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Kayseri İli Pınarbaşı İlçesinde Gökkuşağı Alabalığı
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) i şletmelerinin
Ekonomik Analizi*

Selahattin ERAKTAN** Ay şe ÇAĞLIATALAY***
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Özet:Bu araştırmada, Kayseri İli, Pınarbaşı ilçesi ve ilçeye ba ğlı köylerde
faaliyet gösteren Gökku şağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1972)
işletmelerinin, ekonomik yönden analizlerinin yap ılması amaçlanmıştır
işletmelerin aktif sermaye yap ısı içinde, bina ve havuz sermayesi ortalama
%58,82, balık sermayesi %29,27 oran ında yer alırken, işletme başına düşen
ortalama öz sermaye oranı %84,25 olarak bulunmuştur. Masraf unsurları
içinde, yem giderleri %40,62, balık materyali %10,25 ve i şçilik masraflarının
%5,44 oranında yer aldığı hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gökku şağı Alabalığı işletmeleri, Ekonomik Analiz

Economical Analysis Of The Rainbow Trout
(Oncorhynchus Mykiss Walbaum) Enterprises At
Pınarbaşı County, Kayseri

Abstract: In thıs study, it has been aimed to perform an economic analysis for the
rainbowtrout (Oncorhynchus mykiss Valbaum, 1972) producing farms in service
in the province of Kayseri, country of P ınarbaşı and the associated villages. "The
average rate of eguity per enterprise within the active capital structure of the
enterprises was found as 84.25% while the rate of capital for building-pond and
fish were 58.82% and 29.27% respectively". With resP ect to the elements of
expenses, bait has been found to be %40,62, fish material to be %10,25 and labor
cost to be %5 ,44.

Key Words : Rainbow Trout Farms,E conomic Analysis

*Bu makale Prof.Dr. Selahattin ERAKTAN ın danışmanlığında Zir. Yük. Müh. Ayşe ÇAĞLIATALAY
tarafmdan sunulan ve 25/06/2002 tarihinde Prof.Dr.Gülten KÖKSAL, Prof.Dr.Selahattin ERAKTAN ve
Prof.DrAhmet ÖZÇELIK'ten olu şan jüri tarafından kabul edilen Kayseri İli Pınarbaşı İlçesinde Alabalık
Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi isimli Yüksek Lisans tez çal ışmasmdan yararlan ılarak haz ırlanmıştır.
** Prof.Dr. Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü
*** Ziraat Yüksek Mühendisi
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1.GİRİŞ
Nüfusun ve beslenme sorununun h ızla artt ığı dünyam ı zda, zengin bir
protein kaynağı olan su ürünlerine talep giderek artmaktad ı r. Hayvansal
protein aç ı s ı ndan oldukça zengin olan su ürünleri, proteinin k ıt olduğu ve
karbonhidrat a ğı rl ıklı beslenme al ışkanl ıklarını n yaygın olduğu ülkelerde,
beslenme rejimini tamamlay ı c ı bir unsur olarak görev yapmaktad ır
(Babadoğan 1998).
Su ürünleri stokları ndan ekonomik ve sürekli olarak yararlanmak için
kaynakların korunarak üretimin devaml ı lığı nın yanı s ıra, yeti ştiricilik
yoluyla mevcut su ürünlerinin art ırılması na yönelik çal ış malar, geli şmiş ve
geli şmekte olan ülkelerde giderek yo ğunluk kazanmaktad ı r.
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Karl ı bir üretim dal ı olarak benimsenme e ğilimi görülen su ürünleri
yeti ştiriciliği teknolojik ve ekonomik ilerlemelerin etkisiyle son y ı llarda
hı zl ı bir artış göstermektedir. Türkiye'de 1971 y ı l ı nda bu alandaki
yeti ştiricilik tesisi 1 adet iken y ı llar itibariyle bir geli ş im göstererek 2000
y ı l ı nda 1444 adet deniz ve içsu yeti ştiricilik projesi onaylanm ış
bulunmaktad ı r (Anonim 2000).
Doğal kaynakların üretim kapasiteleri dikkate al ı nd ığında içsu ürünleri
üretimini art ı rma çal ışmaları , öncelikli su ürünleri yeti ştiriciliğini te şvik ve
mevcut su kaynaklar ını n bilimsel ve rasyonel bir şekilde kullan ı lmas ını
sağlamak için teknik bilgi deste ğine ve dan ış manl ı k hizmetlerine
gereksinme olduğu ortaya ç ıkmaktad ır. Bu amaçla Kayseri İli, Pı narba şı
İlçesi ve ilçeye bağlı köylerdeki iş letmelerin, yı llık faaliyet sonuçlar ı
değerlendirilerek ekonomik analizleri yap ı lmış , sorunları tespit edilerek
çözüm önerileri geli ştirilmi ştir.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal

