kaynak dengelemesi yap ılmış ve işlemlere göre
kullanı lan kaynaklan ve say ıları belirlenmi ştir (Çizelge 2). Bu çizelgenin en önemli yararı; ayl ık ve toplam proje maliyetinin belirlenmesinde esas te şkil etmesidir.
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Çizelge 2. İşlemlere Göre Kaynak Da ğıtımı
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10

4

Bilgisayar aracılığıyla serim teknikleri kullan ılarak proje izlemek ve kontrol etmek
kolaydır. Her projede elde olmayan sebeplerden dolay ı gecikmeler olabilir. Eğer proje
başlangıçta atanan zamanda bitirilmek isteniyorsa bu gecikmelerde mutlaka yeni tedbirlere
başvurulur. Bu tedbirler mevcut kaynaklar ın daha etkin ve zaman aç ısından daha fazla
değerlendirme imkan ı yoksa ek maliyet beraberinde getirecek yeni kaynaklara ihtiyaç
duyulabilir. Burada önemli olan bu ek kaynaldann getirece ği maliyet yükünün projenin
gecikmesinden kaynaklanacak maliyet yükünden fazla olmamas ı gerekir.
Uygulamacılar için en önemli unsur olan zaman ve kaynak planlamas ının gecikmeye
tahammülü yoktur. Özellikle, kritik hat üzerindeki i şlemlerden herhangi birinde herhangi
bir nedenle oluşacak gecikme projenin en geç tamamlanma zaman ını olumsuz olarak
etkileyecektir.

4Kaynaldar

a

Ülkemizde, son zamanlarda kamu kurulu şlarına karşı yükümlü olarak yürütülen arazi
toplulaştınna projelerinde belli ölçüde uyguland ığı görülen zaman ve kaynak planlamas ı
çok dar sınırlar içinde tutulmaktad ır. Bunun en büyük sebebi poz numaralar ına göre
hakediş cetveli haz ırlandığı için alt i şlem gruplarına inilmemesidir. Fakat gerçek planlama
İçin alt işlem gruplarına ayrılmış işlemleri kaynak atmas ına göre ve i ş takvimi içerisinde
yeniden detay planlama yoluna gidilmelidir. Bunun İçin kullanılacak yöntem ağ çözümleme
telcnikleri içerisinden PERT VE CPM olacakt ır.
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KURUMSAL YÖNETİM
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Günümüzde şirketlerin büyümesi ve ortakl ığın geni ş bir tabana yay ılması kurumsal
yönetimin önemini artt ırmıştır. Genellikle geni ş bir ortaklık taban ına sahip olan kooperatif i ş letmelerde de, büyümeyle birlikte kurumsal karar alma güçle şmiştir. Bu durum,
kooperatif i şletmelerde etkin bir kurumsal yönetim sistemini gerektirmektedir. Kooperatif
iş letmelerde kurumsal yönetim; kooperatiflere ilgiyi artt ırmak, performans geli ştirmek
ve yönetim ve çalış anlara yönelik politika, strateji ve karar alma süreçleri geli ştirmekle
ilgilidir.
Anahtar kelimeler: kooperatif i şletmeciliği, kurumsal yönetim.
CORPORATE GOVERNANCE IN COOPERATIVE ENTERPRISES
ABSTRACT

In these days, dispersed ownership and growth in company size have increased importance of corporate governance. Usually in cooperative business having wide basis of
ownership, it has been getting diffucult to make corporate decisions too.This case requires
an effective corporate governance system. Corporate governance in cooperative business
in related; to increase interest to cooperatives, to increase perfonnance and to develop
policies, strategies and processes of making decision for management and employees.
Key words: cooperative business, corporate govemance.
* Anadolu Üniversitesi İİ BF İşletme Bölümü Kooperatifçilik Anabilim Dal ı Öğ retim Üyesi
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GİRİŞ
Kurumsal yönetim sistemi günümüzde geleneksel yönetim anlay ışının yerini almaya
başlamıştır. Özellikle 19801i y ıllardan bu yana kurumsal yönetim sorunu hem akademik
alanda, hem işletmecilik alan ında, hem de kamu politikas ı alanında tart ışma konusu olmuştur. Diğer işletmelerin yan ı sıra kooperatif i şletmeler de, sistem ile ilgili tart ışmalara
katılmışlar ve etkin bir kurumsal yönetim sistemi olu şturmaya çal ışarak, yüksek bir performansı hedeflemişlerdir.
1.KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞİMİ
Kurumsal yönetim, serbest piyasa ekonomisi kurallar ının geçerli olduğu ülkelerde
1930'1u yıllardan bu yana uygulanmakta olan bir sistemdir Bu sistem, 1980'li y ı llardan
bu yana da OECD, Dünya Bankas ı, kurumsal yat ırımcılar, borsalar, ulusal ve uluslararas ı
sermaye piyasalarının yönlendirmesi ile bir çok ülkede kurumlar ın yönetim biçimlerini
belirleyici bir sistem haline gelmiştir (1).

a

Kurumsal yönetim sisteminin 1980'den bu yana önem kazanmas ının nedenleri k ısaca
şu şekilde özetlenebilir (2):
• Son yirmi yılda dünya genelinde geli şen özelle ştirme hareketleri,
• Emeklilik fonlarında reform ve özel tasarruflarda art ışlar,
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• 1980'lerin şirket birle şmeleri,

• Sermaye piyasalarının entegrasyonu ve yeniden düzenlenmesi,
• 1998 Asya krizi,

• ABD'de ortaya ç ıkan büyük şirket skandalları ve kurumsal başarısızlıklar.
2. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI

Günümüzde geleneksel yönetim anlay ışının yerini alan ve üzerinde tart ışılan kurumsal
yönetim (corporate governance) sistemi, tek odakl ılık yerine çok odakl ılığı ve katılımcı lığı esas almaktadır. Son yıllarda kurumsal yönetim kavram ına ili şkin bir çok tanım
yapılmaktadır. Bu konuda yapılan bazı tanımlar aşağıda yer almaktad ır.
Kurumsal yönetim, " şirketin pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ile
çalışanları ve iş ilişkisinde bulunduğu diğer kurum ve ki şilerle arasındaki ilişkilerin belirli
ilke ve standartlarla kurallara ba ğlanması" dır (3).
Bohren ve Odegaard kurumsal yönetimi, yönetsel maliyetleri azaltman ın bir arac ı olarak, şu şekilde tan ımlamışlardır: "Yöneticiler ve yat ırımcılar aras ındaki ç ıkar çatışmasının
yol açtığı şirket değerindeki azalmayı en aza indirmeye yarayan bir sistem" (4).
Dünya Bankas ı tarafından yapılan tanıma göre ise, kurumsal yönetim; "genel olarak
toplum ve pay sahiplerinin haklar ı korunurken, pay sahipleri için uzun vadeli ekonomik
değer yaratarak varl ığını sürdüren ve finansal ve be şeri sermayenin performans ını arttır16
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mak için işbirliğine giden gönüllü özel sektör uygulamalar ına özgü, düzenleme ve yasalann birleşimidir".
TÜSİAD tarafından gerçekle ştirilen bir çalışmada ise, kurumsal yönetim Dünya Bankası tarafından yapılan tanıma benzer olarak, şu şekilde tanımlanmıştır (5): "Kurumsal
yönetim; bir kurumun be şeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çal ışmasına ve böylece
ait olduğu toplumun de ğerlerine sayg ı gösterirken, uzun dönemde ortaklar ına ekonomik
değer yaratmas ına imkan tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar ı ifade
eder".
Kurumsal yönetimin temel amaçlarını; paydaşlann (stakeholder) haklar ını ve sorumluluklannı belirleme, yönetimde saydamlığı gerçekle ştirme, yat ırımcının güvenini
kazanma ve şirket performans ını arttırarak, istikrarl ı büyüme ve yüksek karl ılık elde etme
oluşturmaktadır (6).
Kurumsal yönetim, makro ekonomik politikalardan mikro ekonomik politikalara kadar
şirketlerin faaliyetlerini biçimlendiren çok geni ş bir çerçeve içerisinde yer almaktad ır.
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Kurumsal yönetim kavram ı şirketlerde "iyi yönetim" (good governance) olgusunu
gündeme getirmiştir. Kurumsal yönetim kavram ı ile iç içe geçmi ş olan iyi yönetim "şirket yöneticisinin do ğru kararlar alabilmesi, demokratik kat ılım kanallarının açık olması ,
şirket yöneticilerinin kararlar ını, ortaklar dahil olmak üzere tüm payda şların denetleyebilmesi, şirketin hukuk ve kurallar do ğrultusunda saydam bir biçimde yönetilmesi" olarak
açıklanabilir (7).
Kurumsal yönetim aynı zamanda etik kurallar, kanunlara uyma, çevrenin korunmas ı
gibi alanlarla bir arada ele al ınan genel bir yakla şımı da açıklamaktadır.
3. KURUMSAL YÖNETIM İLKELERİ
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Kurumsal yönetim ilkeleri konusunda, uluslar aras ı alanda benimsenmi ş ortak bir
ilkeler seti bulunmamaktadır. Bununla birlikte çeşitli uluslar aras ı kuruluşlar 1997 Asya
krizinin ardından şirketlerin daha iyi yönetilebilrnesi için kurumsal yönetim ilkelerinin
belirlenmesi konusunda çe şitli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalardan en yayg ın yol
gösterici olanı OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından 1999 yılında
hazırlanan ilkelerdir. Be ş alanı kapsayan bu ilkeler şunlardır (8):
OECD Kurumsal Yönetim ilkeleri:
1.

Ortakların hakları: Kurumsal yönetim ortaklann haklar ını korumalıdır.

2. Ortakların eşit muamele görmesi: Kurumsal yönetim azınlıkta olan ve yabanc ı
olan ortakları da içerecek biçimde tüm ortaklara e şit davranılmasını güvence altına almalıdır. Ortaldann hakları çiğnendiğinde, ortaklar bunu karşılama olanağı elde etmelidirler.
3. Kurumsal yönetimde paydaşların rolü: Kurumsal yönetim, payda şların rolünü
yasalar çerçevesinde ~mal ı , gelir ve yeni i ş alanları yaratılmasında şirketlerle paydaşlar aras ında doğrudan etkin bir i şbirliği ve finansal olarak güçlü i şletmelerin ayakta
kalmasını özendirmelidir.
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4. Açıklık ve saydamhk: Kurumsal yönetim, finansal durum, performans, mülkiyet ve şirketin yönetimi ile ilgili maddi konularda zaman ında ve gerçeğe uygun açıklamalar yapılmasını güvence alt ına almalıdır.
5. Yönetim Kurulu'nun sorumlulukları: Kurumsal yönetim, şirketin stratejik
öncülüğünü sürdürmeli ve yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin bir biçimde izlenmesini ve yönetim kurulunun şirket ve ortaklarına hesap vermesinin sa ğlanmasını garanti
altına almalıdır.
4. KURUMSAL YÖNETİMİ ETKILEYEN ETKENLER

Kurumsal yönetimi etkileyen etkenler şu şekilde sıralanabilir:
• Ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal yap ılanndaki farkl ılıklar ve tarihsel
gelişimleri,
• Uluslar arası finans kuruluşları, banka yada büyük kreditörlerin etkinli ği,
• Kurumsal yatırımcıların varlığı (9).

a

5. KOOPERATIF IŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM

cy

Diğer şirketlerde son y ıllarda yoğun bir biçimde tartışma konusu yapılan ve önem
kazanan kurumsal yönetim, kooperatif i şletmeler için de ayn ı derecede önem kazanm ıştır.
Dünya genelinde pek çok kooperatif bu konudaki geli şmeleri dikkatle incelemeye ba şlamış ve konu ile ilgili bir çok toplant ılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda kooperatif i şletmelerde, varolan düzenlemelerin geli ştirilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmu ştur. Bu
öneriler, özellikle en iyi uygulama kodlan ve etik kodlar ını içermektedir.
6. KOOPERATİF İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİMİN AMACI
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Kooperatif işletmelerin amaç ve hedefleri, kooperatiflerde kurumsal yönetimin çerçevesini belirler. Kooperatif i şletmeler ortaklar ına ekonomik çıkar sağlamak amacıyla
kurulan ve demokratik olarak yönetilen i şletmelerdir. Bu nedenle, kooperatif i şletmelerde
kurumsal yönetimin temel amaçlar ını (10):
•

Ortakların çıkarlannın en üst düzeyde sağlanması,

•
Ortakların kooperatife olan güveninin yükseltilmesi ve ortaklann kooperatife
olan ilgilerinin artt ırılması,
Ortakların ve tüm paydaşların hak ve sorumluluklarının belirlenmesi,
•

Performansın arttırılması,

•

Saydamlığın sağlanması,

olarak s ıralayabiliriz.
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7. KOOPERATİF İŞLETMELERDELERDE KURUMSAL YÖNETIM SİSTEMİ

Kooperatif i şletmelerde kurumsal yönetim sistemi üçe ayr ılabilir (11):
1. Dış kurumsal Yönetim

•

Yasalar
Sermaye piyasalarm ın yapısı
Finansal yapı
Mülkiyet yapısı

Dış Kurumsal Yönetim

•
•

cy
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•
•

Yasalar
Sermaye Piyasalann ın
Yapısı
Finansal Yapı
Mülkiyet Yap ısı

Kooperatif Anasözleşmesi

pe

Yönetim Kurulu

ve
Kooperatif
Anasözleşmesi
Yönetim Kurulu İç ve Dış Kurumsal
Bağlantıyı
Yönetim Arasında
Sağlayan İşlevlere Sahiptir

iç Kurumsal Yönetim

•
•
•
•
•

Güdüleyici Planlar
Uygulama Raporlan
Hiyerarşi ve organizasyon
Örgüt
Kurum Kültürü

19
sayı: 141
temmuz-a ğustos-eylül 2003

2. İç kurumsal yönetim
Güdüleyici planlar
Uygulama raporlara
Hiyerarşi ve organizasyon
Örgüt
Kurum kültürü
3. İç ve dış kurumsal yönetim aras ında bağlantıyı sağlayan ögeler
Kooperatif Ana sözle şmesi
Yönetim Kurulu
Aşağıdaki şema bu sistemi ayrıntılı bir biçimde aç ıklamaktadır.
Kurumsal yönetim sistemi, kooperatif i şletmenin yönetim çevresinin belirlenmesinde
etkili olan bir sistemdir.
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8. KOOPERATIF İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETIM SORUNLAR İ
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Kooperatiflerle di ğer işletmeler aras ındaki farklılıklar, tüm kooperatifleri karakterize
eden ve nas ıl çalıştıklarını açıklayan üç genel ilke ile aç ıklanabilir (12):
Ortağın sahipliği ilkesi: Kooperatif i şletmenin finansman ı ortaklar.tarafindan
sağlanır.

•

Ortağın denetleme ilkesi: Kooperatif ortaklar ı, yönetim kurullarını demokratik olarak seçerler ve kooperatifin i şleyişini denetlerler.

•

Ortağın yararlanma ilkesi: Kooperatifin temel amac ı, ortaklarına ekonomik
yarar sağlamaktır.
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•

Kooperatif i şletmeler, kurumsal yönetim aç ısından ise, mülkiyet özellikleri, amaçlar
ve hedefler, finansman yöntemleri, kar ın dağıtılması ve karar alma konularında diğer
işletmelerden ayrılırlar.
Kooperatif işletmelerde ortakl ık genellikle geni ş bir tabana yayılmıştır. Geniş tabanlı
ortakl ık, sahiplik ve yöneticiliğin birbirinden ayrılması sonucunu beraberinde getirir (13).
Bu sonuç kooperatif işletmelerde, bir tarafta ortaklarca seçilen ve ortak ç ıkarlannı temsil
eden yönetim kurulu ve di ğer tarafta yönetim kurulunca atanm ış, uzman ve zaman zaman
kendi çıkarlarını ortak çıkarlannın üzerine ç ıkarabilecek olan profesyonel yöneticiden
oluşan bir yapı ortaya koyar. Bu yap ı kooperatiflerde etkin bir kurumsal yönetim sistemi
gerektirir.
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Kooperatif i şletmelerde kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulu ve
profesyonel yöneticinin karar almada i şbirliği yapmas ını ve ortaklann bu konuda düzenli
bir katkı için çaba göstermesini sa ğlar (14). Karar almada yönetim kurulunun profesyonel yönetici ile işbirliği yapması, yönetim kurulunun özenle seçilmi ş, uzman, eğitimli ve
deneyimli kişilerden oluşmasını gerektirir. Ancak kooperatif yönetim kurullannda bu
özellikleri taşıyan üyeleri bulmak her zaman kolay de ğildir.
Etkin bir kurumsal yönetim ayr ıca, yönetim kurulunun; kooperatif i şletme içerisindeki enformasyona kolayl ıkla ulaşabilmesini, kooperatifçilik ilke ve de ğerleri konusunda
bilinçlendirilmesini, kooperatif i şletme ile diğer işletmeler aras ındaki farkl ılıkları net bir
şekilde bilmesini ve düzenli olarak toplanmas ını gerektirir. En iyi uygulama kodlan ve
etik kodların hazırlanmas ı da etkin bir kurumsal yönetimin varl ığı için gereklidir(15).

a

Etkin bir kurumsal yönetim için gerekli olan di ğer unsur ise, kooperatifin gerçek kontrolünün ortaklarda kalmas ını sağlayacak yapılar oluşturmaktır. Kooperatif i şletmelerde
demokratik yönetimin anlam ı " bir ortak bir oy" yaklaşımından daha fazlas ını kapsamaktadır. Ortaklar ve yönetim aras ında karşılıklı bir iletişim sisteminin oluşturulmas ı ve
ortaklann aktif hale getirilmesi önem ta şımaktadır (16).
Kooperatif ortakları, kooperatif işletmenin aktif birer kullan ıcı ve katılımcısı olmalıdır.
Bu konu iki ayrı boyutta ele alınabilir (17):

cy

Ekonomik boyut: Ortaklar kooperatif hizmet ve ürünlerini sat ın alır ve kullanırlar.
Politik boyut: Ortaklar kooperatif i şletmenin yönetimine kat ılırlar (Genel Kurul'a katılarak, Yönetim Kurulu'na seçilme ve seçme hakk ını kullanarak, kooperatifin i şleyişine
ilişkin bilgi sahibi olarak).
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Kooperatif ortaklann ın ekonomik ve politik olarak aktif olmas ının boyutları ve yapısı
kooperatiflerde kurumsal yönetim için önemlidir. Aktif olmayan kooperatif ortaklar ı kooperatif işletme için bir tehdit olu şturur. Ortaklann aktif olmamas ı, onların kooperatifçilik
ilke ve değerlerine bağlı olmadıklarını gösterir. Ayrıca bu durum bazı tutars ızlıklara yol
açarak, aktif olan ve olmayan ortaklar aras ında çatışmalar yaratır. Genellikle kooperatif
işletmelerde aktif olmayan ortak say ısının fazla olması, kooperatiflerin varl ıklarını sürdürmedeki riski de yükseltmektedir (18).
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İPOTEK PİYASALARININ HAZİNE
BONOSU VE FAIZ ORANLARI İLE
ILIŞKISI: AMPİRİK BİR İNCELEME

ÖZET

Cihan TANRIÖVEN'
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İpotek, ayn ı anda gerçek varl ık ödeme gerektiren borç senetlerini ifade etmektedir.
İpoteğe dayalı menkul kıymetler ise ipoteklere dayal ı olarak ihraç edilen, sahibinin menkul kıymetin özelliklerine göre veya ipotek havuzunda toplanan nakit ak ışından pay aldığı
yatınm amaçlı menkul kıymetlerdir. İpotek kredileri, faiz oranlar ı düşerse vadesi dolmadan ödenebilir veya kredinin ödenmemesi durumunda ipotek konusu varl ık satılarak borç
ödenebilir. Bu makale ABD'de ipotek piyasas ı işlem hacimleri ile hazine bonosu ve bunların faiz oranları arasındaki ilişkiyi regresyon analizini kullanarak incelemektedir.
RELATION BETWEEN MORTGAGE MARKET AND TREASURY
BOND AND INTEREST RATE: AN EMPRICAL STUDY
ABSTRACT

Mortgages represent notes payable that have as collateral real assets and require periodic payments. Mortgage-backed securities securitized residential mortgages by packing
them and issuing marketable securities of various types on them-either as flow through investments, where holders receive as share of the total cash flows on the pool of mortga
' Arş . Gör., Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F. İşletme Bölümü
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ge or as derivative products, where holders receive customized packages of cash flows depending on their preferences. Mortgage can be prepaid by borrowers if interest rates dedine, or in the event of default these assets may be sold to pay off the debt. This article examines relation between volume of mortgage market and treasury bond and its interest rate
in USA by using regression analysis.
GİRİŞ
Etkin bir konut finansman sisteminin, fon fazlas ı olan ekonomik birimlerden toplanan fonlara, fon talebi olan birimlere aktarma fonksiyonunu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sistemin etkin çal ışması ölçüsünde , bireyler konut sahibi olabilmek için para biriktirmeye zorunlu olmayacak, uygun ödeme olanaklar ı çerçevesinde konut edinebileceklerdir. Bununla birlikte konut finans sisteminin etkinli ği, piyasada arz edilebilir yeterli hacimde uzun vadeli konut kredilerinin varl ığı ile değerlendirilir. Konut finansman sistemleri ise doğrudan finansman, sözle şme karşılığında birikim (kredi sistemi), mevduat finansman yöntemi ve ipotek bankaları yöntemini içerir.
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Literatürde konut finansman ı son yıllarda ilgi çekmeye başlamış, bu alanda araştırmacıların [Fabozzi ve Modigliani (1992), Alp(2000), Alp ve Y ı lmaz(1990a) Alp ve Y ılmaz(1999b), Tantan (1999), Ekren ve Gürbüz (1999), Akçay (1999), Karagöz (1999), Sar ıtaş
(2001)] konut finansmanı ipotek piyasalan arac ılığı ile geliştirilmesi ve kurumsalla ştınlması önerileri dikkat çekmektedir.
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İpotek piyasas ı, konut üretiminden, sat ışından başlayarak para ve sermaye piyasalarından geçerek tasarrufiann de ğerlendirilmesi aşamasına kadar uzanan i şlemlerin yapıldığı piyasa şeklinde tanımlanır. İpotek (mortgage) bir borcun ödenmesini güvence alt ına almak için gayrimenkule konan rehindir (1). İpotek piyasalan da diğer piyasalarla etkile şim
içinde olup, bu piyasalardaki de ğişmelerden olumlu yada olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ABD ve Türkiye'de ipotek piyasalar ının incelenmesi ve hazine bonosu faiz oranlar ı ile ipoteğe dayalı menkul kıymetler arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
1. İPOTEK PİYASASININ ÖZELL İKLERİ VE İŞLEYİŞİ

İpotek yaptıran birim, ipotek yapana ödeme güçlü ğü içine düşerse, kredi veren taraf
krediyi kapama ve ipotek yap ılmış olan mülkü sattırarak alacağını geri alma hakkına sahiptir(2). İpotek piyasalan gayrimenkul için sermaye yarat ılması, bu sermayenin artt ınlması ve dağıtılmasına kadar pek çok fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu fonksiyonlar;
ipotekli kredinin fonlanmas ı (origination), hizmet sunulmas ı (servicing), yat ınmın gerçekleştirilmesi (investment), kredinin dön'ilşümü (transformation) ve sigortalanmas ı (insurance) olmak üzere be ş grupta toplan ır (3).
Fonlama, bir finansal kurumun,ödünç almak isteyen birime bir gayrimenkul ipote ği
karşılığında kredi açması durumudur. Hizmet fonksiyonu ayl ık anapara ve faiz ödemele-
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rinin toplanması, ilgili kayıtların tutulması, ödenmesi gerekli vergiler ve risk sigortas ı için
taahhüt edilen hesaplar ın tutulmas ı fonksiyonlarını içermektedir. Yat ırım ise ipoteği nihai
olarak portföyünde bulunduran kişi veya kuruluşun üstlendiği bir fonksiyondur. Dönüştürme fonksiyonu ipotek kredisinin yat ınmcılara daha kolay şekilde satabilece ği bir biçime dönüştürülmesidir. Sigortalama kredinin ödenmesi veya programa uygun bir şekilde
ödenmemesi riskinin paylaşılması işlemleridir.
İpotek piyasalarında ev satın almak için kredi talep edenlere kredi vermede kullan ılan
iki faktör vard ır. Bunlar ödemelerin gelire oran ı (PTI) ve kredinin değere oranıdır (LTV).
İpotek ödemelerinin gelire oran ı (payment to income) bireylerin ba şvurdukları kredinin
aylık geri ödeme tutarlar ının ne olacağını ve kişilerin aylık gelirleri içinde ne kadarl ık bir
paya sahip olacağını ifade etmektedir. Bu oran ın düşük olması , kredi geri ödeme tutar ının
krediyi alan kişinin geliri içindeki pay ının düşük olduğunu, kredinin geri ödenmeme riskinin az olduğunu gösterir. Kredinin de ğere oranı (loan to value) ise kredi tutarının gayrimenkulun piyasa de ğerine oranıdır. Bu oranın düşük olması krediyi alan ın geri ödeyememesi durumunda kredi veren yüksek düzeyde korunma sa ğlar(1).
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İpotek piyasalan birincil ve ikinci' olmak üzere genel olarak ikiye aynlmaktachr. İkinci el piyasanın gelişmesi ve ürünlerin standartla ştırılması birincil piyasada işleyişi kolaylaştınr ve likidite sağlar. İpoteğe dayalı menkul kıymetler (İDMK) açısından ipotek piyasası daha gelişmiştin Menkul kıymetlerin belirli tip ve büyüklüklerde olmas ı, ihraç eden
kurumların tanınmış olması geniş bir talebe sahip olmalarını sağlamaktadır(4).
2. İPOTEK PİYASASI ARAÇLARI

İpotek piyasasında direkt kullan ıcılara yönelik olan krediler ve bu kredilere dayal ı olarak ihraç edilen menkul k ıymetler işlem görmektedir.
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2.1. İPOTEK KREDİLERİ

İpotek piyasasında kullanılan ipotek kredisi türleri, geleneksel, fiyat düzeyine ayarlanabilen ve çift endeksli de ğişken oranlı kredilerden olu şmaktadır.
Geleneksel ipotek kredisinin en önemli özelliği vadesi boyunca faiz oran ının ve geri
ödeme tutarlannın sabit olmasıdır. Buna göre geleneksel ipotek kredisi, sabit faiz oranl ı,
eşit geri ödemek, tamamen amortize edilen bir konut kredisi olarak tan ımlanabilir(2).
Klasik ipotek lçredisinde karşılaşılan problemleri gidermek için uygulanan yakla şımlardan biri ipotek düzenlenirken, fiyat seviyesindeki de ğişimlerin yansıtılmasıdır. Bu tür
krediler fiyat düzeyine ayarlanabilen kredileri olu şturmaktadır. Bu kredilerde başlangıç
ödemeleri, faiz ve tahsil edilmemi ş borç ödemesine dayanarak hesaplanmaktad ır. Kredinin tahsil edilmemi ş bakiyesi nominal olarak ve belli dönemlerde fiyat endeksi ile yeniden değerlenmektedir(5).
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Bir diğer ipotek kredisi türü olan çift endeksli de ğişken oranl ı ipotek kredisinde, kredi bakiyesi enflasyon oran ına göre düzeltilmekte, kredi alm ış kişilerin geri ödeme tutarlar'
ise gelir seviyesindeki art ışa göre hesaplanmaktadır. Bu kredinin enflasyona endeksli krediye göre en önemli avantaj ı , geri ödeme tutarlar ının kişilerin gelirlerinin belirli bir oranı şeklinde belirlenmesi sebebiyle ki şilerin gelirlerinin enflasyonun alt ında artması halinde bile geri ödenmeme sorununa sebep olmamas ıdır(6).

2.2. İPOTEĞE DAYALI MENKUL KİYMET TÜRLERİ
ipotek kredilerine ba ğlı olarak ortaya ç ıkan menkul kıymetler, ödeme aktarmal ı menkul kıymetler, teminatl ı ipotek yükümlülükleri, getirisi aynlan ipote ğe dayalı menkul kıymetler ve ipote ğe dayalı tahvillerdir (7).
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Ödeme aktarmal ı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler aras ında en yüksek ihraç hacmine sahiptirler. Bu menkul k ıymetlerin ABD sermaye piyasalar ında ihraç
tutarı şirket tahvil ihraçlann ı geride bırakmış ve Amerikan Hazinesinin ihraç etti ği menkul
kıymet tutarının yarısına ulaşmıştır. Bir yed-i emin tarafından saklamaya alınan ipotekler, söz konusu menkul k ıymetler için teminat olu şturur. Faiz ve anapara ödemeleri ihraççı finansal kuruma gönderilir, ihraçç ı kurum ise faiz ve anapara ödemelerini, hizmet, garanti v.b. ücretleri dü ştükten sonra ödeme aktarmal ı menkul kıymet yatınmcılanna transfer eder (7). Ödeme aktarmal ı menkul kıymetlerin ihrac ı, faiz oran ı riskini azaltmaktadır;
çünkü menkul kıymet sahiplerine ödenecek faiz tutar ı ipotek borçlulanndan sa ğlanan faiz
tutarına paralel olmaktad ır. Ödeme aktarmal ı menkul kıymetlere yatırım yapılmasının en
önemli iki sebebi bu menkul kıymetlerin likiditelerinin çok yüksek olmas ı ve yatırımcı riskini azaltmaland ır.
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Teminatlı ipotek yükümlülükleri, bir ipotek kredisi grubuna ya da bir ödeme aktarmalı menkul kıymet grubuna dayal ı olarak ihraç edilirler. Ödeme aktarmal ı menkul kıymetlerden farkl ı olarak 6 ayda bir ödemelidirler. Teminatlı ipotek yükümlülükleri farkl ı sınıflara (3-10) ayr ılmışlardır. İlk sınıf en hızlı geri ödemeye sahiptir. İpotek kredisi sahiplerinin ödedikleri anapara tutarlar' ilk s ınıftakiler itfa edilinceye kadar onlara aktar ılır. Daha
sonra ikinci s ınıf menkul kıymet sahiplerine geçilir. Bu süreç bütün menkul k ıymet sahiplerine yapılan ödemeler tamamlan ıncaya kadar devam eder (7). Bilindi ği üzere klasik bir
ipoteğe dayalı menkul kıymet, dayanm ış olduğu ipotek grubundan sağladığı nakit akımını
eşit oranda menkul kıymet sahiplerine da ğıtır. Getirisi ayrılan ipoteğe dayalı menkul kıymetler ise anapara ve faiz geri ödemelerinden sa ğladıkları tutarları, ihraç edilen menkul
kıymetin satış aşamasında belirlenen ilkelere göre menkul k ıymet sahipleri aras ında farklı şekillerde dağıtırlar. Bu yüzden ihraç edilen menkul k ıymetlerin getirisi, menkul k ıymetin dayandığı ipotek grubunun getirisinden farkl ı olmaktadır.
Temelde iki çeşit getirisi ayrılan ipoteğe dayalı menkul kıymet bulunmaktad ır(7);
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a)Yapay Getirili Menkul Kıymetler (Synthetic-coupon passthroughs): ihraç a şamasında, farklı gruplar aras ında farklı getiri oranlarının tespit edilmesi sebebiyle yapay (synthetic) getirili denmektedir.
b) Yalnız Faiz/Yaln ız Anapara Ödemeli Menkul Kıymetler: Anapara ödemelerinin bir
sınıfa, faiz ödemelerinin ise di ğer sınıfa tahsis edildiği ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdir. Yalnız anapara ödemeliler, piyasada ıskontolu olarak sat ılmaktadır. Yatırımcının elde
edeceği getiri anapara erken ödemelerinin h ızına bağlıdır.
Yalnızca faiz ödemeli bir menkul kıymetin nominal de ğeri olmamaktadır. Yalnızca
anapara ödemeli menkul kıymet yatırımcısının aksine, yalnızca faiz ödemeli menkul k ıymet yatınmcısı, anapara geri ödemelerinin yava ş olmasını tercih etmektedir, çünkü erken
ödemeler gerçekleştikçe ipotek bakiyesi ve dolay ısıyla bunun üzerinden kazan ılan faiz tutan azalmaktadır.
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İpotek kredilerine dayal ı menkul kıymetlerden bir ba şkası olan İpoteğe dayalı tahviller, klasik anlamdaki bir tahvilin her türlü özelli ğine sahiptirler. Tek farkları, ipotek kredisi gruplarının tahvil için bir teminat olu şturmasıdır. Tahvilin geri ödenmemesi durumunda ipotek kredisi grupları devreye sokulmakta ve bu ipotek kredileri sat ılarak tahvil sahiplerine olan yükümlülükler yerine getirilmektedir. İpoteğe dayalı tahvillerin ipotek kredilerinden oluşan teminatlannın tutarı, ihraç edilen tahvillerin tutar ından daha fazla (%115
%200 aras ında) olmaktadır (7).
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İpoteğe dayalı menkul kıymetler yatınmcılar özellikle kurumsal yatırımcılar için çekici yatınmlardır. İDMK'ler yüksek getiri sa ğlarken devlet garantisi ta şıdığından iflas riskinin olmaması, çeşitlendirmeyi artırması ve portföy riskini azaltmas ı ve sosyal amaçlar
içermesi avantajlı yanlarını oluşturmaktadır. Diğer yandan IDMK'ler karma şık yapıları, riske göre ayarlanm ış diğer menkul kıymetlere göre dü şük getiri sağlamalan, ödenmemem riski ve anlaşamama riskine sahip olmaları nedeni ilede bazı dezavantajlara sahiptirler. Ayrıca faiz oranlarının düştüğü dönemlerde refinansman ın söz konusu olmas ı yeniden
yatırım riski yaratmaktadır(8).
3.TÜRKİYEDE İPOTEK PİYASALARI

Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de ihtisasla şmış finans kuruluşlarının önemli roller üstlendikleri geli şmiş bir konut finansmanı sistemi bulunmamakta; konut finansmanı çoğunlukla hane halklarının kendi birikimleri ve do ğrudan finansman olarak adlandırılan şekilde, yakınlarına ve konut satıcısına borçlanmaları yoluyla sağlanmaktadır. Pıar
Gallup'un yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de konut finansman ının yalnızca %2,7 cinin finansal piyasalar yolu ile gerçekle ştiği tespit edilmiştir (6). 1963-1980 döneminde konut sektöründe finansmana arac ılık eden kurumlar SSK ve konut finansmanı için kurulmuş olan ve piyasa pay ı toplam konut yatırımlarının % 15'ini geçmeyen Emlak ve Kredi Bankasıdır.
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Konut ipotek kredisi sa ğlayan TOKİ 1984 yılında kurulmuştur. Ancak kaynaklann ın
kısıtlı olması nedeniyle konut finansmanı anlamında başarılı olamamış ve kurumsal bir finans sisteminin gelişmesini desteklememi ştir. Ancak TKİ 1984-1990 periyodunda üç ticari banka arac ılığı ile (T. Emlak Bankas ı, Vakıfbank, Pamukbank) çeyrek milyondan fazla
konut için konut ipotek kredisi sağlamış, bu kredilerin konutlar ın maliyetine oran ı %20'ler
düzeyinde olmuştur (9). Diğer yandan sermaye pazarlanndan konut sektörüne fon aktanmına ilişkin olarak 1992 yılında sermaye piyasası kanunu ve vergi kanunlanndan düzenlemeler yap ılmış 1995 yılında da "gayrimenkul yatırım ortakl ıklarına ilişkin esaslar tebliği"
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kuruluşlar portföylerine sadece gayrimenkuller, gayrimenkule dayal ı sermaye piyasas ı araçları ve gayrimenkul projeleri alabilecektir.
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Toplu Konut İdaresi, 2985 say ılı Toplu Konut Kanunu ve Toplu Konut Fonu'nun Kullanım Şekline İlişkin Tüzük ile tanımlanan görev ve faaliyetleri çerçevesinde kalan menkul kıymet ihracı uygulamasına dayanak te şkil etmek üzere, mevcut mali piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarca verilen ipotekli konut kredilerinin sat ın alınması ile bir portföyün oluşturulmas ı ve buna dayal ı menkul kıymet ihrac ı uygulamasına başlamayı plan-,
lamaktadır. Söz konusu uygulama ile amaçlanan; kamunun konut piyasas ında yönlendirici ve denetleyici olması gereklili ği de göz önüne al ınarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nın, sistemdeki eksiklikleri de gideren ve konut piyasas ının gelişmesine katkıda bulunabilecek etkin politikalar üreten bir rol üstlenmesidir. Düzenleme ile;
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İpotekli kredilerin sat ın alınması ve menkulleştirilmesi ile konut piyasas ında ilave bir
fon yaratılacak, konut piyasalan ile sermaye piyasalan aras ındaki ilişki güçlenecek, ipotekli piyasaların gelişimine, dolayısıyla sermaye piyasalar ının derinleşmesine katk ıda bulunulmuş olunacak, ipotekli konut kredilerinde menkul k ıymetleştirmeyi kolaylaştırmak
için standardizasyonu sağlayacak tedbirler al ınacak ve konut finansman ı için gerekli fonların yüksek maliyetli mevduatlara tercihen menkul laymetle ştirme yolu ile sağlanmasına katkıda bulunulmuş olunacaktır. Söz konusu hususlar ın belirtildi ği, 2002/3888 Karar Sayılı Toplu Konut İdaresinin Kaynaklar ının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik,
18.04.2002 tarih ve 24730 say ılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğe girmiştir (10).
Toplu Konut Fonu'ndan 1984-2001 y ılları aras ında Türkiye genelinde yapı ruhsatı
alan 7.156.769 konutun 1.118.675 adedine finansman deste ği sağlanmış, yine aynı yıllar
arasında yapı kullanma izni verilen 3.769.441 konutun 1.055.474 adedinin in şaatları Fondan sağlanan finansman deste ğiyle bitirilmiştir (10).
Güncel olarak ipotek piyasalar ına bakıldığında Toplu Konut Idaresi (TOKİ) konut sektürünü hareketlendirmek için belediye ve kooperatiflere 2002 sonuna kadar 200 trilyon liralık kredi kullandıracaklannı, kredileri kendi kaynaklar ından karşılayacaklannı, kaynak
kullanımına ilişkin yönetmelik değişikliğinin ardından 5-6 ay içinde mortgage sistemini
hayata geçirmeyi planlad ıklannı açıklamıştır (11).
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Tablo 1 Yıllara Göre Türkiye'de Yeni Kredi Aç ılan Konut Sayıları
Yıllar

1984

Toplu Konut
Projeleri

Ferdi Kredi

Şehit Aileleri

TOPLAM

7.350

-

149.947

1985

70.015

17.850

-

87.865

1986

138.707

18.820

249

157.776

1987

140.813

16.580

27

157.420

1988

29.918

28.941

24

58.883

1989

25.947

3.674

144

29.765

1990

113.003

36

113.039

1991

83.272

-

26

83.298

1992

24.327

-

484

24.811

1993

16.746

-

307

17.053

1994

30.313

-

261

30.574

1995

25.709

1996

25.952

1997

21.355

1999
2000
2001

26.570

-

1.047

26.999

-

1.204

22.559

1.435

37.620

1.305

15.601

1.828

1.071

2.899

2.466

823

3.289

9.304

1.045.968

36.185

14.296

943.449

-

-

93.215
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TOPLAM

861

cy

1998

a

142.597

Türkiye'de ipotek piyasas ının işlememe nedenini, Çiçekdağ çok az evin ipotekle finanse, edilmesi olarak göstermi ş ve bunun üç ana sebebi oldu ğunu belirtmiştir. Birincisi;
Hazine kağıtlarındaki faiz oranlarının yüksek olması ve bütçe aç ığı yüzünden bankaların
gayrimenkul alımı ya da yatınmı yerine hükümete borç veriyor olmaları, ikincisi; Emlak
Bankası gibi devlet bankalannın, hükümet politikas ına göre para yardımı yapıyor olmalan, üçüncüsü ise; daha büyük özel sektör bankalar ın, endüstriyel holdinglerin parças ı olmaları ve kendi gruplannın diğer aktivitelerini finanse etmeleridir. Di ğer yandan Dikmen,
Türkiye'de daha önce uygulanan mortgage sistemlerine bak ıldığında, bu uygulamaların
çoğunluğunun başarısız olduğunu, bunun temel nedeninin ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlığın ve dövize endeksli uygulamalarda döviz kurundaki istikrars ızlığın, diğer uygulamalarda ise ev sahibi olmak isteyenlerin gelirlerinin enflasyon kar şısında eriyip taksitleri
ödeyemez duruma gelmesinin uygulamaları zora soktuğunu belirtmiştir (12).
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4. İPOTEK PİYASALARINDA KARŞILAŞILAN RİSKLER

İpotek kredisi veren kurumların ipotek kredisi ba şvurusunu kabulden, kredinin geri
ödemesi bitinceye kadar ta şıdığı riskler "pipeline risk" olarak isimlendirilir, fiyat ve kredi kullanmama riskinden oluşur.
Fiyat riski, e ğer ipotek oranlar ı artarsa pipeline' ın değeri üzerindeki ters etkiyi ifade etmektedir. E ğer ipotek faiz oranları artar ve ipote ği düzenleyen taraf daha dü şük faiz
oranları üzerinden yükümlülük alt ına girerse ipotek kredisinin de ğeri azalacakt ır. İpotek
kredisinin daha sonraki fiyatı da faiz oranlarında meydana gelebilecek de ğişmelere göre
belirlenecektir. İpoteği düzenleyen taraf gelecekteki faiz oranlar ı beklentisine göre ipotek
kredisini ya satar yada portfüyünde yat ırım olarak tutar (1).
Kredi kullanmama riski (Fallout Risk) ise ipotek kredisi almak için ba şvuruda bulunmuş ve yükümlülük mektubu (commitment letter) yollanm ış birimin krediyi kullanmama
riski şeklinde tan ımlanır (1).
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Bu riskler d ışında yatırım amacıyla ipotek piyasas ından yararlananların karşı karşıya olduğu riskler de bulunmaktad ır. İpotek kredilerine yat ırım yapanlar kredi riski, likidite riski, fiyat riski ile erken ödeme ve nakit ak ışlanndaki belirsizlik riski ile kar şılaşırlar. Kredi riski ipotek kredisi alan ekonomik birimin borcu zaman ında ödememe riski olarak tanımlanır. Likidite riski, satın alınan ipotek kredisinin istenildiğinde nakte dönüştürülememe riskidir. Faiz oran ı riski ise piyasadaki faiz oranlar ının değişme göstermesi durumunda karşılaşılabilecek zarar riski olup, ipotek kredisi bir borç arac ı olduğundan faiz
oranlarının artmas ı sonucu fiyatı düşürecektir. İpotek kredileri uzun süreli bir yat ırım olması sebebiyle yatırımcı faiz oranı riski ile daha yüksek oranda karşı karşıya kalacaktır.
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Erken ödeme (prepayament) riski, ipote ğe yatırım yapanların, ipotek kredisi almış
olanlara, kredinin bir özelli ği olarak önceden ödeme hakkını tanıması sonucu ortaya ç ıkabilecek nakit ak ımlarmdaki belirsizliğe denilmektedir (2).
5. LİTERATÜR TARAMASI

Tek bir ipoteğe yatırım yapan kişi, hem sistematik hem de sistematik olmayan riskle
karşı karşıyadır. Sistematik risk, genel ülke ekonomisinin durumundan kaynaklanan risktir (Kredilerin ülke ekonomisindeki olumsuz gidi şattan dolay ı ödenememesi veya kredi
faiz oranlarında meydana gelen dü şmelerden ötürü erken ödenmesi riski). Sistematik olmayan risk ise bireysel ipotek kredisi sahibinin genel ülke ko şullarından bağımsız olarak
aldığı krediyi hiç ödeyememesi veya ipotek kredisi faiz oranlar ından bağımsız olarak erken ödemesidir (7).
Faiz oranlanndaki değişmeler pek çok menkul k ıymet yatınmını etkilediği gibi
İDMK'leri ve ipotek piyasalarındaki işlemleri de etkilemektedir. Özellikle ipotek menkul
kıymetlerinin kamu müdahalesine aç ık olması, kamunun aldığı kararlardan ve/veya kamu
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menkul kıymeti işlemlerinden etkilenrnektedir. Faiz oranlar ının değişmesi kamu menkul kıymetlerine olan talebi etkilerken de ğişimin ektisi ipotek piyasas ına ve ipotek menkul kıymetlerine de yans ır. Faiz oranlarının yükselmesi bir taraftan yat ırımları yüksek faize çekerken, di ğer taraftan sabit getirili menkul k ıymetlerde olduğu gibi İDMK'lerinde
değerini düşürür. Özellikle İDMK'lerin uzun vadeli olmas ı faiz değişmeleri nedeniyle ortaya çıkacak olumsuz etkilere daha aç ık olması sonucunu doğurur. İDMK' lerin değerinin
düşüşü ile ipotek piyasalarında likidite riski artar ve i şlemler yava şlayarak yatırımcıların
menkul kıyrnetlerini zaranna ellerinden ç ıkarmalarına neden olur.
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İpotek kredileri ve ipotek piyasalar ının diğer ekonomik de ğişkenlerden etkileni şi konusunda son zamanlarda yap ılan çalışmalara bakt ığımız zaman ağırlıkla ipotek kredisinin
ödenmemesi (default) üzerine yo ğunlaşıldığı görülmektedir. Bu çal ışmalardan bazıları
şöyledir. Elmer ve Haidorfer (13) , Elmer ve Seelig (14) opsiyon temelli olarak ipoteklerin
fiyatlanmasını çalışmışlar ve çal ışmalarında borcun ödenmeme ihtimalini, faiz oranlarını
ve kredi / değer oramm de ğişken olarak alarak, uzun vadeli ekonomik trendin aç ıklanmasında kredi/değer (LTV) oranının istatistiksel olarak bu trendi aç ıklama gücünün anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Ciochetti (15) kay ıp olasılığının büyüklüğünü raporlanan verile üzerinden incelemi şler, Vandell (16) hayat sigortas ı işletmelerinin verileriyle kredi sorumlulukları için oluşturulan zaman serilerini ödememe riskinin analizinde kullanm ıştır.
Fitch(17) RTC ve FDIC verilerini bivariate analizde kullanarak kredilerin ödenmeme riskini analiz etmiştir. Goldberg ve Capone (18) ve Follain, Huang ve Ondrich (19) ödenmeme riskini şehir kira piyasas ının verilen ile vergi ve LTV ile birle ştirerek incelemi şlerdir.
Ciochetti ve Vandell (20) ödememe davran ışının talep bağımlılığı modeli ile ipotek kredilerinin performans ını incelemişler ancak modellerinin ödememe tahmininde kar şılaştırmada kullanılmasının kolay olmayacağını belirtmişlerdir. Son olarak Richard Stanton ve
Nancy Wallace(21) ayarlanabilir ipotek ve sistematik olarak ayarlanabilir oranl ı ipoteklerin faiz oran ı hassasiyetini frekans dağılımı özelliklerine göre karşılaştırmışlar ve genellikle kullanılan endekslerin dinamiklerini incelemi şlerdir. İpotekleri faiz oranlar ı değişmelerine karşı anlamlı derecede hassas oldu ğunu belirlemişlerdir.
Ülkemizde İDMK'ler ve ipotek piyasalar ının diğer piyasalarla etkile şimi ile ilgili çalışmalardan ziyade ipotek piyasas ının oluşturulması, işleyişi ve işlem görecek menkul kıymetler hakkında yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bunun nedeni ipotek piyasas ının ülkemizde geli şmemiş olması ve ipoteğe dayal ı menkul kıyrnetlerin ve bunlara ait verilerin
olmamasıdır. Türkiye'de ipotek piyasalanyla ilgili çal ışmalar şöyledir;
Alp ve Yılmaz ülkemiz için konut piyasaları ile sermaye piyasalan aras ındaki ilişkiyi
güçlü biçimde kuracak yeni bir konut finansman sisteminin kurulmas ının zorunluluk olduğunu belirtmi şlerdir. Oluşturulacak konut finansman sisteminin temel unsurlar ından devletin konuta doğrudan finansman sağlamaktan vazgeçip, piyasa faiz oranlarından uzun vadeli, yüksek tutarl ı enflasyonist ortama uyarlanm ış konut kredilerine destek sa ğlaması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca bankaların konut finansman ı için gerekli fonları yüksek
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maliyetli mevduatlardan sa ğlamaktan çok menkul kıymetleştirme yolu ile bir araya getirilmesi gerekti ğini belirtmişlerdir. Sistem için en önemli aktör olarak ABD'deki GNMA,
FNMA ve FHLMC benzeri "ipote ğe dayalı menkul kıymetler merkezi" kurulmas ını, kurumun devlet destekli, kâr amaçl ı bir özel anonim şirket biçiminde kurulmas ını önermektedirler. Bunun yan ı sıra merkezin ba şarıya ulaşması için "çift endeksli değişken oranlı ipotek kredisi" gibi enflasyonist ortamlarda kullan ı labilir kredilerin te şvik edilmesi gerektiğini belirtmekteler (22).
Başka bir çal ışmalarında Alp ve Yılmaz 1984-1998 periyodu için Türkiye'nin tüketici
fiyat endeksi ve ortalama memur maa şlan değişkenlerini kullanmak yoluyla çift endeksli
ipotek kredisinin i şleyebilirliğini incelemişler, uygulama şansının yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Sonuç olarak devletin do ğrudan konut finansmanı sağlamak yerine düzenlenmiş olan ipotek kredilerini sat ın almak yoluyla dolayl ı destek vermesini ve TKİ 'nin kredi olarak kullandığı kaynakları çağdaş finansman sisteminin olu şturulmasında kullanılmasını önennişlerdir (6).
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Karagöz ise Türkiye'de mortgage piyasas ının gelişmesine en büyük engel olarak enflasyon olduğunu, kredi ödemelerinin dövize endekslenmesi ya da enflasyona endekslenmesi ile bu sorunun çözülebileceğini belirtmiştir. Ayrıca yabancı sermayeye dayal ı bir
mortgage piyasasının da, yabanc ı sermayenin gelişmekte olan piyasalara olumlu bakt ığı bir dönemde geli ştirilebileceğini Arjantin ve World Mae i şbirliği ile örneklendirmi ştir (23).
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Konut finansman ında kamunun rolünü inceleyen Tantan kamunun bu pazara doğrudan kredi vermesi yerine verilen ipotek kredilerine garanti vermesi ile az miktarda fonla
daha fazla tutarda kredilendirmeyi sa ğlayacağını ifade etmi ştir (9). Ekren ve Gürbüz ise
ülkemizde gayrimenkul yat ırımlarının klasik biçimde gördüğü ilgiyle paralel olarak gayri menkule dayal ı menkul kıymetlerin toplam yurtiçi tasarruflan art ırmada kayda -değer
bir veri olacağını ileri sürmüşlerdir. Menkul kıymetleştirme ile ekonomik varlıklar arasında daha az likit gayri menkullerin finansal varl ıklara dönüştürülmesi ile birlikte likiditeyi art ırmanın muhtemel olduğunu, gayri menkule yatınlan atıl fonların ekonomiye dönüşünüiı söz konusu olacağını böylece finansal piyasalann derinli ğinin artacağını belirtmişlerdir(24).
Akçay ise GYO'lannın perfonnanslannı incelemiş ve portföylerinin %20 sinin i şyeri
ağırlıklı portföye, %80 inan ise çe şitlendirilmiş portföye sahip oldu ğunu belirtmi ştir. Ayrıca 1997-1999 dönemi için gayri menkule dayal ı menkul kıymetlerin getirilerinin alternatif yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek gerçekle ştiğini belirtmiş olup, ülkemiz
hisse senedi piyasası içerisinde gayri menkule dayal ı hisse senetlerinin pay ının yaklaşık
%0,34 gibi düşük bir seviyede oldu ğunu belirtmi ştir (3).
32
sayı: 141
temmuz-a ğustos-eylül 2003