Bu ara ştı rmada inceleme alan ı olarak, Kayseri İlinde gökku ş ağı alabal ık
yeti ştiriciliğinin en yaygı n olduğu Pı narba şı İlçesi seçilmiştir. Kayseri Tar ı m
İl Müdürlüğü kayıtları ndan ilçede halen faaliyet gösteren (7 adet) alabal ık
iş letmeleri tespit edilmi ş ve amac ı na uygun olarak haz ırlanan anket formlar ı
iş letme sorumlular ı ile yüz yüze görü şmek suretiyle doldurulmu ştur.
Araştı rmada alabal ık işletmelerinden kar şıl ıkl ı görüşmelerle anket
uygulaması yapı lmış ve buradan elde edilen temel verilere destek olarak bu
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konuyla ilgili kurulu ş lardan elde edilen çe şitli bilgiler ile istatistiklerden ve
daha önce bu konuda yap ılan bilimsel ara ştı rmalardan yararlan ı lmıştır.
2.2. Yöntem
Ara ştırmada tamam ı projeli ve faal durumda olan 7 adet i şletme ana
kitleyi olu şturmu ştur.
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Ana kitleyi olu şturan i şletme sayı s ını n az olmas ından dolayı , örnekleme
yoluna gidilmeyip, tam sayı m yöntemiyle veri toplanm ış ve elde edilen
sonuçların ana kitleyi %100 yans ıtmas ı amaçlanm ıştı r. Ana kitlede, i şletme
sayıs ı nı n az olmas ı ve i şletmelerde (5 ton/y ı l ve 800 ton/yıl gibi) çok farkl ı
ölçek değerlerinin bulunmas ı nedeniyle, veri kayb ına meydan vermemek
için, işletmeler aras ında grupland ı rma yap ı lmam ış ancak, sonuçlar en küçük
ve en büyük i ş letmeler aras ı nda kar şı la ş t ı rmalar yap ı larak
değerlendirilmi ştir.

pe

İşletmelerin mevcut sermaye varl ı klarına değer biçilmesinde, arazi
sermayesi için ara ştırma yöresinde geçerli rayiç de ğer, arazi ıslahı ve bina
sermayesi için yenilerde maliyet bedeli, eski binalarda y ıpranma durumu
dikkate al ı narak yeniden yap ı m maliyeti saptanmak suretiyle de ğerleme
yap ı lmıştır. Alet-makine varl ığını n değer biçilmesinde yeni olanlar için sat ın
alma bedeli, eskilerde ise yaray ış lı lı k durumlarına göre al ım-satı m değeri
üzerinden değer biçilmi ştir. Bal ık varl ığı nı n değerinin biçilmesinde piyasa
fiyatı esas al ınmış , dam ızl ık balıklar için yı pranma pay ı da hesap edilmiştir.
Malzeme mühimmat sermayesi için al ım satı m değerleri, para mevcudu,
alacakların ve borçların belirlenmesinde i şletmeci beyan ı esas al ınmıştı r
(Mülayim 1994, İnan 1994, Erkuş vd. 1995).
Döner sermaye faizinin hesab ında T.C.Ziraat Bankas ı'nın 2000-2001
yı lları nda tar ı msal kredilere uygulad ığı faiz oran ı nı n yarı s ı (%27,5)
kullanılmıştır. İşletmelerin i şgücü ve personel durumu, hem ki ş i, hem de
erkek i şgücü birimi (E İB) olarak hesaplanm ıştı r (Erku ş vd. 1995, Kıral vd.
1999).
İş letmelerin sabit sermaye unsurlar ı ndaki amortisman pay ı n ı n
hesab ında, arazi ıslahı sermayesi için %5, bina ve havuz için %3, dam ızl ık
bal ı k sermayesi için %25, alet-makine sermayesi için %10-25 oranlar ı
kullanılmıştır. Bina, havuz ve alet-makinelerin y ı llık bakım onarı m
masraflar ı için, iş letmecinin söz konusu üretim döneminde fiilen yapm ış
olduğu harcamalar esas al ınmıştı r. Genel idare giderlerinin hesab ında,
gayrisaf has ı lanın %3'ü dikkate al ın ı rken, aktif sermayenin faiz oran ı olarak
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%5 oran ı dikkate al ı nmıştı r (Mülayim 1994, İ nan 1994, Erku ş vd. 1995, Kı ral
vd. 1999).
Incelenen i şletmelerde gayrisaf has ı la, i ş letme ve üretim masraflar ı ile
saf has ı la, brüt kâr, net kâr hesaplanm ıştı r. Ayrı ca i şletmelerin faaliyet
sonuçları n ı göstermede ve i ş letmelerin karşı laştı rı lmas ı nda kullanı lan
önemli bir kriter olan rantabilite, mali ve ekonomik rantabilite olmak üzere
iki türlü hesaplanm ıştı r (Erku ş ve Demirci 1996).

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. İncelenen İşletmelerin Teknik ve Yap ısal Özellikleri
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Kayseri İ li, Pı narba şı ilçesi ve ilçeye ba ğl ı köylerde 2001 y ı l ı itibariyle
tamam ı projeli mevcut 10 i şletme olup, bunlardan 7'si üretimini faal olarak
sürdürmekte, l'i üretime ba ş lamam ış , 2 i ş letme ise üretimi b ı rakmıştı r.
Halen 4 proje de onay a ş amas ı ndad ı r (Anonim 2000).

pe

Ele al ı nan i ş letmelerin %14,29'u vadiler aras ı nda, %57,14'ü da ğ
eteklerinde, %28,57'si aç ı k arazide kurulmu ştur. Mesafe itibariyle il
merkezine en yakı n olan i ş letme 75 km, en uzak i ş letme ise 150 km
mesafededir. i ş letmelerden ikisi ilçe merkezinde olup, il ve ilçe merkezine
uzak olan i şletmeler genellikle şehirleraras ı karayoluna yakı n mesafede
kurulmu ş lard ı r. İncelenen alabal ık iş letmelerinin y ı lı n 365 günü il ve ilçe
merkezi ile ula şı mları kesintisiz sa ğlanmaktad ır.