6.VERİ VE METODOLOJİ
Çalışma Türkiye de ipotek piyasalar ının yeterince geli şmiş olmaması ve karşılaştırma
yapabilecek verilerin mevcut olmay ışı nedeniyle ve yeterince geli şmiş ipotek piyasas ına
sahip olması nedeniyle ABD ipotek piyasas ı ve hazine bonoları esas alınarak yap ılmıştır.
Kamunun Amerika'da ikincil ipotek piyasas ına etkin biçimde müdahale etti ği görülür.
İkincil piyasa faaliyetlerine üç federal kurum hakimdir. Bunlar Federal National Mortgage
Association(FNMA veya Fannie Mae), Goverment National Mortgage Association(GNMA veya Ginnie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation(FHLMC veya Freddie Mac). Bu kurumlar finansal araç ve sistemlerle ilgili yenilikler ve ipotek arac ını standartlaştırma çabaları ile ikincil piyasalann gelişmesini sağlarlar.

a

Bu kurumların öncesinde Federal Housing Administration(FHA) vard ır. FHA geleneksel ipotek kredilerinin geli ştirilmesi ve teşvikini sağlamıştır. Bununla birlikte FHA,
ipotek kredileri için sigorta uygulamas ını başlatarak yat ırımcılann kredi riskinden kurtulmasını sağlamıştır. FHA'nın yanı sıra Veterans administration(VA) de belli standartlardaki ipotek kredilerini sigorta etmi ştir. 1968'de federal olarak desteklenen bir kurulu ş olarak
oluşturulan FNMA'ye, hükümet tarafından sigortalanm ış ipotekler için bir ikincil piyasayı yürütme sorumlulu ğu yüklenmiştir.
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ABD ikincil ipotek piyasalarında , ipotek kredisinin standart, likit ve kolayca pazarlanabilir bir araca dönü ştürülmesinde, ipoteklerce desteklenen senetlerin son derece önemli rolü bulunmaktadır.İpoteklerle desteklenen senetler GNMA ve FHLMC taraf ından ihraç edilir. Bu iki kuruluş tarafından ihraç edilen senetler ipoteklerden olu şan bir havuzdaki yatırımcı payları olup, ihraç eden kurulu ş tarafından desteklenirler ve "pass-throughs"
olarak adland ınlırlar. GNMA ve FHLMC bu senetlerin anapara ve faiz ödemelerini garanti ettiğini anlatmak amac ıyla bu isim kullan ılır(25). ABD'de ipotek piyasalarm geli şimi incelendiğinde gelişime temel olacak göstergelerden bir tanesi ekonomide görülen enflasyon düzeyidir. Y ıllar itibariyle enflasyon seyri şekil 1 de verilmi ştir.
Yüksek enflasyon ve de ğişken faiz oranlarının var olduğu bir ekonomide geleneksel ipotek kredisi iki problemle kar şılaşır. Birincisi kredi veren kurumlar ın verdikleri kredilerin
vadesi ile bu kredilerin kayna ğı fonlannın vadelerinin farkl ı olması şeklinde tanımlanan
vade uyumsuzluğu sorunudur. Ekonomik konjonktür ve faiz oranlar ında yaşanacak değişim kredi kurumunun iflasına neden olabilir. İkincisi ise paranın zaman değeri ile ilişkisi olup enflasyonun gelecekteki nakit ak ımlannın değerini azaltmas ı olan tilt problemdir.
İpotek kredilerinin sorunlu hale gelmesi İDMK'ler içinde sorun oluşturur ve bu menkul
kıymetlere yat ırım yapanları olumsuz etkiler.
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TÜKETİCİ FİYAT ENDEKS'
Yıllık Değişim Oranı
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Şekil 1 ABD'de 1990-2002 Periyodunda Enflasyonun Seyri
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Kaynak: www.bondmarket.com

1990-2002 dönemi için enflasyon oranının %6,5 düzeyinden %1,5 düzeyinin alt ına indiği görülmektedir. İpotek için, enflasyon finansal kurumların kaygısını fazla taşımadan
davranabilmelerine olanak sa ğlayan bir faktör olarak görülmektedir.
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ON YILLIK HAZİNE BONOSU GET İRİSİ
Yıllık Değişim Oranı
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Şekil 2 ABD'de Hazine Bonolar ının 10 Yıllık Getiri Eğilimi
Kaynak: www.bondmarket.com
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Ekonomide mortgage yapılabilmesine imkan sa ğlayan göstergelerden bir di ğeri de hazine bonolarında ortaya ç ıkan seyrin olumlu yönde olmas ıdır. 1992-2002 dönemi için haZine bonolarının faiz oranları da dü şme eğilimi göstermi ştir. Bu verilere ba ğlı olarak
ABD'de ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin geli şimi Amerikan Hazinesine ait bonolarla karşılaştırılarak incelendi ğinde, ipoteğe dayal ı menkul kıymetlerin çok h ızl ı biçimde
geliştiği görülür. Tablo 1, ipote ğe dayal ı menkul kıymetler ve hazine bonolar ına ait işlem
hacmini göstermektedir.
Tablo 1. ABD'de İpoteğe Dayalı Menkul K ıymetler ve Hazine Bonolar ı İstatistikleri (Milyar$)
GNMA

FNMA

HAZİNE
BONOLAR İ

FHLMC

TOPLAM

17

110,9

616,4

1980

93,9

1981

105,8

0,7

19,9

126,4

683,2

1982

118,9

14,4

43

176,3

824,4

1983

159,8

25,1

59,4

244,3

1024,4

1984.

180

36,2

1985

212,1

55

1986

262,7

97,2

1987

315,8

1988

340,5
369,9

1990

403,6

1991

425,3

1992

419,5

1994
1995
1996
1997
1998

372,1

1437,7

174,5

534,4

a
105

1619

140

216,3

672,1

1724,7

178,3

231,1

749,9

1821,3

228,2

278,2

876,3

1945,4

299,8

321

1024,4

2195,8

372

363,2

1160,5

2471,6

409,2

1273,7

2754,1

414,1

495,5

440,1

1349,7

2989,5

450,9

530,3

460,7

1441,9

3126

472,3

583

515,1

1570,4

3307,2

506,2

650,7

554,3

1711,2

3459,7

536,8

709,6

579,4

1825,8

3456,8

537,4

834,5

646,5

2018,4

3355,5

445
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1993

1247,4

.
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1989

289,4

73,2

1999

582

960,9

749,1

2292

3281

2000

610,5

1057,8

822,3

2490,6

2699,9

Kaynak: www.bondmarket.com
Tablo 1 'den görülece ği üzere 1980 öncesi MBS Amerikan hazine bonolar ının %1520 civarında iken 1980 sonras ında hızlı bir gelişme göstermi ş ve 2000 yılı sonunda yaklaşık olarak hazine bonolar ının %70-80 oran ında işlem görmeye başlamıştır. 2000 yı lın-
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da MBS 2490 milyar dolar i şlem hacmine sahipken, hazine bonoları 2699 Milyar Dolarl ık
i şlem hacmine sahiptir. İDMK de onay ç ıkan bu gelişimi Tablo 2'de gösterilen günlük i şlem hacmi verilen de desteklemektedir.
Tablo 2. MBS Ortalama Günlük i şlem Hacmi (Milyon $)
Yı l

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

İşl.Hacmi

12827

17033

22108

30411

29393

38148

47076

70926

67116

2000
69471

Kaynak: FED of New York
Çalışmada kullanılan parametreler;
MBS : ABD de dola şımda olan İpoteğe dayal ı menkul kıymet işlem hacmini
TS

: ABD Hazine Bonosu i şlem hacmini

TBILL : ABD hazine bonosu faiz oranlann ı göstermektedir.

MBS =ot + PTS +7TBILL + g regresyon denklemi kullan ılmıştır.
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Çal ışmada,

a

Çalışmada kullanılan veriler, 1980-2001 periyodu için y ıllık bazda ABD için zaman
serisi verileridir. İpoteğe dayalı menkul kıymet işlem hacmi ile ilgili veriler The Bond
Market' ın net adresi www.bondmarket.com (26) ve Hazine bonosu ve faiz oranları verileri http://www.federalreserve.gov (27) adresinden sa ğlanmıştır.

7. BULGULAR

Yukarıdaki denkleme göre olu şturulan model aşağıdaki gibi oluşmuştur.

MBS = 974,825+ 0,36675 — 99,019773/LL
(3,914)

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

+s

R Square : ,707

Adjusted R Square : ,675

F: 21,723

Durbin-Watson : 2,001

İpoteğe dayalı menkul kıymetler ile hazine bonolar ı (TS) arsında pozitif yönlü ilişki (0,366) bulunurken, Hazine bonolar ı faiz oranlar ı (TBILL) ile negatif yönlü ili şki (99,019) bulunmuştur. Modelin ba ğımsız değişkenleri ve sabit istatistiksel olarak anlaml ıdır (Sig 0.000). R Square ise 0,71 bulunmu ş olup modelde kullan ılan bağımsız değişkenlerin, hazine bonolan ve faiz oranlar ı ile İDMK işlem haciınleri aras ındaki ilişkiyi %71
düzeyinde aç ıkladığını göstermektedir. F testi de ba ğımlı değişken ile bağımsız değişken
aras ında s ıkı ilişki olduğunu göstermektedir. Durbin-Watson istatisti ği ise 2,001 bulunmuş olup bu otokorelasyonunun olmad ığı nı göstermektedir. Sonuç olarak İDMK'lerin işlem hacimleri ile hazine bonosu i şlemleri arasında yakın ilişki bulunduğu tespit edilmi ştir.
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SONUÇ
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Bu çalışmada genel olarak ipotek piyasalan, ipotek türleri, ipote ğe dayal ı menkul kıymetler ve hazine bonosu faiz-oranlar ı ve işlem hacimleri aras ındaki ilişki incelenmi ştir.
ABD' de ipoteğe dayalı menkul kıymetler çok hızlı bir şekilde gelişmiş, son yıllarda işlem
gören ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin tutan, hazine bonolar ının tutanna yakla şmıştır.
Ülkemiz açısından bakıldığında ise sermaye piyasam ızın konut finansman ı sağlaması konusunda başanlı olmadığı görülmektedir. Devletin de konut finansman ı için sağladığı destekte başarısız olduğu görülmüştür. TKİ 'nin ilk yıllarda verdiği krediler konut maliyetinin %77'sini karşılarken, bu oran 1997 yılında %20'ye düşmüştür. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde konut piyasalan ile sermaye piyasalan aras ında ilişki kuracak bir konut finans sistemine gereksinim duyulmaktad ır. Burada devletin güçlü bir sistem olu şturulması aşamasında doğrudan finansman sağlamak yerine, sistemin yerleşmesi ve derinle şmesi
için konut kredilerine dolayl ı destek sa ğlaması gerekmektedir. Finans sektörünün hakim
gücü bankaların ise konut finansmanında çok daha aktif roller üstlenmesi ve gerekli fonların yüksek maliyetli mevduatlardan ziyade menkul k ıymetleştirme yoluyla sa ğlanmalıdırlar. Diğer yandan geli şmekte olan bir ülke olarak Türkiye Arjantin' de oldu ğu gibi yabancı
sermayeye dayal ı bir ipotek piyasas ının da,oluşmastnı sağlayabilir: Makroekonomik göstergelerin iyile ştirilmesi, politik istikrar ın sağlanması ve istikrarlı bir ekonomik seyir oluşturularak yabanc ı sermaye yoluyla ipotek piyasalar ının gelişimi sağlanabilir.
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İpotek piyasalan özellikle bono ve tahvil piyasalar ı başta olmak üzere diğer piyasalardan etkilenmektedir. Bu piyasalardaki dalgalanmalar ipotek piyasas ındaki işlemleri yakından etkilemektedir. İpoteğe dayalı menkul kıymetler ile hazine bonoları arasında, ABD
piyasası için yapılan ampirik incelemede 0,366 l ık pozitif yönlü bir ili şki, hazine bonosu faiz oranları ile — 99,019'1uk negatif yönlü bir ili şki bulunmuştur. Elde edilen modelin bağımsız değişkenleri istatistiksel olarak 0.000 düzeyinde anlaml ıdır çıkmış ve hazine bonoları ve faiz oranları ile İDMK işlem hacimleri aras ındaki ilişkiyi %71 düzeyinde
açıkladı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ba ğımlı ve bağımsız değişkenler arasında güçlü bir ili şki olduğu (F testi değeri 21,723), ba ğımsız değişkenler aras ında otokorelasyonon olmad ığı (Durbin-Watson katsay ısı 2,001) görülmü ştür. İpotek piyasas ını en
fazla etkileyen unsur olarak enflasyonun kronik hale gelmesi de bu piyasalar ın gelişimini
önlemektedir. Piyasalann geli şimi için enflasyonun düşürülmesi, piyasada asimetrik bilgi
problemlerinin ortadan kald ırılmasına yönelik düzenlemelerin ve kurumsal yap ının oluşturulması faydalı olacaktır.
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OOPERAT İ FÇ İ Lİ K
ÖĞ-RETİM ELEMANLARI ve
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL
TÜKENME EĞİLİMLERİNİNİN
KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
ÜZERINE BİR ARAŞTIRMA
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ÖZET

cy

a

Tükenme kavramı, son yıllarda iş hayatı ile ilgili olarak ele al ınan önemli konulardan
birisi haline gelmi ştir. Uzun süre aynı yerde ayn ı işi yapmak, psikolojik baskı ortamında
bulunmak, olumsuz ve zor fiziki ko şullarda çal ışmak, yetersiz ekonomik imkanlar ve insani olmayan örgütsel iklim gibi bedenlerin bir kaç ının veya tamamının bir araya gelmesi bireysel tükenmeye katkı sağlayabilir. Bireylerin tükenmi şliğinin toplamı da örgütsel tükenmeyi organizasyonlar ın gündemine getirin Bunu önlemek ve örgütsel tükenmeyi örgütsel
yenilenmeye dönü ştürmek yönetimin görevidir. Yönetim bir tak ım önlemler geli ştirerek
bunu başarabilir. Bu da örgütsel verimlili ğin artişına temel te şkil eder.
Anahtar Kelimeler: Tükenme, Olumsuz Örgütsel iklim, Motivasyon, Örgütsel Yenilenme
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A RESEARCH ABOUT THE COMPARATIVE EXAMINATION OF THE
ORGANIZATIONAL WORN OUT TENDENCIES OF LECTURERS AND
TEACHERS

ABSTRACT

During recent years, burnout concept has become one of the most important subjects
in business life. Union of some or all of the reasons such as doing the same work for a
long time at the same place, being under psychological pressure, working under negative
ant hard physical conditions, insufficient economical opportunities and nonhumane organizational climate may cause personal burnout. The sum of induvidial burn outs takes
organizational burnout into account of organizations. To prevent this and to convert it into
organizational refreshrnent is the duties of administrations. Administration can achieve
these through developing some prevention. This forms basis for increasing organizational
efficiency.
Keywords: Burnout, Negative Organizational Climate, Motivation, Organizational
Refreshment.
*G.Ü.Ç. İ . İ.B.F. Öğretim Üyesi
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1. GİRİŞ
Tükenme kavramı, son yıllarda iş hayatıyla ilgili olarak ele al ınan önemli konulardan
birisidir. Yabanc ı literatürde "burnout" olarak ifade edilen bu konu; Türkçe'de bitme, tükenme anlamına gelir. "Burnout" kavram ı ilk defa 1974 yılı nda Freudenberger tarafından
hastaların fiziksel, ruhsal ve duygusal s ıkıntılarını , işlerindeki devams ızlık ve azalan katkılarını ölçmek amacıyla kullanılmıştıro ).
Hemen bütün alanlarda örgütsel tükenme e ğilimlerine rastlanı lmakla beraber; doktorlar, hemşireler, polisler, yöneticiler ve ö ğretmenlerde bu durum daha çok görülmektedir< 2).
Çünkü bu mesleklerin kendine özgü bir stresli ortam ı vardır. Ortamdaki kar şılıklı fonksiyonel ilişkiler, hem birbirinin sonucu ve hem de sebebidirler. Bu yüzden hizmeti alandan
belki daha çok hizmeti veren, söz konusu ili şkiden olumsuz anlamda etkilenebilmektedir.
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Örgütsel tükenmenin temeli, örgütte çal ışanların bireysel tükenmesine dayan ır. Bireyin tükenmişlik yaşayıp yaşamayacağı ya da ne düzeyde ya şayacağı gerek kendi özellikleri olarak söz edilebilecek ya ş, cinsiyet, eğitim düzeyi, deneyim gibi baz ı değişkenlerden
etkilenebilmektedir. Öte yandan çal ışma saatleri, yöneticiler, i şten sağlanan doyum, sosyal
destek, hizmet verilen grubun özellikleri gibi i ş ve i ş ortamıyla ilgili faktörler de böyle bir
sürece katk ı sağlamaktadırlar').
Tükenme, bireyin işine karşı ilgisini ve birlikte çal ıştığı bütün arkada şlarina karşı duygusal hislerini kaybetmesi ve onlara karşı olumsuz davranışlar göstermesidiro ).
Bir başka tükenme tanımı da şöyledir. Tükenme; ki şinin iş inde gittikçe artan kronik
baskı ve stres sonucu kendisini fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak zay ıf, güçsüz ve hatta tükenmi ş hissetmesidir. Tanıma göre tükenmenin üç boyutu vardı n Bunlar; duygusal
tükenme (emotinal exhaustion), ki şilik çözülmesi (depersonalisation) ve dü şük kişisel
başandır(low personal aecomplish ment) (5) .
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Tarumlardan da anla şılabileceği gibi tükenme; öznel olarak ya şanan duygusal istek
ve arzuların yoğun olduğu ortamlarda, uzun süreli çal ışmaktan kaynaklanan, fiziksel
yıpranma, çaresizlik, ümitsizlik duygusu, hayal k ırıklığı , olumsuz bir benlik kavramının
gelişmesi, işe, işyerinde çalışanlara ve ya şama karşı olumsuz tutumların geliştirilmesi
anlamına gelmektedir.
Bireylerin tükenmi şlik eğilimine girmelerinin pek çok nedenleri vardır. Yaş, cinsiyet,
eğitim düzeyi, çalıştığı ortam ve onun ki şilik karakteri vb. bunlardan birkaç ıdır. Ancak, şu
hususlar bireylerin tükenmi şliği üzerinde daha fazla etkili olmaktad ır: fazla vaadde bulunmak, söz vermek, hay ır diyememek, kendisini herhangi bir konuya a şırı derecede adamak,
kendi özelliklerinin tam fark ında olamamak; i ş hayatı ile özel hayat ı arasında dengeli bir
ilişki kuramamak, stresli i ş ortamında bulunmak, yetki-sorumluluk dengesizli ği, yetersiz
kaynaklarla i ş yapma zorunluluğu, yetersiz destek sistemi ve a şırı duygusal talepler olarak
sıralanabiliro). Bunların tamamı zayıf kişilik karakterinin farkl ı versiyonlandır.
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Tükenme belirtileri ki şiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Ancak şu belirtiler tüm bireyler için ortak tepki biçimleri olarak ifade edilebilirm:
1.Duygusal belirtiler;
a) Bir şey yapıyormuş gibi davranmak ama gerçekte bir şey yapmamak,
b) Düşük kişisel güven,
c) Aşırı şüphecilik,
d) Kendini dışlanmış hissetme,
e) Sinirlilik hali,
f) Tatrninsizlik,
g) Hafıza sorunlan
h) Kafa kanşıklığı ve düzensizlik.
2.Davran ışsal belirtiler;
a) Devams ızlık,
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b) Gereksiz ilaç kullan ımı,
c) Alkol bağımlılığı,
d) Ani tepkisellik,
e) Sabırsızlık,

f) Sık sık ateşi yükselme,
g) Rahatlayamama,

h) Kurallar konusunda kat ılık,
i) ilişkilerde yüzeysellik vb.

pe

3.Bedensel belirtiler;
a) Bitme,

b) Uykusuzluk,
c) Migren,
d) Ülser,

e) Sırt ağrıları,
f) Kilo kaybı,

g) Nefes darlığı,
h) Sık sık hastalanma,
i) Konsantrasyon bozukluklan.
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4.Savunma Belirtileri;
a) inkar etme,
b) Suçlama,
c) Rasyonelleştinne,
d) Yansıtma,
e) Değiştirme.
Bu ve benzer belirtilerden baz ılarının ya da tamamının görüldüğü kişilerin tükenme sürecine girdiği söylenebilir. Tükenmi şlik çoğu kez kişinin farkında olmadığı bir durumdur.
Burada örgüt yöneticisine büyük görev dü şmektedir. Yönetici bu tür belirtileri hissetti ği
andan itibaren gerekli tedbirleri almak ve baz ı pozitif enerji veren uygulamalarla, söz konusu süreci tersine çevirebilecek uygulamalara girmek zorundad ır. Aksi takdirde, bireysel
tükenmişliğin rnakro seviyede örgütsel tükenme olarak ortaya ç ıkacağı unutulmamalıdır.

a

Bu araştırmada, bireysel tükenmi şliğe en çok muhatap olma riski taşıyan öğretim elemanlan (akademik personel) ve ö ğretmenler (lise düzeyinde) dahil edilmi ştir. Çorum'da
bu alanda şimdiye kadar hiç ara ştırma yapılmamış olmasının çal ışmanın orijinalliğini artırdığı düşünülmektedir. Çal ışma sonuçlannın Çorum'daki kurumlara örgütsel yenilenme
noktasında katkı sağlayacağı umulmaktadır.
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2. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRETMENLERIN TÜKENME EĞİLİMLERINİN BELİRLENMESİ
2.1.Ara ştırman ın Kapsam ı, Amac ı, Hipotezleri ve Yöntemi
Araştırma, Çorum'da görev yapmakta olan 170 (85 Ö ğretim elemanı-85Öğretmen)
kişi üzerinde yap ılmıştır. Anket yüz yüze ve bire bir uygulanm ıştır. Söz konusu uygulamaya 170 kişinin tamamı katılmıştır.
Anket çalışmasının amacı; bireysel tükenmi şliğe en fazla uğrama ihtimali bulunan
öğretim elerrıanı ve öğretmenlerin, tükenme eğilimlerinden ne kadar etkilendiklerinin
belirlenmesi ve buna kar şı alınabilecek önlemlerin ortaya konmas ının sağlanmasıdır.
Çalışmanın dayandınldığı hipotezler şu şekilde sıralanabilir:
a) Elemanların işe bakış açılan ile, iş hayatındaki duygusal belirtiler aras ında bir
ilişki vardır.
b) Elemanların işe bakış açılan ile, iş hayatındaki davranışsal belirtiler aras ında bir
ilişki vardır.
c) Elemanların işe bakış açılan ile, iş hayatındaki bedensel belirtiler aras ında bir
ilişki vardır.
d) Elemanların işe bakış açılan ile, iş hayatındaki savunma belirtileri aras ında bir
ilişki vardır.
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e) Elemanlann i şe bakış açılan ile, i ş yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında bir
ilişki vardır.
Araştırmayla ilgili veri toplama yöntemi olarak "Anket Yöntemi" kullan ılmıştır.
Anket sorulannın hazırlanmasında alana ait ki şisel bilgi birikimimiz ve deneyimlerimiz
esas al ınmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili olarak yap ılmış çalışmalardan da yararlan ılmıştır(8).
Anket uygulamas ının geri dönüşüm oranı %100'dür; çünkü anket için seçilen deneklerin
tamamına anket çal ışması uygulanmıştır. Anket yöntemiyle sa ğlanan veriler, "SPSS for
WINDOWS" bilgisayar program ı kullanılarak tasnif ve analiz edilmi ştir. Veriler, tablolarda karşılaştırmalı olarak sayı ve yüzde oran ı şeklinde gösterilmiştir.
3. BULGULAR
Çorum'da eğitim sisteminin farkl ı alanlarında hizmet veren 170 ö ğretim elemanı ve
öğretmenin; i ş yeri şartlarının olumsuzluklarından dolayı bir tükenme e ğilimi içerisine
girip girmedikleri ya da tükenmenin neresinde olduklar ını belirlemek için 11 ba şlıktan
oluşan sorulan kapsayan anket uygulamas ının bulguları aşağıdaki tablolarda verilmi ştir.
3.1.Kurumlar ın kat ılım itibariyle Da ğılım ı

a

Kurumlar itibariyle da ğılım tablo-l'de gösterildi ği gibi gerçekle şmiştir.
Tablo-1: Kurumlar Dağılımı