3.1.1. İşletmelerdeki i şgücü Kullanımları
Ara ştı rma konusu olan alabal ık i ş letmelerindeki i şgücü kullan ı m
ş ekilleri çizelge 3.1'de verilmi ştir.
Bu i ş letmelerde ortalama olarak 10 i şçi çalışmakta ve bunun 2,43'ü aile
i şgücü, 6,43'ü yabanc ı daimi i şgücü ve 1,14'ü geçici i şgücünden olu ş maktad ır.
İşletmelerin teknik eleman istihdam ı ortalama olarak 2,29 ki şidir.
işletmeler ortalamas ı olarak aile, daimi ve geçici i şgücünün toplam
işgücündeki paylar ı s ı ras ıyla %24,3, %64,3 ve %11,3 olarak hesaplanm ıştı r.
Ortalama teknik eleman istihdam oran ı ise %22,9'dur. i ş letmelerde
çal ış anları n erkek i şgücü birimi (E İB) cinsinden ortalama miktar ı ise
9,75'dir.
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Çizelge 3.1. İşletmelerde i şgücü kullanım durumu (EİB)
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3.1.2. İşletmelerde Havuz Alet-Ekipman Varl ığı ve Kullanımları
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İ ncelenen i ş letmelerde su, havuzlara beton, toprak ya da yan duvarlar ı
toprak kanaletlerle al ınmaktad ı r. Havuzlarda kullan ı lan su miktarlar ı nı n
yaz-kış yeterli ve suları n berrak olduğu ve havuzdaki su sirkülasyonunda
herhangi bir sorun ya şanmad ığı yap ı lan görü şmelerde i şletmecilerin
tamam ı tarafı ndan ifade edilmi ştir.
Havuzlarda genel temizlik, i ş letmelerin %42,86's ı nda ayda 1,
%42,86's ı nda haftada 1 ve %14,28'zinde haftada 2 kere olmak üzere
yapı lmaktad ı r. Ayrı ca i şletmelerin %100'ünde su giri ş-ç ıkış , debi kontrolü,
ölü bal ıkları n toplanmas ı vb. gibi günlük havuz bakım ı da yap ı lmaktadı r.

pe

iş letmelerin %28,57'sinde yumurta seçim ve seleksiyon makinesi,
%42,86's ında hasad kepçesi ve hasad vinci gibi mekanize hasad aletleri ve
%57,14'nde fiberglas yavru tanklar ı ve pazarlama a ş amas ında strafor
kutulardan olu ş an soğuk hava depolu ta şı ma araçlar ı kullanı lmaktad ı r.
İncelenen i ş letmelerde ortalama havuz alan ı 7001 m2 olarak tespit
edilmiştir. Havuz türü olarak, kuluçka havuzu, yavru geli ştirme havuzu,
yeti ş tirme havuzu, pazarlama havuzu ve dam ı zl ı k havuzlar ı
kullanı lmaktad ı r. İşletmeler ortalamas ı olarak en az havuz alan ı 342 m2
olarak kuluçka havuzuna ve en fazla havuz alan ı 3530,43 m2 ile yeti ştirme
havuzuna ayr ı lmıştır İşletmelerde kullan ı lan havuzlar ın ortalamaya göre
dağılı mları ise %4,88'i kuluçka havuzu, %13,97'si yavru geli ştirme havuzu,
%50,43'ü yeti ştirme havuzu, %18,42'si pazarlama havuzu ve %12,30'u dam ı zl ık
havuzu ş eklindedir. (Çizelge 3.2.)
Ele al ı nan i şletmelerde ortalama bal ı k üretim kapasitesi 213,57 ton/y ı l
olmas ı na rağmen gerçekle ş en ortalama üretim 151,54 ton/y ı l olup 62,03
ton/yı l atı l kapasite olduğu tespit edilmi ştir. İncelenen i ş letmelerde 600
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Çizelge 3.2. i şletmelerde havuz alanlar ı ve türüne göre da ğılımı
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11,67

3400

13,00

861

12,30

Toplam
Havuz Alan ı

320

..0

450

100.0

553

100.00

684

100.00

4000

100,00

18000

100.00

25000

100,0

7001

Ime

cy
a

ton/y ıl ve 800 ton/y ı l gibi büyük kapasiteli i ş letmelerin bulunmas ı ortalama
kapasiteyi yükseltmi ştir. Ayrıca i şletmelerde ortalama kapasite kullan ım
oran ı %70,96 olup kullan ı lmayan ortalama kapasite oran ı ise %29,04'tür.
İş letmelerin %14,29'u sadece porsiyonluk bal ı k üretirken %85,71'i
kapasitesini porsiyonluk bal ı k+yavru bal ık üretimi için kullanmaktad ır.
İşletme sahiplerinin %14,29'u ilk f ırsatta kapasiteyi art ırmayı , %42,86's ı ise
kapasite art ı rı mı dü şünmediklerini belirtmi şlerdir.