Oran (%)

10
10
25
5
35

11.8
11.8
29.4
5.8
41.2

reti
ma

Sayı

Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi e
ilahiyat Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Toplam

85

100.0

Öğretmen
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Kurumlar

Atatürk Lisesi
Anadolu Lisesi
Eti Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
Fatih Lisesi

25
20
10
15
15

29.4
23.5
11.8
17.6
17.6

Toplam

85

100.0

Tabloya göre; ö ğretim elemanlar ı bazında %41.2 ile Meslek Yüksekokulu, ö ğretmenler bazında ise %29.4 ile Atatürk Lisesi en fazla kat ılım sağlayan kurumlar olmuştur.
3.2.Öğretim Eleman, ve Ö ğretmenlerin Mevki-pozisyon Da ğılım ı
Ankete katılan öğretim eleman ı ve öğretmenlerin mevki ve pozisyonlan itibariyle
karşılaştırmalı tablo dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir.
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Tablo-2: Ö ğretim Eleman! ve Ö ğretmenlerin Mevki-pozisyon Da ğılımı

Öğretmen

reti
ma

Elemanlann Mevki-pozisyonlan

Sayı

Müdür
Müdür Yardimcisi
Bölüm Başkanı
Öğretim Eleman'
Cevaps ız

Oran (%)
1.2
4.7
3.5
85.9
4.7

Toplam

85

100.0

Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen

5
16
64

5.9
18.8
75.2

Toplam

85

100.0

a

Pozisyon dağı ımı tablosu incelendi ğinde, ankete katılan elemanların yoğunluğunun
bizzat hizmet verenlerden olu ştuğu anlaşılmaktadı r.
3.3.Çalışma Süresi İle ilgili Dağılım
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Ankete katılan elemanların çalışma süreleri ile ilgili dağılı m da tablo-3'de görüldüğü
gibi gerçekle şmiştir.
Tablo-3: Çalışma Süresi Dağılımı

Öğretmen

pe

ret

Elemanların Çalışma süresi ve yı lı

1 - 5 yıl
6 - 10 yıl
Il - 15 yıl
16 - 20 yıl
21 + yıl

Sayı

Oran (%)

29
18
Il
13
14

34.1
21.2
12.9
15.3
16.5

Toplam

85

100.0

1 — 5 yıl
6 — 10 yıl
11 — 15 y ıl
16 — 20 yıl
21 +
yıl

6
14
24
18
23

7.1
16.5
28.2
21.2
27.1

Toplam

85

100.0

Tablo Dağılımlanna göre, çal ışma süreleri itibariyle, öğretim elemanlannda yoğunluk
%34.1'lik bir oranla 1-5 y ıl arasında çalışanlar üzerinde gerçekle şmektedir. Ayn ı yoğunluk öğretmenlerde ise, 11-15 y ıl ve 21+yıl aralarında olmaktadır. Yani, ankete kat ılan
elemanlarda öğretim elemanları daha genç, öğretmenler ise daha ya şlı bir dağılım göstermektedir. Çünkü, 11-15 y ıl aras ında çalışanların oranı %28.2 iken, 21 yıldan daha fazla
çalışanların oranı %27.1'dir.
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3.4.Ökretim Düzeyi İle İlgili Dağılım
Öğretim elemanları ile öğretmenlerin ö ğrenim düzeyleri ile ilgili dağılımları da şöyledir.
Tablo-4: Öğrenim Düzeyi Da ğılımı
Sayı

Oran (%)

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doktora üstü

15
35
15
20

17.7
41.1
17.7
23.5

Toplam

85

100.0

Lisans
Yüksek Lisans

84
1

98.8
1,2

a

Öğretmen

EM

Öğrenim Düzeyi

Toplam

85

100.0
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Öğrenim düzeyi dağı l mında; öğretim eleman ı bazında %41.1'lik bir oranla yüksek
lisans düzeyinde bir yo ğunlaşma olurken, öğretmenlerde %98.8'lik bir da ğılımla Lisans
düzeyinde bir yo ğunlaşma olmaktadır.
3.5.Elemanlar ın İşe Bakış Açılan İle İlgili Dağılım
işlerine karşı bakış açılan sorulan elemanlar ın verdikleri cevapların dağılımı aşağıdaki
gibidir.

Öğretmen

pe

-

eti
ma

.

Tablo-5: İşe Bakış Açısı Dağılımı
Seçenekler

Sayı

Oran (%)

-İşimi çok seviyorum ve ba şka alternatif dü şünmüyorum.
-İşimi seviyorum ama daha iyi bir alternatif dü şünebilirim.
-İşimi sevmek zorunday ım. Çünkü ba şka alternatifim yok.
-İşimi seviyorum ama çal ışmak zorundayım
-İşimi sevmiyorum her an b ırakabilirim

51
33
1
-

60.0
38.8
1.2
-

Toplam

85

100.0

-İşimi çok seviyorum ve ba şka alternatif dü şünmüyorum.
-İşimi seviyorum ama daha iyi bir alternatif dü şünebilirim.
-i şimi sevmek zorunday ım. Çünkü başka alternatifim yok.
- İşimi seviyorum ama çal ışmak zorunday ım
-i şimi sevmiyorum her an b ırakabilirim

34
49
2
-

40.0
57.6
2.4
-

Toplam

85

100.0
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Tablo de ğerlerini inceledi ğimizde, öğretim elemanlarının işe bakış açısının öğretmenlere oranla daha olumlu oldu ğu görülmektedir. Çünkü, "i şimi çok seviyorum ve ba şka
alternatif dü şünmüyorum" seçene ği öğretim elemanlar ında %60 iken, ö ğretmelerde bu
seçenek %40'l ık bir orana sahiptir. Ba şka seçenek düşünmeyenlerin oran ı öğretim görevlilerinde %38.8 iken, ö ğretmenlerde bu oran %57.6'd ır.

3.6. Çalışma Hayatındaki Durumla İlgili Dağılım
Çalışma hayatındaki durumlarla ilgili yöneltilen 7 değişik soruya elemanların verdikleri cevaplar aşağıdaki tablolarda gösterildi ği gibi olmuştur.
Tablo-6 : Çal ışma Hayatındaki Durumla İlgili Dağılım

Konular

Evet

Öğretim Elemanları

Öğretmenler

Seçenekler

Seçenekler

Hayır

Toplam

Toplam

Hayı r

Evet

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

60

70.6

85

100.0

50.6

42

49.4

85

100.0

65

76.5

20

23.5

85

100.0

100.0

54

63.5

31

36.5

85

100.0

85

100.0

68

80.0

17

20.0

85

100.0

14.1

85

100.0

78

91.8

7

8.2

85

100.0

67.1

85

100.0

27

31.8

58

68.2

85

100.0

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Lişinizle ilgili
başkalarına
vaatte bulunur
musunuz?

13

15.3

72

84.7

2.Size yöneltilen
isteklere
rahatl ıkla hayır
diyebiliyor
musunuz.

34

40.0

51

60.0

85

100.0

43

3.Kendinizi
aşın derecede
bir konuya
odakladığınız
oluyor mu?

72

84.7

13

15.3

85

100.0

4.İş ortam ınız
stres yarat ıyor
mu?

44

51.8

41

48.2

85

5.İşinizde
sorumluluğunuz
oran ında
yetkilendiriliyor
musunuz?

63

74.1

22

25.9

6.İşinizle ilgili
olarak zayıf ve
güçlü yönlerinizi
bilebiliyor
musunuz?

73

85.9

12

7. İş hayatın ızı
özel hayat ınıza
taşıyor musunuz?

28

32.9

57

Oran
(%)

Sayı

a

Sayı

Oran
(%)

Sayı

100.0

25

29.4

pe
cy

85

47
sayı: 141
temmuz-a ğustos-eylül 2003

Tablo dağılımlarına bakıldığında ; vaatte bulunma konusunda ö ğretmenlerin evet deme
oranı %29.4, öğretim elemanlannın oranı ise %15.3'tür. yani ö ğretmenlerin vaatte bulunma oranı nispeten daha fazlad ır. Hayır diyebilme konusunda öğretim elemanlarının oranı
%60 iken, öğretmenlerin bu konudaki oran ı %49.4'tür. Odaklanma hususunda ise, ö ğretim
elemanlannın evet oranı %84.7, öğretmenlerin odaklanma oran ı da %76.5'lik bir dağılım
göstermektedir. Stresli ortamda bulunduklanna inanan ö ğretim eleman ı oranı %51.8 iken,
öğretmenlerin oran ı ise %63.5'tir. Yetkilendirilme konusunda evet cevab ını veren öğretim
elemanı oranı %74.1, öğretmenlerin oran ı da %80'dir. Zay ıf ve güçlü yönlerin bilinmesinde öğretim elemanlan %85.9 oran ında evet derlerken, öğretmenler %91.8 oran ında evet
cevabını vermektedirler. İş hayatının özel hayata ta şınması konusunda, öğretim elemanlan
%32.9 oran ında evet derken, ö ğretmenler %31.8 oran ında evet demektedirler.
3.7. İş Hayat ındaki Duygusal Belirtilerle Ilgili Da ğılım
İş hayatında, elemanlann duygusal belirtilerinin saptanmas ı amac ına yönelik olarak
sorulan sorulann cevap dağılımlan ile ilgili tablo ve göstergeleri a şağıda belirtildiği gibidir.

a

Tablo-7: Duygusal Belirtiler Da ğılımı
Öğretim Elemanları
Seçenekler
Konular
Sayı

Hayır

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Seçenekler

Oran
(%)

Sayı

Toplam

Hayır

Evet

Toplam

pe
cy

"

Evet

öğretmenler

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

1.15 yapıyor
görünmek

11

12.9

74

87.1

85

100.0

21

24.7

64

75.3

85

100.0

2.15 hayat ının
depresyon
yaratmas ı

40

47.1

45

52.9

85

100.0

40

47.1

45

52.9

85

100.0

3.Güvensizlik
duyma

19

22.4

66

77.6

85

100.0

10

11.8

75

88.2

85

100.0

4 .ştiPheci duY-

40

47.1

45

52.9

85

100.0

53

62.4

32

37.6

85

100.0

27

31.8

58

68.2

85

100.0

20

23.5

.
65

.
76.5

85

100.0

7

8.2

78

91.8

85

100.0

9

10.6

76

89.4

85

100.0

7.Gerçek
niyetlerin
gizlenmesi

11

12.9

74

87.1 .

85

100.0

7

8.2

78

91.8

85

100.0

8.Gelecekle
ilgili aşırı
endişeler

17

20.0

68

80.0

85

100.0

27

31.8

58

¢8.2

85

100.0

9.Unutkanl ık

45

52.9

40

47.1

85

100.0

56

65.9

29

34.1

85

100.0

şımak gulart

5.Kendini
dışlanmış
hissetmek

6.İş arkadaşlanna karşı
sinirlilik
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Tablo dağılımlarına göre; i ş yapıyor görünme oranı öğretim elemanlannda %12.9, ö ğretmenlerde %24.7'dir. İş hayatının depresyona sebep oldu ğuna inanan öğretim elemanı
oranı %47.1, öğretmen oranı da %47.1'dir. Güvensizlik duyma konusunda evet oran ı öğretim elemanlarında %22.4, ö ğretmenlerde %11.8'dir. Yani güvensizlik duygusu ö ğretim
elemanlarında daha fazladır. Şüpheci duygular ta şıyan öğretim elemanı oranı %47.1, öğretmen oranı ise, %64.4'tür. D ışlanma duygusu ö ğretim elemanlar ında daha fazlad ır. Zira
bu duygu, öğretim elemanlarında %31.8, öğretmenlerde %23.5'tir. Sinirlilik oran ı, öğretim elemanlar ında %8.2, öğretmenlerde %10.6'd ır. Sinirlilik oran ı her iki kesimde de azNiyetlerin gizlenmesinde ö ğretim elemanlar ının evet oran ı %12.9, öğretmenlerin evet
oranı ise, %8.27dir. Ö ğretmenler i ş ilişkilerinde öğretim elemanlarına nazaran daha aç ık
bir tavır içindedirler. Öğretim elemanlar ının %20'si gelecekle ilgili a şırı endişe duyarlarken, ö ğretmenler bu endi şeyi %31.8 oran ında duymaktad ırlar. Unutkanlık durumunda da
dağı lımlar, öğretim elemanlan için %52.9, ö ğretmenler için de bu da ğılım %65.9'dır.
3.8. İş Hayat ındaki Davran ışsal Belirtilerle Ilgili Da ğılım
İş hayatında elemanlar için ne tür davran ışsal belirtiler olduğuna dair yöneltilen soruların al ınan cevapların dağılımı tabloda gösterildi ği şekildedir.

a

Tablo-8: Davranışsal Belirti Da ğılımı

Öğretmenler

Öğretim Elemanları

Seçenekler

Seçenekler
Evet

Hayır

Evet

Toplam

cy

Konular

Toplam

Hayır

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Say ı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

1.Devams ı zlık yapma

2

2.4

83

97.6

85

100.0

1

1.2

84

98.8

85

100.0

2.S ık ilaç kullan ımı

4

4.7

81

95.3

85

100.0

10

11.8

75

88.2

85

100.0

3.Alkol Bağiml ı lığı

-

85

100.0

85

100.0

4

4.7

81

95.3

85

100.0

4.Ani tepki gösterme

26

59

69.4

85

100.0

37

43.5

48

56.5

85

100.0

pe

30.6

68

80.0

17

20.0

85

100.0

73

85.9

12

14.1

85

100.0

6.Rahatlayamama

24

28.2

61

71.8

85

100.0

28

32.9

57

67.1

85

100.0

7.Kurallara uy ınada
katı l ık

65

76.5

20

23.5

85

100.0

60

70.6

25

29.4

85

100.0

8.Ailevi sorun ya şama

8

9.4

77

90.6

85

100.0

8

9.4

77

90.6

85

100.0

9.Baş kalann ı n
sorumluluğunu üstlenme

64

75.3

21

24.7

85

100.0

66

77.6

19

22.4

85

100.0

5. Sab ırlılık

Devams ızlık yapma konusunda ö ğretim elemanlar ının oranı %2.4 iken, devams ızlık
yapan ö ğretmen oran ı %1.2'dir. Devams ızlık oranı her iki kesimde de dü şüktür. Ancak bu
oran, öğretmenlerde daha da azd ır. Ilaç bağımlılığı öğretim elemanlar ında %4.7 iken, ö ğretmenlerde bu bağımlılığın oranı %11.8'dir. Genelde ilaç bağımlılık oranı düşük ancak,
öğretmenlerde ba ğımlılık oranı biraz daha fazlad ır. Alkol bağımlılığı öğretim elemanlarında yoktur. Öğretmenlerde ise %4.7'lik bir dü şük oran şeklinde ortaya ç ıkmaktad ır. Ani
tepki gösterme oran ı öğretmenlerde biraz daha yüksektir. Ani tepki ortaya koyan ö ğretim
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elemanlarının oranı %30.6 iken, öğretmenlerin oran ı %43.5'tir. Sabırlı olma konusunda
öğretmenlerin durumu öğretim elemanlarına oranla daha iyidir. Çünkü, sab ırlı olduğunu
söyleyen öğretim elemanı %80, buna karşılık öğretmen oranı ise, %85.9'dur. Rahatlayamama konusunda öğretmenler biraz daha dezavantajl ıdır. Rahatlayamadığını ifade eden
öğretim eleman ı oranı %28.2, öğretmen oran ı ise %32.9'dur. Kat ı kurallara sahip olmada
öğretim görevlileri ö ğretmenlerden ilerdedir. Bu konuda ö ğretim görevlileri %76.5 oranında katı kurallara sahip olduklarını ifade ederlerken, ö ğretmenler de %70.6 oran ında kuralcı olduklarını belirtmektedirler. Aileyi sorun ya şama konusunda öğretmenlerle öğretim
elemanlarının tercih yüzdesi 9.4'te örtü şmektedir. Ba şkalarının sorumluluğunu üstlenme
konusunda da her iki kesimin tercihi yakla şık olarak birbirine benzemektedir.
3.9.4 Hayat ındaki Bedensel Belirtilerle İlgili Dağıhm
İş hayatında ne tür bedensel belirtilere maruz kald ıkları sorulan elemanlar ın, bu konunun alt faktörleri ile ilgili verdikleri cevaplar tablo-9'da gösterildi ği gibi gerçekleşmiştir.
Tablo-9: Bedensel Belirti Da ğılım
öğretim Elemanları '

öğretmenler
Seçenekler

Konular

Evet

I. S ık sık hastalanma
2. Uykusuzluk
sorunu
3. Migren sorunu
4. Ülser ve mide
sorunu

Oran
(%)

Sayı

Toplam

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Toplam

Hayır

Evet
Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

4

4.7

81

95.3

85

100.0

12

14.1

73

85.9

85

100.0

18

21.2

67

78.8

85

100.0

31

36.5

54

63.5

85

100.0

9

10.6

76

89.4

85

100.0

9

10.6

76

89.4

85

100.0

28

32.9

57

67.1

85

100.0

27

31.8

58

68.2

85

100.0

36

42.4

49

57.6

85

100.0

51

60.0

34

40.0

85

100.0

pe

5. S ırt ve boyun
ağrıları

Hayır

cy

Sayı

a

Seçenekler

_

4

4.7

81

95.3

85

100.0

4

4.7

81

95.3

85

100.0

7. Nefes darl ığı

12

14.1

73

85.9

85

100.0

14

16.5

71

83.5

85

100.0 .

8. Kalp çarp ıntısı

15

17.7

70

82.3

85

100.0

22

25.9

63

74.1

85 . 100.0

6

7.1

79

92.9

85

100.0

6

7.1

79

92.9

85

100.0

14

16.5

71

83.5

85

100.0

15

17.6

70

82.4

85

100.0

85

100.0

6.Aşırı kilo kaybı

9.Yüksek tansiyon
l0.Kabızl ık

-

11.S ık sık idrara
çıkma

18

21.2

67

78.8

85

100.0

22

25.9

63

74.1

12.Çok yemek ve
şişmanl ık

13

15.3

72

84.7

85

100.0

11

12.9

74

87.1

85

100.0

13.1ştahsızl ık
14.Alerji sorunu
15.Kulak çmlamas ı
16.Aşı rı terleme

13
15
21
16

15.3
17.7
24.7
18.8

72
70
64
69

84.7
82.3
75.3
81.2

85
85
85
85

100.0
100.0
100.0
100.0

9
19
31
23

10.6
22.4 .
36.5
27.1

76
66
54
62 ,

89.4
77.6
63.5
72.9

85
85
85
85

100.0
100,0
100.0
100.0

7.Konsantre olma
sıkıntısı

11

12.9

74

87.1

85

100.0

11

12.9

74

87.1

85

100.0
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Bedensel belirti dağılımında, bütün seçenekler itibariyle ö ğretmenlerin durumu, ö ğretim elemanlanna nazaran tükenme e ğilimine daha yatkın görünmektedir. Örne ğin uykusuzluk oranı öğretim elemanlannda %21.2 iken, bu oran ö ğretmenlerde % 36.5'tir. Yine
sırt ve boyun ağrıları konusunda da durum ayn ıdır. Bu konuda ö ğretmenlerin şikayeti %
60 iken, öğretim elemanlarının şikayeti %42.4'dür.
3.10.4 Hayat ındaki Savunma Belirtileri İle İlgili Dağılım

Elemanların iş hayatında amirlerin ve üstlerin tepkilerine kar şı ne tür savunma mekanizmaları oluşturduklarına veya savunma mekanizmas ı oluşturup oluşturmadığma dair
sorulara verdikleri cevaplar ın tablo dağılımlan şöyledir.
Tablo-10: Savunma Belirtileri Da ğılımı
Öğretim Elemanları

öğretmenler
Seçenekler

Seçenekler
Evet
Sayı

Hayır
Oran

Sayı

(%

Toplam
Oran

Sayı

(%)

- Evet
Oran

Sayı

(%)

50

58,8

35

41,2

85

2.Baskalann ı
suçlama

48

56.5

37

43.5

85

3.Basans ızl ığa
mantıki
gerekçeler
bulma

47

55.3

38

4.0laylan
istediğiniz gibi
algılama

42

49.4

43

Oran

Sayı

Oran

Sayı

(%)

(%)

Oran
(%)

100,0

50

58,8

35

' 41,2

85

100.0

56

65.9

29

34.1

85

cy

1 .Yöneltilen
suçlamalar ı
reddetme

Toplam

Hay ır

a

Konular

100,0

100.0

85

100.0

62

72.9

23

27.1

85

100.0

50.6

85

100.0

47

55.3

38

44.7

85

100.0

pe

44.7

Savunma belirtileri ile ilgili tablo da ğılımlan şöyledir: Yöneltilen suçlamaları reddetme konusunda %58.8 oranıyla her iki kesimde aynı tepkiyi vermektedir. Ba şkalarını suçlama konusunda öğretmenler bir adım önde yer almaktad ırlar; çünkü konuyla ilgili evet
oranı öğretim elemanlarında %56.5 iken ö ğretmenlerde bu oran %65.9'dur. Ba şansızlığa
mantıki gerekçeler bulmada da ö ğretmenler ö ğretim elemanlanna nazaran daha fazla tepki
vermektedirler. Ö ğretmenlerin konuyla ilgili oranı %72.9 iken, öğretim elemanları için bu
oran %55.3 'tür. Olayları istedikleri gibi algılama konusunda öğretim elemanlann ın oranı
%49.4'tür. Bu oran ö ğretmenler için %55.3'tür.
3.11. İş Yerindeki Yönetsel Uygulamalarla İlgili Dağılım

İş yerinde tükenme e ğilimlerinin bulunup bulunmad ığı ile ilgili sorulara elemanlar ın
verdikleri cevaplar ın dağılımı şöyle olmuştur.
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Tablo-11: İş Yerindeki Yönetsel Uygulamalarla ilgili Da ğılım
öğretim Elemanları

öğretmenler
Seçenekler

Seçenekler
Konular

Evet

Hayır

Toplam

Evet

Toplam

Hayır

Oran
(%)

Say ı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Say ı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

1. İş lerin uygun
elemanlarca
yürütülmesi

55

64.7

30

35.3

85

100.0

50

58.8

35

41.2

85

100.0

2.1 şin gerektirdiği yeteneğe
sahip olunmas ı

80

94.1

5

5.9

85

100.0

83

97.6

2

2.4

85

100.0

3. İşin sevilip
sevilmediği

81

95.3

4

4.7

85

100.0

84

98.8

1

1.2

85

100.0

4.Yetki ve
sorumluluklarm
tam olarak
bilinmesi

72

84.7

13

15.3

85

100.0

74

87.1

11

12.9

85

100.0

5. Yetki-sorumluluk karmaşası

28

32.9

57

6.Kararlara tam
katılma imkanı

42

49.4

43

7.Hizmet içi
eğitim ve yükselme olanaklar ı

52

61.2

33

38.8

85

100.0

8.Aşın i ş yükü
yogunlugu

19

22.4

66

77.6

85

9.Ekonomik
koşullann yeterliligi

22

25.9

63

74.1

68

80.0

17

20.0

a

Sayı

85

100.0

26

30.6

59

69.4

85

100.0

50.6

85

100.0

45

52.9

40

47.1

85

100.0

38

44.7

47

55.3

85

100.0

100.0

45

52.9

40

47.1

85

100.0

85

100.0

13

15.3

72

84.7

85

100.0

85

100.0

65

76.5

20

23.5

85

100.0

pe

cy

67.1

ı 0.Başansızl ı ğın degerlendirilmesi

İş yerindeki dağı lımları inceledi ğimizde; i şin uygun e emanlarca yürütüldüğünü
söyleyen öğretim elemanı oranı %64.7, öğretmen oran ı ise, %58.8'dir. Yani üniversiter
kurumlarda ehliyete biraz daha önem verildi ği bu dağılımlardan anlaşılmaktad ır. İşin
gerektirdi ği yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğretim elemanları %94.1'dir. Ayni şeyi
düşünen öğretmenlerin oran ı da %97.6'dır. Yetenek noktas ında her iki kesimin de hassasiyeti yaklaşık aynı orandadır. Yaptığı işi sevip sevmeme konusunda olumlu cevap veren
öğretim eleman ı oranı %95.3'tür. Bu oran ö ğretmenlerde %98.8' le daha fazlad ır. Yetki ve
sorumluluklarını tam anlam ıyla bildiğini ifade eden öğretim elemanı oranı %84.7 iken,
bu oran öğretmenlerde de %87.1'dir. Bu durum, ö ğretmenlerin çal ışma ortam ı nda işlerin
52
sayı: 141
temmuz-a ğustos-eylül 2003

daha formel biçimde yürütüldü ğü şeklinde düşünülebilir. Yetki-sorumluluk karma şasının
olduğuna inanan öğretim elemanı oranı %32.9, öğretmen oran ı ise %30.6'dır. Yani yetki
kargaşası her iki kesimde de dü şüktür. Kararlara kat ılma konusunda gerek yüksekö ğretim,
gerekse orta öğretim kurumları yaklaşık aynı uygulamaya sahiptir. Yani kararlara kat ılma
kültürü her iki kesimde de tam anlam ıyla uygulanamamaktad ır. Yükselme olanaklarının
yükseköğretimde nispeten fazla oldu ğu görülmektedir. Yükselme olana ğı tanındığına
inanan öğretim elemanı oranı %6I .2 iken bu oran öğretmenlerde %44.7'dir. A şırı iş yükü
yoğunluğunun da orta ö ğretimde daha fazla oldu ğu anlaşı lmaktadır. Çünkü i ş yükü yoğunluğu oranı öğretim elemanlannda %22.4, ö ğretmenlerde ise bu oran %52.9' dur. Ekonomik konuşlann yeterli olduğuna inanan öğretim elemanı oranı %25.9'dur. Ayn ı oran
öğretmenlerde %15.3'tür. Bu rakamlar her iki kesim içinde dü şük bir oranı ifade etmektedir. Başarısızlığın değerlendirildiğine inanan öğretim eleman ı oranı %80, öğretmen oran ı
da, %76.5'tir. Bu oranlar oto-kritik kültürünün her iki kesim için de inkâr edilemeyece ğini
göstermektedir.

4. BULGULARIN ANAL İZİ

pe
cy

a

Yukarıda "SPSS for WINDOWS" bilgisayar program ı kullanılarak iki veya daha fazla
değişkenin bileşik sınıflandırmalannın frekans ve yüzdeler biçiminde gösterildi ği tablolar
oluşturulmuştur. Burada da elde edilen verilerin analizinde Ki Kare Ba ğımsızlık Testi uygulanacaktır. Bu testte kullan ılan veriler, ilgili tabloların değişik konularına ait "Evet" ve
"Hayır" seçeneklerinin aritmetik ortalamas ına göre elde edilmiştir. Söz konusu ilgi analizi
yapılan değişkenler ve aç ıklamaları aşağıdaki gibidir.
4.1.Elemanların İşe Bak ış Aç ılan İle, İş Hayatındaki Duygusal Belirtiler Aras ında
İlişki Analizi
Elemanların işe bakış aç ılan ile, iş hayatındaki duygusal belirtiler aras ında bir ilişki
varsayılmaktadır. Böyle bir ilişkinin varsayıldığı gibi olup olmadığı Ki Kare Bağımsızlık
Testi ile analiz edilmiştir. Analizle ilgili hipotezler şöyledir.
Ho Elemanlann işe bakış açılan ile, iş hayatındaki duygusal belirtileri aras ında bir
ilişki yoktur.
H i : Elemanlann i şe bakış açılan ile, i ş hayatındaki duygusal belirtileri aras ında bir
ilişki vardır.
Gerçekleştirilen hipotez testine yönelik "hesaplanan de ğer" ile "tablo de ğeri" şöyledir.
Tablo-12 : Elemanların İşe Bakış Açılan İle, İş Hayatındaki
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Duygusal Belirtileri Arasında ilgi Analizi
Test Yapılan İlgi Alanı

Ki Kare Değerleri
Hesaplanan
Tablo

Elemanlann işe bakış açılan ile, iş
hayatındaki duygusal belirtileri
arasında ilişki

6.399

5.990

Anal'z sonucuna göre; hesaplanan de ğer tablo değerinden büyük ç ıktığı için
(6.399>5.990) Ho reddedilir. Böylece iki de ğişken arasında bir ilişkinin olduğuna hükmedilir. Yani elemanlann işe bakiş açılan ile, iş hayatında ortaya ç ıkabilecek duygusal belirtiler aras ında bir ili şki vardır. Elemanlann işlerine karşı duydukları sempati ya da antipati
onların iş hayatına karşı olumlu veya olumsuz duygular geli ştirmelerine neden olabilir.
4.2.Elemanlar ın işe Bakış Açılan ile, İş Hayatındaki Davran ışsal Belirtileri Aras ında İlişki Analizi

a

Elemanlann işlerine bakış açılan ile, iş hayatındaki davranışsal belirtileri aras ında bir
ilişkinin olduğu kabul edilmektedir. Bu kabulün do ğru olup olmadığı Ki Kare Uygunluk
testi ile analiz edilmek istenmi ştir. Bu çerçevede hipotezler şöyle ifade edilebilir:

pe
cy

Ho Elemanlann i şlerine bakış açılan ile, iş hayatındaki davranışsal belirtiler aras ında
bir ilişki yoktur.
H, : Elemanlann i şlerine bak ış açılan ile, iş hayatındaki davranışsal belirtiler arasında
bir ilişki vardır.
Söz konusu hipotezlerin hangisinin do ğru olduğuna dair hipotez testi ile ilgili "hesaplanan değer" ve "tablo değeri" aşağıda gösterildiği gibidir.
Tablo-13 : Elemanlar ın işlerine Bakış Açılan İle, İş Hayatındaki Davranışsal
Belirti Arasındaki ilgi Analizi

Test Yapılan İlgi Alanı

Elemanların işlerine bakış açılan ile,
iş hayatındaki belirti arasında ilişki

Ki Kare De ğerleri
Hesaplanan Tablo
84.075

5.990

Tablo analizine göre, hesaplanan de ğer tablo de ğerinden büyük çıktığı için
(84.075>5.990) H o reddedilir. Yani iki de ğişken arasında büyük oranda bir ili şki vardır.
Elemanlann işlerine bakış açılarının onların iş hayatındaki davram şlanna etki ettiği söylenebilir. Elemanların işlerine bakış açılan olumlu ise, iş hayatında yöneticilerine ve i ş
arkadaşlanna karşı uyumlu, olumlu ve insani davranışlar geli ştirmeleri kuvvette muhte-
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meldir. Tersi bir durum ise, onlar ı uyumsuz ve çatışmacı bir kimlikle ortaya ç ıkarabilir.
Yukandaki ilişki bunu anlatmaktad ır.
4.3. Elemanlar ın İşe Bakış Açılan İle, İş Hayat ındaki Savunma Belirtileri Aras ında
İlişki Analizi

Elemanlann işe bakış açılan ile, i ş hayatındaki savunma belirtileri aras ında bir ili şki
olduğu düşünülmektedir. Böyle bir düşüncenin doğruluğu Ki Kare Uygunluk Testi ile
analizi edilmiştir.
Ho: Elemanlann işe bakış açılan ile, iş hayatındaki savunma belirtileri arsanda bir ili şki
yoktur.
H, : Elemanlann i şe bakış açılan ile, iş hayatındaki savunma belirtileri aras ında bir
ilişki vardır.
Hipotez testine yönelik olarak elde edilen "hesaplanan de ğer" ile "tablo de ğeri" rakamlara şöyle gerçekleşmiştir.
Tablo-14: Elemanların işe bakış açılan ile, iş hayatındaki

a

savunma belirtileri arasında ilişki analizi

Ki Kare Değerleri
Hesaplanan Tablo

cy

Test Yapılan ligi Alanı

Elemanların işe bakış açılan ile,
iş hayatındaki savunma belirtileri
arasında ilişki

7.391

5.990

pe

Tablo değerlerine göre hesaplanan de ğer > tablo de ğeri (7.391>5.990) olduğundan Ho
ğişken arasında bir ilişki vardır. Elemanın işine bakışhipotezrdl.Yanbuike
açısı olumlu değil ise, sürekli başarısızlığına mazeret arayacak ve ba şkalarına karşı savunma durumunda kalabilecektir. Yok e ğer bakış açısı olumlu ise, savunma yerine başansızlıklannı ortadan kaldırmanın ve daha iyiyi yapmanın arayışı içerisinde olabilecektir.
Yukarıdaki ilişki bu durumu ifade etmektedir.
4.4. Elemanlar ın İşe Bakış Açılan ile, İş hayat ındaki Bedensel Belirtiler Aras ında
İlişki Analizi

İşe Bakış açılan ile, iş hayatındaki bedensel belirtiler aras ında bir ilişkinin olabileceği
varsayılmaktadır. Bu varsayımın doğruluğu hipotez testi ile s ınanmak istenmiştir.
Ho : Elemanların işlerine bakış açılan ile, iş hayatındaki bedensel belirtiler aras ında bir
ilişki yoktur.
H, : Elemanların işlerine bakış açılan ile, iş hayatındaki bedensel belirtiler aras ında bir
ilişki vardır.
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Hipotez testi ile ilgili olarak elde edilen "hesaplanan de ğer" ile "tablo değeri" şöyle
belirlenmi ştir.
Tablo-15 : Elemanlar ın İşe Bakış Açılan ile, İş Hayatındaki
Bedensel Belirti Aras ındaki İlgi Analizi

Ki Kare Değerleri
Tablo
Hesaplanan

Test Yap ılan İlgi Alanı
Elemanların işe bakış açılan ile, iş
hayatındaki bedensel belirti aras ında
ilişki

19 . 979

5.990

a

İlgi analizi sonucuna göre; hesaplanan de ğer (19.979) > tablo de ğeri (5.990) olduğundan Ho reddedilir. Buna göre, iki de ğişken aras ında ilişki vardır. Elemanların işlerine
bakış açılarının olumlu olması, onların tükenme e ğilimini ifade eden bedensel ve fiziksel
olumsuzluklardan daha az etkilenmeleri anlam ına gelebilir. Yok elemanlar ın işlerine bakış
açılan olumsuz ise, bu tür olumsuzluklardan daha çok ve daha çabuk etkilenmek suretiyle daha kısa zamanda tükenme e ğilimine girebilirler. İlgi analizi böyle bir ili şkiye işaret
etmektedir.
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4.5. Elemanlar ın İşe Bakış Açılan İle, İş Yerindeki Yönetsel Uygulamalar Aras ında
ilişki Analizi
Elemanların işe bakış açılan ile, iş yerindeki belirtiler aras ında bir ilişkinin olduğu
varsayılmaktadır. Bu varsayımm doğruluğu Ki Kare Testi ile analiz edilmek istenmi ştir.
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Ha : Elemanlann işlerine bak ış açılan ile, iş hayatındaki belirtiler aras ında bir ilişki
yoktur.
Hi : Elemanların işlerine bakış açıları ile, iş hayatındaki belirtiler aras ında bir ilişki
vardır.
Hipotez testi ile ilgili "hesaplanan de ğer" ile "tablo de ğeri" tabloda gösterildi ği gibi
belirlenmi ştir.
Tablo-16 : Elemanlar ın işlerine Bakış Açılan ile, İş Yerindeki Yönetsel Uygulamalar Arasındaki İlgi Analizi

Ki Kare Değerleri
Tablo
Hesaplanan

Test Yapılan İlgi Alanı
Elemanların işlerine bakış açılan ile, i ş
yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında
ilişki
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0.206

5.990

Tablo analizinde hesaplanan de ğer tablo değerinden küçük ç ıktığı için (0.206<5.990)
110 kabul edilir. Yani bu iki değişken arasında bir ili şki bulunmamaktad ır. Buna göre
çalışanların işlerine bakış açısı ile, iş yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında bir ilişki
bulunmamaktadır. Çünkü çal ışanların olumlu kanaatleri doğrudan yönetsel anlayışın uygulamalarına yansıma imkanı bulamamaktadır.
5.GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Tablo dağılımları incelendiğinde; tükenme e ğiliminin hem öğretim elemanları açısından ve hem de öğretmenler aç ısından kısmen de olsa bir vak ıa olduğu, ancak tükenme e ğiliminin boyutlarının çok fazla ve ciddi olmadığı görülmektedir. Çal ışma hayatı, duygusal
belirti davran ışsal belirti, bedensel belirti ve savunma belirtileri ile ilgili tablo da ğılımları
yukarıdaki cloğnılamaktadır. Yine tablo dağılımları öğretim elemanlanna kanaati oranla
öğretmenlerin tükenme sürecinden daha fazla etkilendiklerini ortaya koymaktad ır. Bunun
nedeni; öğretim elemanlarının çalışma süresinin daha kısa (1.5 yıl olanı %34.1) olmas ı,
kariyer yapma imkanlarının daha fazla olmas ı ve yine öğretmenlere nazaran ekonomik
imIcânlarmın (ücret+maaş+gelişme vb.) fazlalığı olarak sıralanabilir. Buraya akademik
serbesti ortamının varlığı da eklenebilir.
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Öte yandan gerçekle ştirilen ki-kare uygunluk testlerinde ise; elemanlar ın işe bakış
açılan ile, i ş hayatındaki durumları , duygusal belirtileri, davranışsal belirtileri, bedensel
belirtileri, savunma belirtileri aras ınada bir ilişkinin olduğu, buna karşılık elemanların işe
bakış açıklan ile iş yerindeki yönetsel uygulamalar aras ında bir ili şkinin olmadığı gözlenmiştir.
Elemanların verimliliği üzerinde doğrudan etkiye sahip olan tükenme duygusunun
varlığını azaltma konusunda, kurumlar düzeyinde baz ı önlemler geli ştirilebilir. Bunlan. şu
şekilde s ıralamak mümkündür:
a) Ekonomik olanaklar ın artırılabilir ya da yeterli hale gelmesi sa ğlanabilir.
b) Kariyer yapma ve yükselme imkanlar ı geliştirilebilir.
c) Elemanların terfisinde söz konusu bu kariyer ve yükselme kriterleri esas al ınabilir.

d) Sık sık hizmet içi eğitim ve diğer uygulamalarla elemanlar ın kendilerine yenilemelerine fırsat verilebilir.
e) Olumlu, insani, katılımcı ve demokratik teamüllerin a ğır bastığı bir örgütsel iklim
yaratılabilir.
t) Öneri sistemi işletilerek elemanlar ın fikir ve düşünce üretimleri kurumların gelişmesine yansıtılabilir.
g) Eğitim-öğretim ortamı bilgi teknolojileri ile desteklenerek, öğretim
elemanlarının ders anlatma gücü zenginle ştirilebilir.
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h) Öğretim elemanları ve öğretmenlerin performanslar ı bilimsel yöntemlere göre değerlendirilerek, başarılı elemanlar kısa süreli de olsa yurt d ışına gönderilerek,
başarılı
elemanlar kısa süreli de olsa yurt d ışına gönderilerek ödüllendirilebilir.
i) Elemanların boş zamanlarını değerlendirme konusunda uygun zaman ve mekanlarda tatil imkanlar ı artırılabilir.
j) Elemanlar kurumlar ın en önemli sermayesi (entellektüel sermaye) olarak görülür
ve onların verimliliğini artırmaya yönelik yönetsel önlemler geli ştirilebilir.
k) Kalite ve mükemmellik anlay ışı geliştirilerek, müşteri tatmini kurum
çalışmasının odak noktas ı haline getirilebilir ve böylece çal ışanın bunu bir görev ya da
etik sorumluluk anlay ışı içerisinde yapmanı temin edebilir.
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Bu ve buna benzer önlemler her zaman kurumda çok fazla yat ırım yapmadan da sağlanabilir. Bu durum büyük oranda kurumlann yönetsel yetenek ve isteklerine ba ğlıdır.
Önemli olan bu istek ve yeteneklerin harekete geçirilebilmesidir. Kurumlar ın en önemli
kaynağı insan kaynağıdır. Öncelikle kurumlar ın bunu keşfetmesi gerekmektedir. Günümüzün değişim sürecinde ve küresel dünyas ında rekabette önde olmak, insan kaynaklar ının
verimli kullan ılmasına ve varolan insan kaynağının daha geç tükenme sürecine girmesinin
sağlanmasına dayan ır. Yani kurumlar s ık sık insan kaynakları itibariyle yenilenmenin ve
süreç-teknoloji ve bilgi olarak da yeniden yap ılanman ın gayreti içerisinde olmak zorundadırlar. Bu sağlanabilirse; insanlar arac ılığıyla verimlilik artışı sağlanabilir ve elemanlar
kurumlarına tekrar tekrar yeniden kazand ırılabilirler.
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üçüncü sektör

OOPERATİ FÇ İ Lİ K
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ DOYUMU
ÜZERİNDEKİ ETKISININ MATBAACILIK
ALANINDA FAALIYET GÖSTEREN KAMU
VE ÖZEL SEKTÖRE AİT İKİ İŞLETMEDE
ARAŞTIRILMASI
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"Örgüt Kültürü" ile " İş Doyumu" aras ındaki ilişkiyi ele alan bu çal ışmada, örgüt içerisindeki işgörenlerin doyum elde etme sürecinde, örgüt kültürü bile şenlerinin işgören
doyumu üzerindeki etkisinin de ğerlendirilmesine yönelik basit kavramsal bir model önerilmektedir. Böyle bir modelle " Örgüt kültürü i ş doyumunu etkilemekte midir?" problemine şematik bir yakla şımla açıklık getirilmek istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, İş Doyumu, İçsel Motivasyon, Matbaa
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ORGANIZATION CULTURE
ON JOB SATISFACTION AT TWO (ONE PRIVATE AND ONE GOVERMENT)
PRINTING SECTOR.
Abstract

In this study, which is about " organization culture and job satisfaction", a conceptual
model for the evaluation of the effects of organization culture elements on the satisfaction of employees, in the process of getting satisfaction, is suggested. Through the model
whether organizational culture affects job satisfaction or not is examined via schematic
approach. In addition, the same matter has been scrutinized in two enterprises in public
and private sectors.
Key Words: Organizational Culture, Job Satisfaction, Intrinsic Motivation, Printing
House
*Gazi Universitesi, Teknik E ğ itim Fakültesi, Matbaa E ğitimi Bölümü, O ğ retim Görevlisi
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1. Giriş
İnsanların çalıştıkları ortamın kültürel yap ısının tanımlanmas ı ve bu ortama ili şkin
iş doyumlarının incelenmesine yönelik ara ştırmada matbaa sektöründe çal ışan işgörenler
araştırmanın ana kütlesini olu şturmaktadır.
Ankara'da bulunan ve mülkiyeti aç ısından birbirinden farkl ı olan iki ayrı firma çalışanları araştırmanın uygulama alanını oluşturmaktadır. Matbaa sektöründe önemli bir yere
sahip olan her iki i şletmeden 109 mavi yakal ı işgörene uygulanan ve be ş bölümden oluşan
ankette, demografik özellikleri ölçen sorular ile örgüt kültürü, örgütsel ba ğlılık, içsel motivasyon ve i ş doyumu soruları yer almıştır.
2. Araştırmanı n Amacı

Araştırmanın özel amacı, özel ve kamu sektöründe matbaa alan ında faaliyet gösteren
işletmelerin örgüt kültürünün i ş doyumu üzerindeki etkisinin araştınlmasıdır.

a

Araştırmanın genel amac ı, söz konusu örneklemi oluşturan birimleri gözlemleme
yoluyla elde edilen verilere dayanarak, de ğişkenler aras ında ilişki aramak ve kurmak, bu
ilişkiden yola çıkarak, karşılaştırmalı direkt olay incelemesi yoluyla elde edilen sonuçlar ı
genele maletmektir.
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3.Kuramsal Çerçeve : Örgüt Kültürü — İş Doyumu ilişkisi
3.1. Örgüt Kültürü
3.1.1.Tammlar

Son yıllarda örgütsel kültür konusuna artan bir ilgi mevcuttur. Asl ında, örgütsel kültürün sırlan olduğu düşünülmüş ve geçen son 20 y ılda uzman ve teorisyenler tarafından
dünya çap ında ilgi görmüştür (1).
Örgütsel kültürün kapsam ını tanımlamak kolay de ğildir. Uzmanlar, örgütsel kültür ile
ilgili teorileri araştırmışlar; ama çok nadir teorilerde uzla şmışlardır (2).
Reichers ve Schneider'a (3) göre örgütsel kültür, "örgütsel kurallar ın, uygulamaların
ve prosedürlerin resmi ve gayri resmi olarak payla şılması sonucunda ortaya ç ıkan kabullerdir". Kültür; değerler, inançlar ve felsefeler gibi daha geni ş konulara yöneliktir.
Schein (4) örgütsel durumu, kültürün d ışarıdan görünen yüzey kademesi olarak
düşünmüş ve örgütsel durumu en iyi kültürün izah' ile karakterize edilebilece ğini söylemiştir. Örgütsel durum üzerindeki ara ştırmalar, örgütsel fonksiyonlarda daha nedensel
yaklaşımları bulmak için pek yardımcı olmamıştır. Schein'a göre örgütsel kültür(5); "
İç entegrasyon ve d ış adaptasyon problemleri çözüldükçe grubun ö ğrendiği paylaşılan
temel kabullerdir, bunlar geçerli say ılabilecek derecede iyi i şlevlerdir ve dolay ısıyla yeni
işgörenlerin doğru düşünmeleri ve problemlerde do ğru yolda ilerlemeleri için bunlar i şgörenlere öğretilirler."
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Paylaşılan kabuller ve inançlar, organizasyonu anlamada grubun üyelerine yard ımcı
olmaktadır (6).
Brown (7) örgütsel kültürü şu şekilde tammlamaktad ın " Örgütsel kültür inançlara,
değerlere ve kurulu şun tarihi boyunca geli şen deneyimlerin uygulanmas ına yöneliktir."
Sashkin ve Kiser (8) örgüt kültürünü, "kurulu ş içinde sonuçlanan davranış öfileklerinin
değer kabullerinin ve inançlann bir fonksiyonu" oldu ğunu ileri sürmüşlerdir. Henclriks ise
(9) tabulann, sembollerin, örflerin ve efsanelerin, şirketlerin zamanla geli ştirdiği örgütsel
kültürün bir parças ı olduğunu söylemektedir.
Marcoulides ve Heck'e göre (10) örgütsel kültür, çe şitli değişkenlerle uygulanmaktadın Bunlar; örgütsel yap ı, amaç, değerler, plan, kuruluşun durumu ve bireysel değer ve
inançlardır.
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Kuruluş içindeki kültürü analiz etmek, kar ışık bir yaklaşımdır. Schein'a göre (11)
kültür, üç farklı seviyede analiz edilebilir. Birincisi, üst seviyede yap ılanlardır. Bu seviye
birinin gördüğü, duyduğu ve yeni bir gruba katılclığında hissetti ği tüm fenomenleri içerir.
Bu seviyenin altında, desteklenen de ğerler yer al ır. Bu değerler; stratejiler, amaçlar ve
kuruluşun felsefesidir. Bu stratejiler, amaçlar ve felsefeler, problemleri çözmek için adap.;
te eclilmektedirler. Bu seviyedeki de ğerler, üst seviyedeki davran ışların çoğunu tahmin
edebilmektedir. En alt seviye, temel kabullerdir; bunlar bilinçsiz, eski inançlar ı, kabulleri,
düşünce ve duyguları içermektedir. Temel kabuller yüz yüze gelebilece ğimiz veya üzlaşabileceğimiz konular gibi görünmektedir. Bir grup bir kabule vard ığında, bunu de ğiştirmek
fazlasıyla zordur.
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Bir örgütün üyeleri eylemlerinin yans ıması olan örgütün sosyo-kültürel sistemi aracılığıyla ihtiyaçlarını tatmin etmeye çal ışırlar. Örgütün kültürü sosyo-kültürel sistemi onu
çevreleyen toplum kültürünün bir yans ımasıdır. Bu değerlerin paylaşımı örgütü meşrulaştırır.
Bu tanımlardan yola ç ıkarak örgüt kültürünü, "örgüt üyelerince payla şılan ve herkesin
içinde hareket etti ği ortak anlayış ve temel inanç sistemi" şeklinde tanımlamak mümkündür (12).
Örgüt kültürü ile ilgili yapılan farklı tanımlarda örgüt kültürünün, örgütün bütününe
yönelik, o örgüte özgü bir özellik olduğu yönünde birle şilmiştir. Örgüt kültürü, şimdiye
kadar yapılan tanımlamalara göre şöyle yorumlanabilir.
Örgüt Kültürü, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan, örgütün kendisinin ve çevresinin
örüntüsü olan örgütsel davran ış biçimleri, semboller ve sembolik hareketler arac ılığıyla
somutlaşarak kesinlik kazanan; örgüt üyelerinin tutum, davran ış ve kararlarını şekillendiren ortak değer, örf, inanç ve normlar bütünüdür (13).
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3.1.2 Örgüt Kültürünün Özellikleri