3.2. İncelenen İşletmelerin Faaliyet Sonuçlar ının Değerlendirilmesi ve
Ekonomik Analizi

pe

3.2.1. İşletmelerin Sermaye Yap ıları

İncelenen i ş letmelerde aktif sermaye; arazi, arazi ı slah ı , bina ve havuz,
dam ı zl ı k bal ı k, alet-makine, bal ı k, malzeme-mühimmat ve para
sermayesinden, pasif sermaye ise borçlar ve öz sermayeden olu ş maktad ır.
Çizelge 3.3 i şletmelerin sermaye yap ı ları ile ilgili değerler yer almaktad ı r.
Toplam aktif sermaye tutar ı ortalama 300.920.000.000 TL olarak
bulunurken, bunun %64,53'nü çiftlik sermayesi, %35,47'sini i ş letme
sermayesi olu şturmaktad ır. İş letme sermayesinin %4,16's ı sabit i şletme
sermayesinden olu ş urken, %31,31'i döner i ş letme sermayesinden
oluşmaktad ı r. Pasif sermayede ise borçlar %15,75, öz sermaye %84,25
oran ında yer almaktad ı r. Aktif sermaye unsurlar ı içerisindeki en yüksek pay ı
%58,82 ile bina ve havuz sermayesi almaktad ı r. Bunu s ı rasıyla bal ı k
sermayesi %29,27, arazi ı slah ı sermayesi %3,23, arazi sermayesi %2,48, alet-
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Çizelge 3.3. I şletmelerde sermaye değerleri ve oranlan
İŞLETMELER
Sermaye
Unsurları

1

2

Milyar

3

Milyar

TL

4

Milyar

TL

5

Milyar

TL

TL

6

Milyar

Milyar

TL

TL

Işletmeler
Ortalamas ı

7

Milyar

Milyar

TL

TL

A-AKT İ F
SERMAYE
1.0 ETLI K i
sERmAyEs

12,47

75,48

29,60

82,73

28,20

77,15

21,38

56,32

140,00

.,08

456,40

64,53

1. Arazi
Sermayesi

0,42

2,54

15,00

41,92

10,00

27,36

3,38

8,90

1,75

0,83

5,00

0,76

16,25

2. Arazi Islara

0,05

0,30

0,10

0,28

0,20

0,54

0,.

1,32

2,25

1,06

20,00

2,83

45,00

3. Bina ve
Havuz
Sermayesi

12,00

72,64

6350

40,53

18,00

49,25

17,50

46,10

136,00

64,19

431,00

60,94

610,00

ILI ŞLETME
SERMAYES İ

4.05

24,52

6,18

17,27

8,35

22,85

16,58

43,68

71,87

33,02

250,82

35,47

1. Sabit
İşletme
Sermayesi

0.97

5,88

1,09

3.05

1,23

3,37

2,45

6,45

8,00

3,78

30,50

a) Dammbk
Balık
Sermayesi

0,85

5,15

.88

2,46

1,00

2,74

2,00

5,27

3,00

1,42

b) AletMakine
Sermayesi

0,12

0,73

0,21

0,50

0,23

0,63

0,45

1,19

5,00

2. Döner
İşletme
Sermayesi

3,08

18,64

5,09

10,23

7,12

19,48

14,13

37,22

a) Balık
Sermayesi

3,00

18,16

5,00

13,97

6,50

17,78

12,00

b)MalzemeMühimmat
Sermayesi

0,08

0,48

O,.

0,25

0,32

0,88

0,30

36,55

64.53

1,53

7.6

2.8

4,24

9.73

3,23

57,52

177,00

58,82

369,35

36,71

106,70

35,47

4,31

43,50

4,10

12,53

4,16

15,50

2,19

1850

194

5.96

1,98

2,36

15,00

2,12

25,00

2,36

6,57

2,18

63,87

30,14

220,32

31,16

345,85

32,61

94,21

31,31

31,61

60,00

28,32

210.0

29,70

320,00

30,17

88,07

29,27

0,13

0.34

0,37

0,17

0,92

0.13

0,85

0,08

0,39

0,13

0,82

2,00

5,27

3,50

1,65

9a10

1,33

25,00

2,36

5,74

191

100.0

37.96

100.00

21,217

100,40

70730

10000

.60,6

100.01

300,92

1.00

pe
cy
a

19438

c)Para
Sermayesi

TOPLAM
AKTIF
SERMAYE

16,52

1003.