Örgüt kültürünün farkl ı tanımlanndan ortaya ç ıkan ortak özellikler vard ır. Bunlardan
birisi, örgüt içinde bireyler tarafından paylaşılan değerlerdir. Yani çalışanların neyin iyi
neyin kötü, hangi davran ışların istenen veya istenmeyen oldu ğuna ilişkin olarak değerleri
mevcuttur. Örne ğin bazı örgütlerde müşterinin her zaman hakl ı olduğuna ilişkin değerler
vardır (14). Bu duruma paralel olarak, kültürün semboller halinde yay ılması, grup üyeleri
tarafından aynı şekilde algılanması gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bireylerin ileti şiminin
işaretler ve şifreler yardımı ile olduğu bilinen bir gerçektir. Do ğru anlaşmanın nedeninin
de aynı işaretlere, şifrelere ayn ı anlamın verilme zorunlulu ğunun olması, kültürün paylaşılması gereken bir özellik olduğunu göstermektedir.
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Örgütsel kültür, her örgüt için ay ırıcı bir nitelik ta şıyan, örgütün kendi özelliklerinin
ortak ürünüdür. Örgüte üye olan birey, bu ortak ürüne inanmal ı, saygı duymalı; onun yaşaması ve geliştirilmesi için örgüt üyelerine sözleri ve davran ışları ile mesajlar ileterek,
geçmiş tecrübelerini aktararak payla şmalıdır. Örgütsel kültür böylece; ya şama, tüm üyeler
tarafından paylaşılma ve tüm örgüte yay ılma veya anonim olma özelli ğini kazanacaktır
(15).
İkinci ortak özellik, örgüt kültürünü oluşturan değerlerin, olduğu gibi kabul edilmesidir. Anlatılmaya çalışılan, bu değerlerin herhangi bir kitapta yaz ılı olmayıp, çalışanlara
verilen eğitim programlarında yansıtılmayıp, çalışanların kendi geliştirdikleri fikir ve
inançlardan olu şmasıdır. Bu nedenle de örgüt kadar çal ışan insanlar tarafından da zor
anlaşılabilir. Baz ı örgütler bu temel de ğerleri bir araya getirerek aç ıklarlar ve çalışana
duyurmaya veya anlatmaya çal ışırlar (16).
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Üçüncü ortak özellik ise, bu de ğerlerin çalışanlar için taşıdıkları sembolik anlamlardır.
Bu anlamlar, örgüt içinde çal ışan insanların birbiriyle kurmuş oldukları etkileşim ile öğrenilir. Örneğin örgüt içinde anlat ılan hikayeler, masallar, belirli bir kimsenin yaptığı bir
davranış, nesilden nesile bir efsane olarak geçer. Çal ışanlar bunları duyarak örgütün de ğerini öğrenirler. Bu şekilde öğrenilen değerler, bir kitapta yaz ılı olan bilgileri veya de ğerleri, çalışma prensiplerini okuyup anlamaktan daha etkilidir ve daha çabuk ö ğrenilir (17).
Örgütsel kültürün, düzenli ve tekrar edilen ve geçmi şten bugüne ve bu günden de gelece ğe
aktarılan bir yapıskvardır. Örgüt içinde üyelerin gösterdikleri ve di ğer üyelere aktardıkları,
kullandıkları diller, semboller, seramonik hareketler ço ğu zaman üyelerin otomatik olarak
sorgulamadan aldıkları ve kabullendikleri davran ış kalıplandır. Bunların nedenleri, örgüt
üyelerine zamanla yeri geldikçe ve f ırsatlar ortaya ç ıktıkça, örgütsel ö ğrenme ve öğrenen
organizasyonların yöntem ve teknikleriyle aktar ılarak pekiştirilmeleridir (18).
3.2. İş Doyumu Kavramı

İş doyumu çalışanların iş ortamına ilişkin olumlu ya da olumsuz duygularının tümüdür. İş doyumunun düşmesi ile birlikte işi bırakma, işi yavaşlatma, devamsızlık ve işgücü
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devri artmaktad ır. Bu sorunlarla birlikte dü şük verimlilik, üretim kalitesindeki dü şüş, işçi
transferi, disiplin sorunları ve başka birçok güçlükler ortaya ç ıkmaktadır. Bunlardan da
anlaşılacağı gibi iş doyumunun düşmesi bir firmada ko şulların kötüye gitti ğinin en önemli
belirtisi olmakta ve firmaya maliyeti de yüksek olmaktad ır (19). İş doyumunun yükselmesiyle birlikte tüm olumsuz ko şullar ve işgücü devri azalmakta, i ş ortamından doyum
alan çalışanlar uzun süre aynı işte kalarak di ğer çalışanlarla birlikte olmaktan memnuniyet
duymaktadırlar. Bu olumlu duygular firmada bireyler aras ı ilişkileri destekleyici bir yap ılaşma sürecini de ba şlatrnaktad ır.
3.2.1. İş Doyumunun Önemi
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İnsan kaynakları bir örgütün en önemli varl ığı olarak değerlendirilir. Örgütün ba şarısı ya da başansızlığı, personelin nicelik ve nitelik yönünden uygunluğuna bağlıdır. Bu
nedenle insan gücü gereksinimini karşılamak için bir örgütün benimseyece ği istihdam
politikaları yaşamsal önem taşır. Örgütün amaçlar ına ulaşması insan kaynağının verimine
bağlıdır (20). İnsan kaynağı işinden doyum sağlandığında örgütün amaçlar ına ulaşmak
kolaylaşacaktır. Dahas ı insanlar ihtiyaçları karşılandığı zaman daha iyi verim göstermektedirler, i şinden doyum olan birey i şletmeyi de başarıya götürür (21). İş doyumu, yöneticiler ve çal ışanlar aç ısından önemlidir. Günümüzde hızla değişen teknoloji işi tek başına
yapmayı imkansız hale getirmiştir. Ekip çalışmasında iş doyumu önemli bir yere sahiptir.
Ancak herkes kendi gereksinimini sa ğlayacak i şi bulamayabilir.
İş doyumu veya doyumsuzluğuna yol açan iş öğeleri; ücret, yükselme olanaklar ı, yönetim biçimi, işin bireye uyumu ve i ş arkadaşları ile ilişkiler olarak say ılabilir. Her bireyin
işinden beklentileri ve kendine göre önemli olan farkl ıdır. Bu yönden baktığımızda ise
iş doyumu kısmen kendince önemli bulduğu ihtiyaçlarını işinin ne kadar karşıladığı ile
ilgilidir.
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İş doyumu modern yönetim anlayışının önemli bir faktörüdür. İş doyumu sağlayan
kuruluşların eleman bulmakta zorlanmad ığı, iş doyumu sağlamayan kuruluşların da aksi
sonuçlarla karşılaştığı görülmektedir. İş doyumu işgören mutluluğu sağlar.
İş doyumunun yaşantımız üzerindeki etkileri son derece aç ıktır. Yöneticilerin, i şgörenlerin iş doyumu ile ilgili olarak konuya yaklaşımları üç nedenden oluşmaktadır: Birincisi,
doyumsuz i şçi işten kaçar ve mümkün olduğunca işten ayrılmayı, başka bir i şe geçmenin
yollarını arar. Bu da örgüte büyük zarar verir. İkincisi, iş doyumu yüksek olan birey daha
sağlıklıdır. Üçüncüsü, i ş doyumu yüksek olan birey, bu mutlulu ğun iş dışına da taşır ve
yansıtır (22).
Özellikle son y ıllarda iş doyumu konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır(23). Bu
değişkenin işe devams ızlık ve işgücü dönüşümü ile yakından ilişkili olduğu anlaşılmıştır.
Bir süre bu bağlantılar nedeniyle önemli olan konu son zamanlarda daha ba şka açıdan da
önem kazanmıştır. işyerinde insan davranışını konu alan dallarda genelde görülen geli ş63
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melere paralel olarak, çal ışma yaşamı kapasitesi ve işin ruh sağlığı üzerindeki etkisi gibi
değişkenler, iş doyumunu günümüzde önemli kılan değişkenler olarak ortaya ç ıkarmıştır.
İşinden doyum sağlayan birey i şine devams ızlık yapmaz, işe zamanında gelir, geç
kalma bahaneleri yaratmaz, ayr ıca işten ayrılma isteği de çok düşük olur. Çünkü işinden
doyum olan i şgören, i şinden haz duyar, olumlu duygular besler. İşgörenin istekleri büyük
ölçüde örgüt tarafından karşılanmaktadır. işten doyum sağlayan işçilerin fiziksel, ruhsal ve
davranışsal bozukluğu olma olasil ığı azdır. İşinden doyum almayan işçilerin sık sık hasta
oldukları yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır (24).
İşinden doyum sağlayan i şçi olumlu davranışlar gösterir. Bu olumlu davran ışları işyerinde, toplum yaşamında ve aile ya şamında sürdürür. Ya şamdan zevk al ır, yaşama daha
iyimser bakar ve daha dinamik olur. Yöneticiler aç ısından da doyuma ula şmış bir işgücü,
iş yerine yüksek verimlilik, sağlıklı ve mutlu bir yaşam getirin
3.3. Örgüt Kültürü- İş Doyumu ilişkisinin incelenmesi
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Örgütün doğmasında, gelişmesinde, yaşamını devam ettirmesinde önemli bir yere sahip olan örgüt kültürü ve i ş doyumu birbiri ile yakından ilişkili olan iki kavramdır.
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Örgüt kültürü, i şgörenlerin özelliklerini nas ıl algıladıkları ile ilgilidir, bu özelliklerden
hoşlanıp hoşlanmadıkları ile ilgili değildir. Bu nedenle örgüt kültürü, "tan ımlayıcı" niteliktedir.
İş doyumu ise; örgütle ilgili beklentilerden, ödül uygulamalar ı ve çatışma yönetimi
metotlar ına kadar i ş ortamında mevcut olan pek çok özellikten i ş görenlerin memnun olup
olmadıkları ile ilgilidir. Bu yönüyle i ş doyumu"değerlendirici" niteliktedir (25).
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Değerlerin, i ş yerindeki bireylerin davran ışları üzerinde doğrudan etkili olduğu düşünülmektedir ve payla şılan değerler, bireyler aras ı ilişkilere de yansımaktadır. Özellikle
benzer de ğerlere sahip bireylerin ortak bir ileti şim sistemine sahip olduklar ı görülmektedir. Bilinen, ortak bir ileti şim sistemi de, belirsizlik ve uyarım fazlal ığı gibi iş ilişkilerindeki olumsuz özellikleri azaltmaktadir. Böylece bireyler daha az rol belirsizli ği ve çatışma
yaşadıklarından koordinasyon, i ş doyumu ve işe bağlılık artmaktad ır.
Kültür ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi, örgüt kültürü boyutlarma göre de ayr ı ayrı
karşılaştırarak incelemek mümkündür.
Örgüt kültürünün olu şmasında boyutlardan biri, i şe uygun personel seçimidir. Şayet
örgüt bu konuda dikkatli ve titiz davran ıyorsa, personelin i şe ilişkin sorunları asgariye
indirilmiş olacaktır.
İkinci boyut olan yöneltme sürecindeki personel e ğitimi, kariyer geli ştirme, örgüt değerlerine bağlılığın katılım yoluyla gerçekle ştirilmesi, geleneklerin güçlendirilmesi gibi
faaliyetler, bireyin örgüt ortam ına ve işine bağlanmasını, yakınlaşmasını sağlayacaktır.
Böylece birey hem mesleki hem de duygusal tatmin duyacakt ır.
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Kültürü şekillendiren ve örgüt içinde daha tan ınır hale getiren di ğer bir boyut ise bireysel başarının ödüllendirilmesidir. Burada yaln ızca maddi ödüller de ğil, takdir gibi manevi
ödüller de söz konusudur. İş doyumu ise işin niteliği ile bu işten elde edilen maddi-manevi
çıkarların uyumu sonucu artmaktad ır. O halde, bir örgütte çal ışanların yüksek iş doyumuna sahip olmaları uygun ödül sistemlerinin geliştirilmesi ile sağlanabilecektir.
Şayet örgüt üyeleri i ş ortamı ve işin özellikleri ile uyum içerisindeyse, onlar ın bu ortama karşı duyguları olumlu olacak, başka bir deyişle iş doyumlan artacakt ır. Bu ilişki "
birey- örgüt" uyumu olarak adlandırılabilir (26).
Yapılan pek çok araştırma ile(27) yönetme, kararlara kat ılım, astların yönetimi alg ılamalan, örgüt çatışmaları, örgütün yönetim ve denetim politikalar ı, liderlik biçimleri,
arkadaşlık ilişkileri, iş gelişimi gibi pek çok örgüt kültürü unsurunun i ş doyumu ile ili şkisi
belirlenmeye çal ışılmıştır.Bu araştırma bulgularından bazıları örgütün yönetim ve denetim
politikaları ile çalışanların iş doyumlarının bağlantılı olduğunu ortaya ç ıkarmıştır. İş çevresindeki olumlu ya da olumsuz de ğişimlerle de İş doyumu doğru orantılı olarak artmakta
ya da azalmaktad ır
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İş doyumuna olan ilgi günümüzde hümanist yakla şımın iş hayatına girmesiyle daha da
artmıştır. Çalışanın duygusal yaşantısının dikkate al ınması bir çok ülkede insan hayat ının
kalitesinin arttırılması gayretleri içinde dü şünülmektedir. Değişen bu anlayışla beraber,
etkili bir örgüt kültürü yaratarak, çal ışanların tatmininin sağlanması ve bu yolla örgüt
amaçlarına ulaşılması, etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, günümüz örgütlerinin önemli
hedeflerinden biri haline gelmi ştir (28).
Bunun yanında; örgüt kültürünün i şgörenlerce anla şılması, benimsenmesi ve paylaşılması iş doyumuna önemli katkılar sağlar. Paylaşılan ortak değerler, nornTlat, davranış biçimleri, çalışanların örgüte bağlılığını geliştirir ve çalışanların davranışlarının tutarlılığını
arttınr. Örgütte birliktelik duygusu sağlar, "biz" duygusunu geliştirir. Çalışanları örgüte ve
birbirlerine bağlar. Çalışanların kendilerini bütünün bir parças ı saymalarına, kendilerini
evlerinde.hissetmelerine, aileleri ile birlikte imi ş gibi rahat ve huzurlu bir ortam içerisinde
çalışmalarına imkan sağlar (29).
Bir kültürü güçlü yapan, o kültüre inanm ış ve bağlanmış kişilerin örgütle özde şleşme
dereceleridir. Çal ışanlar tatmin olduklarında, örgüte bağlı hklan artacak, kendilerini örgütün bir parçası olarak görüp motive olacaklard ır. Firmanın güçlü bir örgüt kültürüne sahip
olmasında, örgüt üyelerince benimsenmi ş ortak tutum ve değerlerin geli ştirilmesi önemli
etkenlerden biridir.
Tüm bu sayılanlar çalışanlann performans ına ve verimliliklerine önemli katk ı lar
sağlayacaktır.
Özetle günümüzde örgütlerin ya şamını sürdürüp geli şmelerinde örgüt kültürünün
önemli bir yeri vardır ve tatmin olan çalışanlar süreç içerisinde örgütü ba şarıya götürürler.
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4. Bulgu ve Yorumlar
"Örgüt Kültürü" ile " İş Doyumu" ili şkisini ele alan bu çalışmada, örgüt içerisindeki
işgörenlerin doyum elde etme sürecinde, örgüt kültürü bile şenlerinin i şgören doyumu
üzerindeki etkisinin de ğerlendirilmesine yönelik basit kavramsal bir model önerilmi ştir.
Böyle bir modelle " Örgüt kültürü i ş doyumunu etkilemekte midir?" problemin şeıntik
bir yaklaşımla açıklık getirilmek istenmektedir.
Bu çalışmada, aynı faaliyet alan ındaki iki farklı mülkiyete sahip i şletmede ele al ınarak örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisi ara ştırılmıştır. Mülkiyeti kamuya örnek
olarak " TTK Matbaas ı" ve özel sektöre örnek olarak da "Nurol Matbaa" örnek matbaalar
olarak seçilmiştir. Örgüt kültürü bile şenlerinin i ş doyumunu etkiledi ği varsayımı düşünülerek bir model öne sürülmü ştür.
İş doyumu değişkeninin sosyalleşme, dayanışma ve bağlılık değişkenleri tarafından
açıklandığı düşünülmüştür. Kurulan bu model, regresyon analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
MODEL 1 : Örgüt kültürü bile şenleri yoluyla i şgörenler, iş doyumuna ulaşır.
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Örgüt kültürü — sosyalle şme, dayanışma, örgütsel ba ğlılık- bileşenleri yoluyla i şgörenlerin doyuma ulaşacağı varsayımı göz önünde tutularak birinci model öne sürüldü.

Şekil-1: Örgüt kültürü- i ş doyumu ilişkisini gösteren model
4.1.-Örgüt Kültürü- İş Doyumu ilişkisi Modeli
İş doyumu değişkeninin örgüt kültürü bileşenleri olan sosyalle şme, dayanışma ve
bağlılık değişkenleri tarafından açıklandığı düşünmekteyiz. Kurulan bu model regresyon
analizi yöntemiyle a şağıdaki gibi analiz edilmiştir.
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Tablo-1:Doyum, sosyalle şme, dayanışma ve bağlılık değişkenleri için kurulan
modelin katsayıları ve T testi tablosu
Katsayılar*
Araştırmaya Konu
olan işletmeler

Nurol Matbaa

1

TTK

Standartla ştırılmam ış
regresyon katsay ıları

s
Model

t

sig.

(Sabit
SOSYALLE ŞME
DAYANIŞMA
BAĞLILIk

B
-,485
,147
,503
,380

-,646
,503
2,102
2,002

,523
,618
,043
,053

(Sabit
SOSYALLEŞME
DAYANIŞMA
BAĞLILIK

1.029
-,161
,335
,642

2,187
-,889
1,324
6,297

,032
,377
390
,000

a. Bağımlı Değişken : DOYUM

a

Nurol Matbaa için, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi
aşağıdaki gibidir.
Y= -0,485+0,147*X 1+0,503*X2+0,380*X3
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Doyum= -0,485+0,147*Sosyalleşme+0,503*Dayan ışma+0,380*Bağlılık
TTK Matbaas ı için,. En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi
aşağıdaki gibidir.
Y= 1,029-0,161*X i+0,335*X2+0,642*X3

Doyum=1,029-6*Ssale
şme+0,335*Dayanışma+0,642*Bağlılık

Tablo 1 'e göre, Nurol Matbaa'da kurulan model için de ğişkenlerin anlaml ılığının
belirlenmesinde kullanılan Sig.T değeri sosyalleşme değişkeni için 0,618; dayan ışma
değişkeni için 0,043 ve bağlılık değişkeni için 0,053'tür. Bu de ğerler, 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde yalnızca dayanışma değişkeninin doyum değişkenini aç ıklamada önemli olduğu görülmektedir. Di ğer değişkenler doyum değişkenini açıklamada
önemli değildir.
TTK* Matbaasında ise kurulan model için değişkenlerin anlaml ılığının belirlenmesinde kullanılan Sig. T değeri sosyalleşme değ'işkeni için 0,377; dayan ışma değişkeni
için 0,190 ve bağlılık değişkeni için 0,000'dır. Bu değerler, 0,05 anlaml ılık düzeyinde değerlendirildiğinde yalnızca bağlılık değişkeninin doyum değişkenini açıklamada önemli
olduğu görülmektedir. Di ğer değişkenler doyum değişkenini açı klamada önemli de ğildir.
*Türk Tarih Kurumu
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Tablo.2: Doyum, ba ğlılık, sosyalleşme ve dayan ışma değişkenleri için kurulan
regresyon modelinin istatistik tablosu
Model Özeti
R
Araştırmaya konu

(Korelasyon Katsay ısı)

R Square (Bealirtme Katsay ısı)

Nurol Matbaa

1

.698*

,487

TTK

1

.675

,456

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

Tablo 2'ye göre, Nurol Matbaa için kurulun modelde; doyum de ğişkeni ile örgütsel
bağlılık, sosyalleşme ve dayanışma değişkenleri aras ındaki ilişki 0,70'dir ve doyum
değişkeninin bu değişkenler tarafından açıklanma oranı % 48,7'dir. Yani, doyumdaki
değişimin % 48,7'si örgütsel ba ğlılık sosyalleşme ve dayan ışma değişkenleri tarafından
açıklanmaktadır.
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Tablo 2'de de görüldüğü gibi, TTK Matbaas ı için kurulan modelde ise; doyum değişkeni ile örgütsel ba ğlılık, sosyalleşme ve dayan ışma değişkenleri aras ındaki ilişki
0,675'dir ve doyum de ğişkeninin bu değişkenler tarafından açıklanma oranı % 45,6'dır.
Yani, doyumdaki de ğiş imin % 45,6's ı örgütsel bağlılık, sosyalleşme ve dayanışma değişkenleri tarafından aç ıklanmaktadır.
Tablo-3: Doyum, sosyalle şme, dayanışma, ve bağlılık değişkenleri için kurulan
regresyon modelinin varyans analizi tablosu
Varyans Analizi*

Araştırmaya Konu
olan işletmeler

Tareler
Toplamı

Model

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalaması

10,758

,000*

18,687

,000*

Nurol Matbaa

i

Regresyan
Artık
Toplam

15,819
1,665
32,484

3
34
37

5,273
,490

TTK

1

Regresyan
Artık
Toplam

13,828
16,526
30,354

3
67
70

4,609
,247

f

sig.

a. Kestiriciler (Sabit) BA ĞLILIK, SOSYALLE ŞME, DAYANI ŞMA
b. Bağımlı Değişken: DOYUM
Tablo 3'e göre, kurulan modelin anlaml ılığının sınanmas ı için ANOVA tablosuna bakılır. Nurol Matbaa ve TTK Matbaas ı için kurulan modellerin Sig.F de ğerleri 0,000'dır.
Bu da, hem %1 hem de %5 anlaml ı lık düzeyinde, kurulan modellerin anlaml ı olduğunu
göstermektedir.
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Kurulan bu modelde ba ğımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranları Nu-ı için % 45,6'idi. Bu aç ıklanma oranları doyum rolMatbiçn%48,7veTKMatbs
değişkenini aç ıklamada söz konusu de ğişkenlerden ba şka değişkenlerinde olduğunu göstermektedir.
Elde edilen bulgular ışığında modelin her iki i şletme için anlaml ı olmasına rağmen %
50'nin altında aç ıklama oranına sahip olmasından dolayı yeterli olmadığı düşünülmüştür.
MODEL II: İçsel motivasyon destekli örgüt kültürü bile şenleri yoluyla i şgörenler,
iş doyumuna ulaşır.

a

Model I'de belirtilen örgüt kültürü bile şenleri yoluyla i şgörenlerin yeterince doyuma
ulaşmadığı yukarıda tespit edilmi ştir. Bu sorun göz önünde tutularak "içsel motivasyon"
etkeni bu modele eklenerek ikinci bir model olu şturulmuştur. İçsel motivasyon ki şisel
inançlar ve değerlerin doyurulmasıyla ilgilidir. Bu modele içsel motivasyonun eklenmesi Herzberg'in "Hijyen Kuram ında" doyum sağlayıcı etmenler olarak içsel motivasyon
etkenlerini göstermesidir. Herzberg'e göre, çal ışanlan güdülemede iç kaynakl ı ödüller
kullanılmalıdır. Herzberg çal ışanların iş doyumunu arttırmada etkin olan faktörler ba şarı,
takdir edilme, işin niteliği, ilerleme, sorumluluk üstlenme ve ki şisel geli şimdir. Bunlara
genel olarak iç kaynakl ı ödüller (intrinsic rewards) denilebilir. Bu ödüller, somut olmay ıp,
çalışanların yaptıkları işten manevi doyum almas ını sağlarlar.

cy

Şekil-2: İçsel motivasyonla destekli örgüt kültürü-i ş doyumu ilişkisini gösteren
model

pe

Sosyalleşme

Dayanışma

Örgüt Kültürü

Örgütsel
Bağ l ıl ı k

İş Doyumu

ı

-F

İçsel
Motivasyon
Kurulan bu model regresyon analizi yöntemiyle a şağıdaki gibi analiz edilmiştir.
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Tablo-4: Doyum, sosyalleşme, dayanışma, bağlılık ve içsel motivasyon değişkenleri için kurulan modelin katsay ıları ve T testi tablosu
Katsayılar*
Araştırmaya Konu
olan iş letmeler

Standartlaştınlmamış
regresyon katsay ı ları
Model

Nurol Matbaa

1

TTK

1

(Sabit
SOSYALLE ŞME
DAYANIŞMA
BAĞ LILIK
MOTİVASYON
(Sabit
SOSYALLE$ME
DAYANI ŞMA
BAĞLILIK
MOTIVASYON

B
-2,000
,129
,457
,306
,555
-,753
8,721E-03
9,082E-02
,200
,960

t
-2,110
,473
2,028
1,689
2,368
-1,283
,053
,391
1,466
4,328

sig.
Anlamblık
,043
,639
,051
,101
,024
,204
,958
,697
,147
,000

a. Bağımlı Değişken : DOYUM

a

Nurol Matbaa için, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi
aşağıdaki gibidir.
Y= -2,020+0,129*X 1 +0,457*X2+0,306*X3+0,555*X4

cy

şme+0,457*Dayan ışma+0,306*Bağlılık
Doyum=-2,0+19*Ssale

+0,555*İçsel Motivasyon

TTK Matbaas ı için, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi
aşağıdaki gibidir.
Y= -0,753+0,0087*X İ+0,091*X2+0,200*X3+0,960*X4

pe

şme+0,091*Dayan ışma+0,200*
Doyum=0,753+8*Ssale

Örgütsel Bağlılık+0,960* İçsel Motivasyon

Tablo-4'e göre, Nurol Matbaa'da kurulan model için de ğişkenlerin anlaml ılığının belirlenmesinde kullan ılan Sig.T değeri sosyalleşme değişkeni için 0,639; dayanışma değişkeni için 0,051, ba ğlılık değişkeni için 0,101 ve içsel motivasyon de ğişkeni için 0,024'tür.
Bu değerler, 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi ğinde yalnızca içsel motivasyon
değişkeninin doyum değişkenini açıklamada önemli olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler doyum de ğişkenini açıklamada önemli de ğildir.
Tablo-4'de görüldüğü gibi, TTK Matbaas ında ise kurulan model için de ğişkenlerin
anlamlılığının belirlenmesinde kullanılan Sig. T değeri sosyalleşme değişkeni için 0,958;
dayanışma değişkeni için 0,697, bağlılık değişkeni için 0,147 ve içsel motivasyon de ğişkeni için 0,000'd ır. Bu değerler, 0,05 anlaml ılık düzeyinde de ğerlendirildi ğinde yalnızca
içsel motivasyon de ğişkeninin doyum değişkenini aç ıklamada önemli olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler doyum de ğişkenini açıklamada önemli de ğildir.
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Tablo-5: İş doyunıu, içsel motivasyon, sosyalle şme, dayanışma ve bağlılık değişkenleri için kurulan regresyon modelinin istatistik tablosu
Model Özeti
R
(Korelasyon Katsay ısı)

Araştırmaya konu

R Square (Bealirtme Katsay ısı)

Nurol Matbaa

1

.749*

,562

TTK

I

.759

,576

a. Kestirme : (Sabit), MOT İVASYON, BAĞLILIK, SOSYALLE ŞME, DAYANIŞMA

Tablo-5'de görüldüğü gibi Nurol Matbaa için kurulun modelde; doyum de ğişkeni
ile örgütsel bağlılık, sosyalleşme, dayanışma ve içsel motivasyon değişkenleri aras ındaki ilişki 0,75'tir ve doyum değişkeninin bu değişkenler tarafından aç ıklanma oran ı
%56,2'dir. Yani, doyumdaki de ğişimin %56,2'si örgütsel bağlılık sosyalle şme, dayanışma
ve içsel motivasyon de ğişkenleri tarafından açıklanmaktadır.
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TTK Matbaası için kurulan modelde ise; doyum değişkeni ile örgütsel bağlılık,
sosyalleşme, dayanışma ve içsel motivasyon de ğişkenleri arasındaki ilişki 0,74.9'dur ve
doyum değişkeninin bu kleğişkenler tarafından açıklanma oranı %57,6'dır. Yani, doyumdaki değişimin %57,6'sı örgütsel bağlılık, sosyalleşme, dayanışma ve içsel motivasyon
değişkenleri tarafından açıklanmaktadır.
İçsel motivasyon destekli örgüt kültürü bile şenlerinin iş doyumunu her iki i şletme
içinde % 60'lara dayanan bir ölçüde aç ıklamıştır. Oluşturulan yeni model, mülkiyeti kamuya ait olan " Türk Tarih Kurumu Matbaas ı" ve mülkiyeti özel sektöre ait olan " Nurol
Matbaa" için anlaml ı bulunmuştur. Ayrıca, " Türk Tarih Kurumu Matbaas ı" işgörenlerinin
örgüt kültürü ve iş doyurnunun " Nurol Matbaa" i ş görenlerine göre daha yüksek oldu ğu
araştırma sonucunda ortaya ç ıkmıştır.
Bir önceki modelle kıyaslandığında içsel motivasyonun ilave edildi ği modelin hem değişkenler aras ındaki ilişki hem de aç ıklanma oranı bakımından daha iyi bir model oldu ğu
görünmektedir.
Tablo-6: Doyum, içsel motivasyon, örgüt kültürü de ğişkenleri için kurulan regresyon modelinin varyans analizi tablosu
Varyans Analizi*

Araştırmaya Konu
olan i şletmeler

Model

Tareler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalaması

f

sig.
Anlamlılık

Nurol Matbaa

1

Regınsyan
Artık
Toplam

18,240
14,244
32,484

4
33
37

4,560
,432

10,565

,000•

TTK

1

Regresyan
Artık
Toplam

17,481
12,873
30,354

4
66
70

4,370
,195

22,407

,000*

a. Kestiriciler (Sabit) MOT İVASYON, BAĞLILIK, SOSYALLE ŞME, DAYANI ŞMA
b. Bağımlı Değişken: DOYUM
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Tablo-6'da görüldüğü gibi, kurulan modelin anlaml ılığının sınanmas ı için ANOVA
tablosuna bakılır. Nurol Matbaa ve TTK Matbaas ı için kurulan modellerin Sig.F değerleri
0,000'dır. Buda, hem %I hem de %5 anlaml ılık düzeyinde, kurulan modellerin anlaml ı
olduğunu göstermektedir.
5. Sonuç

cy

a

Yap ılan bu çal ışmada aynı faaliyet alanındaki iki farklı mülkiyete sahip i şletmenin
örgüt kültürünün i ş doyumu üzerindeki etkisi ara ştırılmış ve iki ayrı model bu işletmelerde
s ınanmıştır. Örgüt kültürü bile şenlerinin — sosyalleşme, dayanışma ve örgütsel bağlılık- iş
doyumunu etkiledi ği varsayımı düşünülerek bir model öne sürülmü ş elde edilen bulgular .
ışığında modelin her iki i şletme için anlamlı olmasına rağmen açıklama oranının düşük
olduğu saptanmıştır. Bu sorun göz önünde tutularak "içsel motivasyon" etkeni bu modele
eklenerek ikinci bir model olu şturulmuştur. Bu modele içsel motivasyonun eklenmesi
Herzberg'in "Hijyen Kurammda" doyum sa ğlayıcı etmenler olarak içsel motivasyon
etkenlerini göstermesidir. Herzberg'e göre, çal ışanlan güdülemede iç kaynakl ı ödüller
kullanı lmal ıdır. Herzberg çal ışanlann iş doyumunu arttı rmada etkin olan faktörler ba şarı,
takdir edilme, işin niteliği, ilerleme, sorumluluk üstlenme ve ki şisel gelişimdir. Bunlara
genel olarak iç kaynakl ı ödüller (intrinsic rewards) denilebilir. Bu ödüller, somut olmay ıp,
çalışanların yaptıklan işten manevi doyum almas ını sağlarlar. İçsel motivasyon destekli
örgüt kültürü bile şenleri iş doyumunu her iki i şletme içinde % 60'lara dayanan bir ölçüde
açıklamıştır. Oluşturulan yeni model, mülkiyeti kamuya ait olan " Türk Tarih Kurumu
Matbaası" ve mülkiyeti özel sektöre ait olan " Nurol Matbaa" için anlaml ı bulunmuştur.
Bu model, matbaac ılık alanında faaliyet gösteren i şletmeler için işgörenlerin doyum
elde etmesini sağlama sürecinde önemli kolayl ıklar sağlayacak ve yol gösterici olacaktır.
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üçüncü sektör
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PAZARLAMADA YENİ BİR
YAKLAŞIM : YE ŞIL PAZARLAMA

a

Araş.Gör. Mehmet BAŞ*
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ÖZET: Sınırlı kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlar ı karşılanırken yeryüzündeki doğal
kaynaklar zarar görmektedir. Geli şmiş ve gelişmekte olan her ülke de bu olaya katk ı sağlamaktadır. Türkiye, hâlâ sanayile şme sürecini ya şadığı için çevre bilincinin fark ına yeni
varmıştır. Dolayısıyla da, işletmeler bu konuyu dikkate alarak pazarlama stratejilerine
yeni yeni yön vermeye ba şlamışlardır. Bunun doğal sonucu olarak da "Ye şil Pazarlama"
Türkiye için oldukça yeni bir kavramd ır ve daha geli şme aşamasındadir.
A NEW APPROACH IN MARKETING : GREEN MARKETING
ABSTRACT: While human needs tried to be satisfied with scarce resourcses, natural
resources are being damaged. Developed and emerging countries have a great role on this
damage Turkey has been noticed the importance of environment recently, cause of the
industrialization is so new horrizon in Turkey. Firms noticed that subject as method producing new marketing strategies. For this natural reason, "Green Marketing" is too new
method. It has been already beginning and developing in Turkey.
I. Giriş

insanoğlu, yaşamını sürdürmek için fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
İnsan ihtiyaçlarının karşılanması da, doğal kaynakların tüketilmesi anlam ına gelmektedir.
Özellikle gitilimüzde, insan ihtiyaçlar ının sınırsız hale gelmesi ile, i şletmeler arasındaki
rekabet daha da büyük bir ivme kazanm ıştır. Işletmeler, insanların istek ve ihtiyaçlar ını
tam anlamıyla karşılayabilmek için aralarında acımasız bir rekabet ba şlatmışlardır. Teknolojinin ve sanayiinin de, hızla gelişmesiyle işletmeler, çevre unsurunu göz ard ı ederek
*Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Araştırma Görevlisi
**Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Araştırma Görevlisi
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üretimlerine devam etmi şlerdir. Sonuçta, bu olumsuzluklardan etkilenen, çevre olmu ştur.
Çünkü doğal kaynaklar, rekabetin yo ğunlaşmasıyla fıitursuzca kullanılmaya başlanmıştır.
işletmelerin; do ğayı düşünmeden yapm ış oldukları faaliyetler her ne kadar çevreye verilmiş bir zarar gibi gözükse de asl ında kendilerine vermi ş oldukları bir zarard ır. İşletmeler, kendi karlılıklarını düşünerek, uzun vadede insanların hayatını ikinci plana atm ışlardır. Günümüzde, çevre bilinci her ne kadar devlet yapt ırımlarıyla oluşturulmaya çal ışılsa
da hâlâ birçok i şletme getirilen yükümlülüklere uymamaktad ır. Çünkü, çevre kirlenmesini
önlemek için i şletmelerin birtakım maliyetlere katlanmalan gerekmektedir ve i şletmeler
de bir türlü yüksek kâr olgusundan vazgeçememektedirler. Kardan ödün vermeden de
bu maliyetlere katlanmak mümkün olmad ığı için bazı işletmeler, çevre sorumluluğundan
vazgeçmektedir. Ancak, i şletmelerin yapt ığı bu davran ışlar, sosyal sorumluluk aç ısından
kabul edilemez bir durumdur. Zaten i şletmelerin genel amaçlar ı arasında sosyal sorumluluk kavramı da yer aldığından bu kavramı yerine getirmeyen i şletmeler, kendi i şletme
amaçlanndan da ödün vermi ş olmaktadırlar.
II. Yeşil Pazarlamanın Tanımı ve Önemi
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Pazarlama literatürüne, 1980'lerde giren ye şil pazarlama kavram ı; yer lcüreyi kirletmeyen, doğal kaynaklan aşırı tüketmeyen, geri dönü ştürülebilen veya korunabilen mal ve
hizmet üretmek amac ıyla, hammadde seçimi ve kullanımı, üretim, ambalajlama, dağıtım,
satış, tutundurma, kullan ım ve hatta kullan ım sonrası atılma, elden ç ıkarma, geri kazan ım
gibi faaliyetlerin tümünü içermektedir. K ısaca; tüketici isteklerine ba ğlı olarak çevreyle
dost ürünlerin tasarlanmas ı, üretilmesi, pazara sunulmas ı, satışı, kullanımı ve atığı ile
çevresel risklerin toplam ının minimize edilmesi ile karl ılığı aynı anda sağlayabilecek
yolların bulunmas ı yaklaşımı, yeşil pazarlama olarak tan ımlanmaktadır (1).
Yeşil pazarlama kavram ı, her ne kadar 1980% y ıllarda i şletme literatürüne girmi ş olsa
da, çok daha önceden tart ışılmaya başlanmıştır. Amerikan Pazarlama Demeğinin (American Marketing Association) 1975 y ılında düzenlemi ş olduğu "Ekolojik Pazarlama"
konulu bir seminerde ilk kez ye şil pazarlama kavram ı tartışılmış ve literatürdeki yerini
bulmuştur. Akademisyenler, bürokratlar ve di ğer katılımcılann katkılarıyla pazarlamanın,
çevreye etkisinin incelendi ği bu seminerde, "Ye şil Pazarlama"; pazarlama faaliyetlerinin
çevre kirlili ği, enerji tüketimi ve diğer tükenebilir kaynakların tüketiminin olumlu ve
olumsuz yanlann ı inceleyen bir bilim dal ı olarak ifade edilmi ştir. Yapılan bu tan ımda, üç
ana konu üzerinde durulmaktad ır. Bunlar (2);
•

Yeşil pazarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinin bir alt sistemidir,

•

Faaliyetlerin hem olumlu hem de olumsuz etkilerini konu al ır,

•

Çevre konular ı dar bir kapsamda tutulmuştur.

Yapılan bu famm, zaman geçtikçe, yerini daha geni ş kapsamlı faaliyetleri konu alan
tanımlara b ırakmıştır.
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Modern işletmecilik aç ısından, yeşil pazarlama şu şekilde tanımlanmaktadır. Yeşil
pazarlama, modern pazarlama anlay ışına uygun olarak, üretim öncesinde ba şlayan ve mamul yok olana kadar devam eden bir süreç çerçevesinde, pazarlama faaliyetlerinin, do ğal
kaynakları mümkün olduğu kadar az tilketmek yönünde, canl ı türlerine ve genel olarak
doğal çevreye mümkün oldu ğu kadar az zarar verecek şekilde yapılandınldığı pazarlama
şeklidir (3).
Yeşil pazarlama; birçok yazar taraf ından yeşil işletmecilik, çevresel pazarlama, ekolojik pazarlama gibi isimlerle de ifade edilmektedir. Ancak literatürün kabul edip kulland ığı,
yeşil pazarlama kavramıdır.
Yeşil pazarlama, bireylerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayacak değişimi yaratırken, çevreye en az düzeyde zarar vermeyi amaçlayan faaliyetlerin olu şturduğu bir bütündür. Ancak bu faaliyetlerin, i şletmeler tarafından yerine getirilmesi çok da kolay de ğildir.
Bunların yapılabilmesi için, işletmelerin olağanüstü çaba harcamalar ı gerekmektedir.
III. Yeşil Pazarlamanın Kullanım Nedenleri

-
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Gelecekte, i şletmeler için en büyük sorunlar ın başında; çevreye zarar vermeden
faaliyetlerin devam ettirmesi gelecektir. Ye şil pazarlama olarak adland ırılan hareketin;
çevreyi koruma bilinciyle toplumun büyük bir kesiminden destek görmesi, i şletmelerin de
bu hareketi benimseyip çevreye en az zarar verecek uygulamalar ı geliştirmelerine neden
olmuştur (4).
işletmelerin, yeşil pazarlamayı tercih etme nedenleri a şağıdaki beş maddeden oluşmaktadır (5);
1. Yeşil pazarlamayı, işletmeler amaçlarına ulaşmak için bir fırsat olarak görmektedir.
2. İşletmeler, ye şil pazarlama kavram ına yönelik olarak faaliyette_bulunduklan için
bunun, morallerini yükselttiklerini dü şünmektedir.

pe

3. Devlet kurumları, çeşitli teşvik ve yaptınmlarla i şletmeleri çevre konusunda duyarl ı
olmaya zorlamaktad ır.
•
4. İşletmeler, çevreyle ilgili faaliyetlerini, rekabet ettikleri di ğer firmalar üzerinde bir
baskı unsuru olarak kullanmaktad ır.
5. Atıkların deşarj edilmesi s ırasında uygulanan ücretlendirme, hammadde ve di ğer
malzeme kullanımının azaltılması gibi maliyet faktörleri, i şletmeleri konuyla ilgili davranışlarını değiştirmeye zorlamaktad ır.
Yukarıda maddeler halinde gösterilen, i şletmelerin yeşil pazarlamayı tercih etme nedenlerini daha detayl ı olarak şu şekilde incelenebilir:
A) Fırsatlar
Günümüzde tüketicilerin çevre bilinci, çevreye kar şı duyarlılıkları son derece artm ıştır. Yapılan araştırmalar da, bu sayı doğrulamaktadır. Bundan yirmi, otuz sene önce çevre
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bilinci, çevre duyarlılığı gibi kavramlann ismi bile telaffuz edilmemi şken; bugün bu konular, tüketiciler ba şta olmak üzere, birçok i şletmenin gündemine oturmuştur. İşletmelerin
çevre konusuna e ğilmelerindeki temel neden tüketicilerdir. Çünkü günümüzün tüketicileri, çevre hakkında son derece bilinçli ve çevre kirlili ği konusunda da son derece duyarl ıdır.
Tüketicilerin, çevreye yönelik olan sorumluluk bilinçleri, onlann sat ın alma davran ışlannda birtakım değişikliklere neden olmu ştur. Bu de ğişiklikleri fark eden ve bunu bir fırsat
olarak değerlendiren işletmeler, çevre bilinci ve sorumlulu ğu içerisinde faaliyetlerine yön
vermişlerdir. Buna yönelik olarak mal ve hizmet üretip pazarlayarak, bu konuya önemle
yaklaşan tüketicilerin taleplerini kar şılamışlardır. Böylece de, bu i şletmeler çevreye kar şı
duyarsız olan işletmelere nazaran pazarda önemli fırsatlar ve avantajlar elde etmi şlerdir.
B) Sosyal Sorumluluk

a

Çevre bilinci oturmu ş olan işletmeler, kendilerini çevreye kar şı duyarlı olarak görmekte ve kendilerinin sosyal sorumluluğa sahip olduklannı düşünmektedirler. Bu düşünceye
sahip olan firmalar, dü şüncelerini fiiliyata geçirmek gerekti ğini bunun için de, mali hedeflerini gerçekle ştirmeye çalışırken bir yandan da çevreyle ilgili hedeflerini gerçekle ştirmek gerekti ğini düşünmüşlerdir. Bu da, işletmelerin artık günümüzde, çevre konusunu
önemsedikleri ve faaliyetlerine de buna göre yön verdikleri gerçe ğini ortaya ç ıkarmıştır.
İşletmeler, sosyal sorumluluk kavram ına iki açıdan yaklaşmaktadırlar:

cy

Birincisi; işletmelerin, çevreye kar şı olan duyarl ılıklannı pazarlama arac ı olarak
kullanmalarıdır. İkincisi de; işletmelerin çevre duyarl ılıklannı pazarlama arac ı olarak
kullanma yerine, bunu, çevreye kar şı kendilerini sorumlu hissetmeleri olarak yakla şmaktadırlar.
C) Devlet Baskısı
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Bireyi ve toplumu ilgilendiren tüm faaliyetlerde olduğu gibi, pazarlama ile ilgili faaliyetlerde de Devlet, birey ve toplumu korumak için çe şitli düzenleme ve yapt ınmlar uygular. Yeşil pazarlamayla ilgili olarak bu yapt ırımlar, üç ana başlık altında toplanmaktad ır.
Bunlar (6);
• Çevreye zararı olan mamul ve yarı mamullerin üretimini kısıtlamak,
• Sanayi kurumları ve tüketicilerin çevreye zararl ı mamul tüketimlerini s ınıflandırmak,
• Adil rekabet ko şullarını sağlayabilmek için tüketicilerin konuyla ilgili olarak sa ğlıklı
değerlendirme yapabilece ği ortamları oluşturmaktır.
Türkiye'de, 2872 sayılı Çevre Kanunu'yla, Çevre Bakanl ığı çevre kirliliğine yol açan
işletmeleri caydırmak için bir takım kanun ve düzenlemeler getirmi ş ve bunlara uymayanlara da para cezas ı, faaliyetten men cezas ı gibi yaptınmlar getirmiştir.
D) Rekabet Baskısı
İşletmelerin, yeşil pazarlamayı tercih etme nedenlerinden bir di ğeri de, birinci nedende
değinilen rekabet bask ısıdır. İşletmeler, piyasadaki rekabetçi konumlar ını yitirmek iste-
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medikleri için ye şil pazarlama kavram ına önem vermeleri ve bu kavram ı uygulamaları
gerekmektedir. Çünkü özellikle günümüzde tüketiciler, çevreye zarar veren ürünleri sat ın
alıp tüketmek istememektedirler ve bu konuda da son derece bilinçlidirler. Dolay ısıyla günümüz işletmelerinin, bilinçli tüketicilerin isteklerine cevap vermeleri hayatlar ını devam
ettirmeleri aç ısından son derece önemlidir.
E) Maliyet Faktörü
işletmelerin, yeşil pazarlamay ı tercih etmelerindeki son kriter de maliyet faktörüdür.
Günümüzdeki işletmelerin birço ğu, özellikle de atıkları doğaya son derece zarar verenler(petrokimya i şletmeleri vb.), tüketicilerin çevreye kar şı olan sorumluluklarını bildikleri
için atık sorunlarına, kendi içlerinde birtak ım iyileş tirici önlemler alarak cevap vermektedirler. Bu önlemler; işletmelerin at ıklarını yapabildikleri kadar azaltma yoluna gitmeleri,
atıkları geri kazanma, daha az miktarda enerji kullanma ve üretimde birtak ım yeniliklere
gitme gibi koşullardan oluşmaktadır. Elbette bu önlemlerin uygulanmasının işletmeye
en başata yüklemiş olduğu bir yatırım maliyeti vardır. Ancak bunun akabinde i şletme
maliyetlerinde bir dü şme olur. Böylelikle, başlı başına bir gider kalemi olan atıklar, gelir
kalemi haline dönü şür.

a

IV. Yeşil Pazarlamanın Aşamaları
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Yeşil pazarlama, çevreyi koruma amac ı güden, çevre bilinci ve sorumlulu ğu olan işlet,
melerin ürünleri ile ilgilidir. Elbette yeşil pazarlama kavram ı, üründen çok daha fazla şeyi
ifade etmektedir. Ürünün üretilmesinden tüketiminin yap ılmasına hatta, atık hale geldikten sonraki durumlar ı kapsamaktadır.
Yeşil pazarlamanın dört tane aşaması vardır ve bu aşamalar şu şekildedir (4);
A) Yeşilin Hedeflenııııesi

pe

Bu aşamada, yeşil ürünler çevre bilinci olan tüketiciler için üretilmektedir. Ancak buna
ek olarak, işletme yeşil oliriayan ürünlerini de üretmeye devam etmektedir. Dolay ısıyla,
birinci aşama; işletmenin yeşil olmayan ürünlerine ek olarak ye şilin hedeflenmesiyle ye şil
ürünlerin üretilmesini ifade etmektedir.
B)Yeşil Stratejilerin Geli ştirilmesi

Bu aşamada, i şletme yeşil ve yeşil olmayan ürünlerinin üretimine devam etmektedir.
Ancak buna ek olarak i şletme, çevreye yönelik stratejileri ve politikalar ı belirlemeye çalışmaktadır. Böylelikle de çevresel önlemler al ınmaya başlanır. İşletme, yalnızca yeşil ürünleri üretmemesine rağmen bu aşama ile birlikte, çevresel anlay ış tüm işletme düzeyinde
gelişmeye ve yay ılmaya başlar.
C) Çevresel Oryantasyon
Üçüncü aşama olan çevresel oryantasyonda, ye şil olmayan ürünlerin üretimi durur.
Yalnızca yeşil olan ürünlerin üretimi devam eder. Ürünler, sürekli olarak yeni çevreci gereksinmelere uyum sağlayacak biçimde yenilenir ve günün ko şullarına uyarlarur. İşletme,
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adeta kendini ye şil ürün üretimine adar. Baz ı tüketicilerden gelen, ye şil olmayan ürünlerin
üretimine kulak as ılmaz. Bu ürünlerin talebi dikkate al ınmaz.
D) işletmenin Sosyal Yönden Sorumlu Organizasyon Olarak Görülmesi

Bu aşamada, işletme yalnız yeşil konularla uğraşmakla kalmaz ayn ı zamanda fırsat
eşitliği ve asgari ücret politikaları gibi sosyal içerikli konularla da uğraşır. Bu aşamada
yeşil pazarlamayla ilgili gelişmeler, i şletmenin sosyal sorumlulu ğunun bir parças ı haline
gelir. Dolayısıyla da işletme, sosyal yönden sorumlu organizasyon olarak görülür.
V. Yeşil Pazarlama Karması
Işletmeler, toplumun istek ve ihtiyaçlar ına cevap verirken çevre üzerinde birtak ım
olumsuz durumlar yaratmışlardır. Bu olumsuzluklar şu şekilde s ıralanabilirler (7);
•
işletmelerin, piyasay ı genişletmek amac ıyla yaptığı kampanyalar nedeniyle
ürünlerin modas ının geçmesi ve bunun sonucunda da do ğal kaynakların gelişigüzel kullanılması,

a

Tüketici ihtiyaçlarının göz ardı edilerek gerek insan sa ğlığı gerekse çevre sa ğlığı
•
açısından zararlı ürünlerin üretilmesi,
•
Tüketim talebinin yarat ılması, yanlış ve gereksiz tüketim al ışkanlıklarının oluşturulması,
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Ürün farklılaştırılması ve ürün kullanım sürelerinin kısaltılmasıyla fazladan çöp
•
ve atık oluşturulmasıdır.

pe

Özellikle son on yıldır, pazarlama faaliyetlerinin i şletme içerisinde yo ğunluk kazanmasıyla tüketimde büyük bir art ış yaşanmış ve bu da daha çok üretim yapmak için daha
çok doğal kaynakların kullanılması durumunu ortaya ç ıkarmıştır. Bu da çevre açısından
büyük sakıncaların oluşmasına meydan vermiştir (8). Bu olumsuzluklOrdan kurtulmak için
işletmelerin genel amaçları içerisinde de yer alan sosyal sorumluluk kavram ının farkında
olmaları ve bu sorumluluklar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. Yani 'i şletme,
yalnızca tüketici istek ve ihtiyaçlar ının karşılanmasını kendisine amaç olarak almamal ıdır.
İşletme, toplumsal boyutu da sosyal sistem içerisinde ele almal ıdır. Dolayısıyla işletme,
çevre boyutunu da kapsayacak şekilde genişletilmeli, yeşil pazarlama yoğun olarak uygulamaya alınmalıdır (9).
Yeşil pazarlama karmas ı şu şekildedir;
A) Ürün

Sanayileşme süreciyle birlikte çevrenin hızla kirlenmesi, zararl ı ürünlere karşı büyük
bir tepkinin gelişmesine yol açmıştır. Tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörler
arasına, ürünün çevreye zararl ı olup olmamas ı da girince, i şletmeler ye şil ürünler ya da
başka bir deyişle çevre dostu olan ürünler üretmeye ve ye şil politikalar oluşturmaya başlamışlardır. Yeşil ürün geliştirilirken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir (4);
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Ürünler, nötr bir maddede aranan özelliklere sahip olmal ıdır,
•

Çevre uyumları konusunda testten geçirilmi ş olmalıdır,
Yeniden kullanılabilir ürünlere öncelik tan ınmalıdır,

Tüketiciler, ye şil ürünler hakkında bilgilendirilmeli ve ye ş il ürünleri kullanma
konusunda yönlendirilmelidirler,
•
Ambalajlamada, doğal kaynakların boş yere tüketilmesini önlemek için büyük
dikkat harcanmal ıdır.
Bir işletme, yeşil olmak ihtiyacını duyup bunu kabul etti ği zaman, a şağıdaki üç hareket
tarzından birini seçmektedir (10);
Savunma Stratejisi: Bu strateji, kanunlara uyum anlamına gelmektedir. Birçok
•
işletme bu yolu seçmektedir.
•
Atak Stratejisi: Tüketiciye yarar sa ğlayan çevreci ürünlerin geli ştirilerek pazarda
avantaj sa ğlanmasıdır.

a

•
Yenilikçi Strateji: Bu strateji; üretilen ürün ve üretim metotlar ında, uzun süre
başarılı olmak için önemli de ğişiklikler yapılmasını kapsar. Bu stratejiye örnek olarak,
elektrik elde etmek için güne ş enerjisinden yararlanma yollarının arttırılması verilebilir.