35,78

100.

671,25

63,29

B.PAS İ F
SERMAYE
1.B0rçlar
2.(›Z

Sermaye

TOPLAM
PASIF
SERMAYE

0,34

2,06

5,50

15,37

1,20

3,28

3,98

1049

5,00

2,36

54,70

7,74

261,00

24,61

47,39

15,75

16,18

97,94

30,28

84,63

35,35

96,72

33,08

89,51

206,87

97.64

652,52

92,26

799,60

75,30

253,53

84,25

16,52

100.0

35,78

.0.

36,55

1..00

37,96

1.010

211,87

100,00

707,22

100,00

1060,6

100,00

300,92

10493

makine sermayesi %2,18, dam ı zl ık bal ık sermayesi %1,98, para sermayesi
%1,91 ve malzeme mühimmat sermayesi %0,13 izlemektedir.

3.2.2. İşletmelerin Bir Yeti ştirme Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlar ı
3.2.2.1. Gayrisaf hasıla ve gayrisafi üretim de ğeri
Gayrisaf has ı lalar ı hesaplanan i ş letmelerde, i ş letmeci konutu
işletmeden ba ğı msı z olduğu için ikametgah kira bedeli dikkate al ı nmamıştır
ve i ş letmelerde i şletme d ışı tarı msal gelire rastlanmad ığı için gayrisaf has ıla
değerleri ile gayrisafi üretim de ğerleri ayn ı değerler olmu ştur. Yani Gayrisaf
Has ı la =Gayrisafi üretim de ğeridir. İş letmelerin gayrisaf has ı lalar ı
porsiyonluk bal ı k, yavru bal ı k ve yumurta sat ışı gelirlerinden
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hesaplanm ıştır. Çizelge 3.4. i ş letmelerin gayrisaf has ı la değerleri ile aktif
sermayeye ve 100 m2 havuz ba şı na dü ş en gayrisaf has ı la ile de ği ş en
masraflar, sabit masraflar, i ş letme masraflar ı ve üretim masraflar ına dü ş en
gayrisaf has ı la oranları gösterilmi ştir.
Çizelge 3.4. İşletmelerde gayri safi has ıla de ğerleri ve oranları
4 I Ş LETMELER
1

GAYR İ SAF
HASILA
UNSURLARI

2

6
Milyar

..yer
TL

TL

Yumurta ve
Yavru Bal ık

aa . rar

MM .

Ti,

TL

Işletmeler

7

Ortalamas ı
Milyar

%

n

Tı

TL

0,82

6,21

0,75

4414

5 ,00

13,70

16,00

11,77

155,00

I8,.

.0,00

12,70

45,37

14,88

Sat.
Porsiyonluk
Balı k Satişl

9,56

100.00

12,38

93,79

15,08

95,26

31,50

86,30

12000

88,23

666,00

81,12

962,50

87,30

259,57

85,12

9,56

100.00

13,20

100.00

15,83

. 00

36,50

. 00

116.00

100.00

821,00

100.00

1102,5

100.00

304,94

100.00

TOPLAM
GAYRI SAF
HASILA
Gayrisaf
Hasda/Hav.