I.
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Ürün, her ne kadar ye şil pazarlama anlayışının en önemli silahı olarak nitelendirilse de
geniş bir şekilde kabul görmüş yeşil ürün tan ımı yapmak zordıır. Genelde zorluklar, k ısmi
özellikleri tanımlama ve çevreci ürünlerin çevresel koruma ve devaml ılığını kontrol altına alam derecelerini saptama konusundad ı r. Bu problemin çözümünde 4S formülü teklif
edilmiştir. Bu dört formül, şu şekildedir:
Satisfication: Tüketicilerin ihtiyaçlar ının ve isteklerinin tatmini.

2. Sustainability: Ürünün, enerji ve kaynaklarının tüketiminin devamlılığı ve korunması.
3. Social Acceptability: Ürünün ve i şletmenin; canlılara, insanlara ya da di ğer ülkelere zarar vermemesi konusunda halktan kabul görmesi.
4. Safety: Ürünün, kişilerin sağlığını tehlikeye atmamas ı, kullanım ve tüketim yoluyla çevreye zarar vermemesidir.
B) Fiyat

Çevre bilincini ve sorumlulu ğunu taşıyan işletmelerin, bu amaçla yapt ıkları yatırımlar, oldukça yüksek meblağların harcanmasına neden olmaktad ır. Yani işletme açısından
maliyetli olmaktadır. Maliyet de, fiyat ı etkileyen en önemli unsurdur. Ancak, günümüzde
işletmenin bu amaç için olu şturduğu maliyetlerini fiyatlara yans ıtması ve toplumun da bu
maliyeti karşılamaya hazır olduğu görülmektedir. Ancak yine de, i şletmeler hedef tüketici
kitlelerini iyi belirleyip onlara göre bu tür maliyetlere girmelidirler. Dolay ısıyla bu konu
ile ilgili yapılması gerekenler, şu şekildedir (11);
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Rekabete Uygun Bir Ürün Geli ştirmek: Tüketiciler, yeni ürünlere hep bir şüpheyle yaklaşnuşlardı r. Bunun en büyük nedeni, yeni ürünün genelde i şletmeler tarafından
para anlam ına gelmesidir. Tüketiciye, mümkün olan en iyi ye şil fiyatlandırma sistemi
sunulmalıdır. Bunun için de maliyetleri dü şürme yoluna gidilmeli ve di ğer işletmelerle
işbirliği yapılmalıdır.
* Müşteriye De ğer Vermek: Bazen tüketiciler, fiyatlarda meydana gelen ufak fiyat
artışlarına önem vermezler. İşte bu gibi durumlar, tüketicilere gerçekten de ğer verilen
durumlardır. Tüketiciler, belirli bir ç ıkar için kullan ıldıklarını düşünmediği sürece, her
yönden üreticilere destek verirler. Tüketicilere, fiyatlarda meydana gelen küçük art ışlann,
üretim sistemlerinin yd şilleştirilmesi amac ıyla yapıldığı anlatıldığı sürece, tüketicilerin
desteği giderek daha da artacakt ır.
Yeşil fiyatlaman ın başanya ulaşması için aşağıdaki kriterler göz önünde tutulmal ıdır
(12);
Kalite: işletmenin ürünü, tüketicileri tatmin edecek kadar kaliteli olmal ıdır.

•

İnanılırlık: Ürünün yeşil ürün olduğuna müşteri inandınlmalıdır.

a

•

*
Basitlik: Tüketiciler aç ısından yeşil ürünlerin kullan ımı oldukça basit ve kolaylıkla anlaşılabilir olmalıdır.
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*
Pazarlanabilirlik: Pazar bölümlendirme yap ılarak her bölgeye yönelik olarak
pazarlama stratejileri geli ştirilmelidir.
*
Spesifiklik: Sürekli gelişen teknolojiler ve yenilenebilen kaynaklar ın durumu
tüketicilere anlat ılmalıdır.
*
Görülebilirlik: Yeşil ürünler, Yeşil projeler ve ye şil ürünlerle ilgili yap ılan bütün
faaliyetler, tüketicinin gözü önünde yap ılmalıdır.
*
Somutluk: Yeşil ürünlerin bireylere sa ğladığı faydanın yanında, bütün olarak
topluma sağladığı fayda da somut olarak belirtilmelidir.
*

Toplum: Toplum, ye şil ürünler hakk ında bilgilendirilmelidir.

*
Strateji: İş letmeler, stratejilerine uygun olarak ürünlerini üretmeliler ve ürünlerini de stratejileri içerisinde tüketicilere tan ıtmalıdırlar.
*
Azim: İşletmeler, tüketicilileri ye şil faaliyetlerle ilgili e ğitmek, yeni yeşil ürünler
geliştirmek ve uzun dönemde kar elde edebilmek için büyük bir azimle çal ışmalıdırlar.
C) Dağıtım
Tüketici kitleleri tarafından benimsenen çevre kOruma, üretici firmalann yeni dağı tım politikaları oluşturmalarını gerektirmektedir. Baz ı sektörlerde, da ğıtım politikası
geri dönüşüm kavram ı üzerine kurulmu ştur. Geleneksel tek yönlü ürün ak ışı, şimdilerde
yerini iki yönlü ürün akışına bırakmaktadır. Daha çok tüketicinin kullan ılmış bir ürünü
82
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elden çıkarma masraflarını yüklenmeyi reddetmesiyle, üreticiler üzerindeki çözüm üretme baskısı gittikçe artmaktad ır. Satın alma ve kullanma süreçlerinin sonunda ürünlerin
ve ürün ambalajlann ın geri dönüşümünü sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulmaktad ır.
Tüketiciler, daha önce satt ıklan ürünün kullan ım süresi dolduğunda geri alma garantisi
veren üreticilere yönelme e ğilimi içindedirler. Art ık yeni bir ürün sat ın alınırken, kullanım süresi dolmuş eski ürünü takas yöntemi ile geri alan üreticiler tercih edilmektedir.
Dolayısıyla bu konuda, perakende sat ış yapan işletmelerle işbirliği içinde çal ışmak büyük
önem taşımaktadır. Çünkü böyle bir sorumlulu ğu yüklenmek perakendeci ma ğazalarda
çalışanların ücretlerinde artış yaşanması ve geri al ınan ürünlerin yer kaplamas ı sorunlarına
yol açacakt ır. Bununla beraber, sistemin olumlu bir sonucu olarak tüketicilerle daha yak ın
ilişkiler kurulabilecektir (13).

D) Tutundurma

a

Dağıtım politikası, lojistik özelliklerin de çevre dostu bir politikayla ele al ınmasını
gerektirmektedir: Bu özellikler, enerji ve hammadde kullan ımı gibi doğal kaynak bazl ı
faktörler olduğu kadar, atıklar gibi çevre kirliliği gibi bazı faktörleri de kapsamaktad ır.
Ambalajlamada, daha aza ve do ğaya dost hammadde kullan ılması ya da alternatif ta şımacılık şekillerinin ara ştırılması bu konuda atılacak adımlara tipik birer örnektir (4).
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İyi tanıtım, çevresel sorumluluk gösteren i şletmelerle bir araya gelmek için tüketiciye
imkan sağlar. Tanıtım politikası tüketicinin gözünde "çevre dostu i şletme" imaj ı yaratmak ve tüketicilere ürün hakk ında çevresel mesajlar vermek amac ını taşımaktadır (14).
Bu amaca ula şmak için; reklam kampanyaları, promosyon, halkla ili şkiler ve ,diğer yeni
pazarlama araçlarına başvurulmaktadır. Bu, gerek i şletme içinde gerekse i şletme dışında
iletişimi gerektirir. Halkla ilişkiler, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve hedef tüketici kitlesinde çevre bilinci konusunda yeterli bir i şletme imaj ı yaratılmasını sağlar.
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Tanıtım politikasının amac ı, tüketicinin gözünde i şletmeye net ve yeterli bir ye şil kimlik kazandırmak olduğundan bu amaç doğrultusunda uygulanan di ğer pazarlama tekniklerinin birbirleriyle de uyum içinde işlemesi gerekmektedir. Yani, i şletmelerin uygulad ıkları
pazarlama politikalar ı, tüketicinin gözünde yarat ılmak istenen imaja uyum göstermelidir.
Uygulanan ürün politikalar ıyla bağdaşmayan yapay ve k ısa vadeli tan ıtım politikaları
inandırıcı olmaktan uzakt ır. İşletme, çevreci yakla şımlarını stratejilerine yans ıtmalıdır
(4).
VI. Yeşil Pazarlamanın Amaçları

Pazarlama, toplumsal boyutu hiçbir zaman göz ard ı etmemelidir. Tüketici ihtiyaçlar ını
bütün olarak karşılayamayan uzun vadeli i şletme hedeflerinin, başarıya ulaşması mümkün
değildir. Pazarlaman ın toplumsal boyutu, pazarlamaya yönelik kararlar ın daha geni ş bir
sosyal sistem içinde al ınmasını gerektirmektedir. Pazarlama, çevre boyutunu da kapsayacak şekilde geni şletilmeli, ye şil pazarlama yo ğun olarak uygulamaya konulmal ıdır. Yeşil
pazarlaman ın amaçları şu şekildedir (4);
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Yeşil pazarlamanın amac ı, yeni tüketim alanları yaratmak değil, sınırlı doğal
kaynakları en iyi şekilde kullanmak olmal ıdır,
Yeşil pazarlama, kullanılıp atılacak ürünlerin üretilmesi üzerinde de ğil doğal
*
dengenin sağlanması ve korunması ile enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi üzerinde yoğunlaşmalıdır,
*
Yeşil pazarlama, çevrenin u ğradığı tahribatı engelleyecek ve sanayiinin yaratt ığı
çevre kirliliğini azaltacak alternatifler aramal ıdır,
Yeşil pazarlama, çevre dostu ürünlerin kullan ımını teşvik etmeye, paketlerne
*
işlemini en az düzeye indirmeye ve toplumda geri dönü şüm bilincini yaratmaya yönelmeI idir,
*
Yeşil pazarlama, sistemin istilcrann ı sağlamak amacıyla sorumluluğu dağıtmalıdır. Tüketicileri, devletleri ve gönüllü kurulu şları harekete geçirmelidir.
VII. Yeşil Tüketicilerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması
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Yeşil tüketiciler; ya şam biçimlerine uygun, çevreye karşı sorumlu ürünler kullanmak
isteyen iyi tüketicilerdir. Bir ürünün ye şil özelliklerini duyurmak, ba şarılı bir pazarlama
stratejisidir. Araştırmalar, göstermiştir ki, genel olarak tüketiciler, çevreye zarar vermeyen
mallar için %10'a kadar fazla fiyat ödemeye raz ıdırlar (10).
Bugünün tüketicileri, çevre sorunlar ına büyük duyarl ılık göstermekte ve i şletmelerden sorumluluklar ının farkına varmalarını ve doğayı daha iyi koruyacak uygulamalar ı
yapmalarını beklemektedirler. Kendilerini ve çevrelerini, sat ın alma güçlerini kullanarak
korumayı hedefleyen ki şilere "Yeşil Tüketici" denilmektedir (15).
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Yeşil tüketiciler, çevre dostu ürünleri sat ın alma istekleri aç ısından Gerçek Mavi Yeşiller, Yeşil Yeşilciler, Yeşerenler, Umursamayanlar ve Klasik Kahverengiler olmak üzere
beş kategoriye ayr ılırlar. Bunlar, şu şekildedir (4);
A) Gerçek Mavi Yeşiller

Gerçek mavi ye şil kategorisinde bulunan tüketiciler. ilk çevre savunucular ındandır.
Çevre, onlar için bir faaliyet de ğil bir yaşam biçimidir. Yüksek derecede çevre bilincine
sahiptirler ve di ğer birçok tüketici üzerinde etkilidirler. İyi eğitim almışlardır ve gelir seviyeleri yüksektir. Bu grup, çevreye yakla şımı kuşkulu olan ürünlerden di ğer tüketicilere
göre üç kat fazla kaç ınırken, çevreci olan ürünleri sat ın almada iki misli daha duyarl ıdırlar.
Çevre sorunlar ının çözümünde bireysel olarak ba şarılı olduklanna inan ırlar.
B) Yeşil Yeşilciler
Bu kategoride bulunan tüketiciler, çevresel sorunlarda daha az 'aktif olmalar ına rağmen, ye şil ürünlere daha fazla istek gösterirler. Çevreyle belirli bir kapsamda ilgilenirler.
Eğitim seviyeleri ve gelir seviyeleri, Gerçek Mavi Ye şillere göre daha dü şüktür.
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C) Yeşerenler
Yeşerenler, çevreye uyumlu ya şamanın gerekliliğini belirtirler ancak bireysel olarak
katkıda bulunabileceklerine inanmazlar. Çevreyle ilgili faaliyetlere kat ılırlar ancak ye şil
ürünlere fazla bütçe ay ırmazlar. Ekonomi ve çevre ikileminde hangi taraf ı seçeceklerine
karar verememi şlerdir. İyi eğitimli ve orta gelir seviyesinde yer alan bu grup, çevre konusunda karars ızdır.
D)Umursamayanlar
Bu sınıflandırmada bulunanlar; çevre için hiçbir faaliyette bulunmamakla birlikte,
diğer tüketici gruplar ının da üstüne düşen görevleri yapmad ıklanna inanırlar. Bu grupta
bulunan tüketiciler, yeşil ürünlerin pahal ı ve i şe yaramaz oldu ğunu belirtirler. Onlara göre
işletmeler, bu sorunu kendileri çözmelidir. E ğitim ve gelir seviyesi, ortan ın altında yer
alan umursamayanlar, çevre hakk ında yeterince bilgilendirilmemi ştir. Onlara göre bütün
bu sorunlar, başkalarına aittir ve başkalannca çözülmelidir.
E)Klasik Kahverengiler

VII. Stratejik Ye şil Pazarlama

a

Klasik kahverengiler, hiçbir şekilde çevre ile ilgilenmezler. Onlara göre çevre sorunu
diye bir şey yoktur. En az e ğitimli olan ve en az gelir seviyesine sahip olan gruptur.
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Çevreci hareketi ve ye şil tüketici akımı, şirketlerin planlamadan sorumlu yöneticilerinin önüne geli şme gösterdikçe üç önemli konuyu getirmektedir. Bunlar (15);
A) Akılcı Paketleme

Daha aza paket kullanma ve yeniden de ğerlendirilebilen kaplar, ön plana ç ıkmaktadır.
Yeniden değerlendirilen ambalaj ve kaplar ın tasarımı ve tüketicilerin yararlar ına sunulması için işletmeler yoğun çalışmalara girmi şlerdir. Bu durumda öncü duruma gelen baz ı pazarlama yöneticileri, rekabetçi üstünlükleri de ele geçirebilmektedirler. Örne ğin; Procter
and Gamble firmas ı, Spic ve Span adl ı ürünlerinde %100 yeniden değerlendirilen plastik
kaplar kullanmaktad ır.
B) Yaşam Eğrisi Analizi

En iyi ve en doğru yaklaşım olarak ürünün çevre niteliklerini de ğerlendiren bir tekniktir. Örneğin; plastik paketlemede ihtiyaç duyulan petrolün ta şınması için gerekli enerji
maliyeti, rafinerilerdeki üretim maliyeden ve kullan ım sonrası çöplüklere atılma maliyetleri ölçülmeye çalışılır. Kısaca; ürün yap ımı, kullanımı ve atığı ile ilgili çevresel risklerin
toplamının belirlenmesine yönelik bir analizdir. Bu analiz ile olumsuz özellikleri olan
ürünleri belirlemek olasıdır.
C) Sağlık ve Güvenlik
Tüketicinin zehir içeren ürünlere ve böcek ilaçlarma kar şı olumsuz tutumları olması,
bu konuda en önemli örnektir. Fosfatl ı deterjanlar su kirlenmesine neden oldu ğundan, tü85
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keticiler doğal olan ve fosfats ız deterjanlara dönmektedirler. Ayr ıca özellikle bebek ürünlerinde doğal içerikli olanlar tercih edilmeye ba şlanmıştır. Suni gübre ve ilaçlamalardan
arınmış taze yiyeceklere karşı yetişkinler arasında oluşan olumlu tutum, nüfusun hemen
hemen her kesiminde yaygınlaşmaktadır.
Bu üç konu, pazarlama yöneticileri taraf ından dikkate al ınmakta ve planlamanın içerisinde düşünülen konulardan olmaktad ır.
IX. Sonuç

a

Insanoğlu, var oluşundan bu yana sürekli bir geli şme ve ilerleme içerisindedir. Zaman
içindeki bu geli şme, sanayileşmenin ve teknolojinin ilerlemesine etkide bulunmuştur. Ayrıca ekonomik geli şmeler de refah düzeyinde bir art ışa neden olarak üretim ve tüketimin
artması durumunu ortaya ç ıkarmıştır. Bu artış, doğal kaynaklann son süratle tüketilmesi
sorununu oluşturmuştur. Binlerce y ıldır, insanoğlunu besleyen, giydiren ve bannd ıran tabiat bir anda yok olma tehlikesi ile kar şı karşıya kalmıştır. Bunun farkına varılması oldukça zaman almıştır. Asıl önemlisi de, i şletmeler özellikle bu durumu fark etmek istememi şlerdir. Ancak çevre sorunlar ının artış göstermesi, i şleteme stratejilerinin yeniden gözden
geçirilmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda da çevreye duyarl ılık durumu belirerek yeşil
pazarlama kavram ı ortaya ç ıkmıştır.
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Yeşil pazarlama, gelece ğe yönelik bir tutum içerisinde olarak toplumsal çevre bilincini
ve sorumluluğunu geliştinniştir. Yeşil pazarlama; bireylerin ihtiyaç ve isteklerini gidermeye yönelik olarak faaliyetlerin yerine getirilmesini ve bunlar yap ılırken de, do ğal çevreye
en az seviyede zarar vermeyi amaçlayan bir yakla şımdır. Ancak bu yakla şımın Türkiye'deki geçmişi çok da fazla de ğildir. Ülkemizde son yıllarda çevreye kar şı oluşan büyük
hassasiyet sonucunda bu yaklaşım gündeme gelmiş ve uygulanmaya ba şlamıştır. Elbette
burada, toplumun payı büyüktür. Bu kavram ın, işletmelerin gündemine ta şınmasındaki en
büyük rolü; toplum ve devlet üstlenmi ştir.
Sonuç olarak; günümüzde olmazsa olmaz bir durumu temsil eden "Ye şil Pazarlama",
işletmelerin iyice özümseyerek uygulamas ı gereken bir yakla şım olarak yerini almıştır.
Birey olarak bizler de, bu konudaki hassasiyetimizi her zaman için göstermeliyiz. Çünkü
dünyamızın geleceğini güvence altına almak bizlere dü şen en büyük görevdir.
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YAZI M KURALLARI
1- Dergiye gelen eserlerin bas ımı öncesinde.HAKEM görüşü alınır. Yayın kuruluna gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulunca, belirlenen yayım kurallarına
uygun görülmesi ve Hakem Heyeti taraf ından kabul edilmesi gerekir. Yayınlanması uygun
görülmeyen yazılar hakkında yazanna/yazarlanna bilgi verilir.
2- Üçüncü Sektör KOOPERATIFÇILIK DERGISI'nde Dünyada ve Türkiye'de Kooperatifçilik, tarım yönetim, ekonomi, işletme, sosyo-kültürel vb. konularda yaz ılara yer verilecekt',r.
3- Yazılar, 15 daktilo sayfas ını geçmeyen, birbuçuk aral ıklı, sayfanın bir yüzüne anlaşılır
bir dille yazılmış olmalıdır. Türkçe karşılığı olmayan teknik ve yabanc ı dildeki terimlerin
parantez İçinde kısa açıklaması yapılmalıdır.
4- Tercüme yaz ılarda, tercümenin yap ıldığı yayının adı, cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi
belirtilmelidir. Mümkünse yaz ının orjinalinin fotokopisi eklenmelidir.
5- Dergimizde yay ınlan an yazılar sadece yazarlar ın görüşlerini taşır. Kurumumuz için ba ğlayıcı husus taşımaz.
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6- Yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamas ına ve dergimizde
nasıl yer alacağına Yayın Kurulumuz karar verir. Yay ın Kurulu gerekti ğinde yazılarda kısaltma ve- düzeltme yap ılmasını önerebilir.
7- Şekil ve grafik numaras ı ve ismi altına, tablo numaras ı ve ismi ise üzerine var ise kayna ğı
altına yazılmalıdır.
8- Bilimsel makalelerde faydalan ılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandınlma!! ve temin sonunda da eser içinde verili ş sırasına göre yazılmandır,
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a- Kaynak makale ise; yazarın soyadı, adı, makalenin tam başlığı, yayının adı, cilt no, sayısı,
yılı, sayfa numaras ı,
b- Kaynak kitap ise; yazar ın soyadı, adı, kitabın adı, varsa editörü, yay ın yeri, yayın no, yayınlandığı yer, yıl, sayfa numaras ı,
c- Kaynak tebliğ ise yazarın soyadı, adı, tebliğin adı, kongre, seminer ya da konferans ın adı,
düzenlendiği yer, yıl, sayfa no,
9- Yazarın ismi ile unvanı makale başlığının altında, varsa bağlı kuruluşu ise ilk sayfanın
altında olacaktır.
10- Yazılarda ingilizce başlık ve 50 sözcüğü geçmeyecek ingilizce abstrack ile Türkçe özete
yer verilecektir.
11- Makalenin ana fikrini olu şturan ve spot niteli ği taşıyan önemli kısımlar ın altı çizilecektir.
12- Yayınlanan yazılar için Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun önceden belirledi ği esaslar dahilinde hesaplanacak telif ücretinden hakem ücreti dü şüldükten sonra kalan k ısmı yazanna
ödenir.
13- Dergide makalesi yer alan yazarlara be şer adet dergi gönderilecektir.
14- Dergimiz Bas ın Meslek ilkelerine uyar.