2,99

2,93

2,86

5,34

3,40

4,56

4,41

4,36

Alanğ (100m2)

pe
cy
a

Gayrisaf
Hasıla/Aktif

0,58

0,37

0,43

096

0,64

1,16

1,01

ııı

2,07

192

1,42

ı ,20

1,22

1,27

1.28

2,30

2,84

2,98

5 , 56

3,51

8,55

7,48

7.08

1.14

1,20

1,17

1,13

1,13

1,07

1,08

1,08

1,04

1,03

1,03

1,07

103

1,02

1,03

Sermaye

Gayrisaf

Hasıla/De ğiş en
Masraflar

Gayrisaf
Hası la/Sabit
Masraflar
Gayrisaf
Hası la

/İşletme
Masraflar ı
Gayrisaf
Has ı la
/üretim

Masraflar ı

iş letmelerin ortalama olarak gayrisaf has ı las ı 304.940.000.000-TL olup,
bu değerin %85,12'si porsiyonluk bal ık satışı gelirlerinden olu şurken
yumurta ve yavru bal ık satışı gelirleri i ş letmeler ortalamas ına göre %14,88
gibi önemli bir oranda yer almaktad ı r.
İş letmelerde 100 m2 havuz alan ı na dü ş en ortalama gayrisaf has ı la değeri
4.360.000.000-TL olarak hesaplanm ıştı r. Gayrisaf has ı la değerinin aktif
sermayeye oran ı ise 1,01 olarak bulunmu ştur. Buna göre i şletmelerde
alabal ı k üretimine ayr ı lan sermaye unsurlar ı toplam ı nı n her 1 TL's ı na
karşı lı k 1,01 TL gayrisaf has ı la elde edilmi ştir. Bu de ğer yatırı lan sermayeye
karşı l ı k pozitif bir gayrisaf has ı la elde edildiğini göstermektedir.
Ayrı ca gayrisaf has ı la değerinin değişen masraflara, sabit masraflara,
iş letme masraflar ı na ve üretim masraflar ı na oran ı ortalama olarak s ı ras ıyla
1,28, 7,08,1,08 ve 1,03 TL olarak bulunmu ştur. Bu değerler ara ştı rma konusu
iş letmelerde alabal ık üretimi için yap ı lan masraflara kar şı lık pozitif gayrisaf
hası la değerleri elde edildi ğini göstermektedir.
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3.2.2.2. İşletme ve üretim masraflar ı
Ara ştırma kapsam ına al ınan i şletmelerde alabal ık için üretimi için
yap ı lan masraflar de ğişen masraflar, sabit masraflar, i şletme masraflar ı ve
üretim masraflar ı olarak 4 grupta incelenmi ştir.
İş letme masraflar ı iş letmecinin gayrisaf has ı layı elde etmek için,
iş letmeye yatı rd ığı aktif sermaye faizi hariç yapm ış olduğu masraflar ın
toplam ı nı ifade etmektedir (Erku ş vd. 1995). Aktif sermaye faizi de ğerinin
iş letme masraflarına ilave edilmesiyle üretim masraflar ı bulunmaktad ı r.
Sabit masraflar ise, i ş letmedeki üretim miktar ı ile ilgili olmadan yap ı lan
masraflard ır. Buna karşı l ı k değişen masraflar ise üretim miktar ına bağlı olan
masraflard ı r (Erku ş vd. 1995)

cy
a

Araştırma kapsam ındaki alabal ı k iş letmelerinin 2001 y ı lı ortalama
üretim giderleri çizelge 3.5.'de özetlenmi ştir. Bu üretim dönemi içerisinde
Çizelge 3.5. I şletmelerde i şletme ve üretim masraflan
I ŞLETMELER

MASRAF
UNSURLARI

6

4

DEĞIŞKEN
MASRAFLAR

„

M8

5,21

2,00

21,72

2,45

19,11

4,80

31,15

13,20

0,40

4,34

0,45

3,51

0,08

0,52

0,37

TL

1,18ye,

°

1'[,

°

TL

pe

Balık Materyali
Yem Gideri
İ laç ve Kimyasal
Madde Kullanımı
Geçici i ş çilik
Masrafları
Enerji Gideri
([Sina, Ayd.vb
Ulaşı m ve
Pazarlama
Masrafları
Döner Sermaye
Faizi (%27,5)
DE ĞIŞKEN
MASRAFLAR
TOPLAM[ (A)

61 ayar

5,43

0,90

0,83

9,23

1,16

12,60

5,39

0,50

,

7,111,

MÜ,
1-1,

Milyar

I şletmeler
Ortalaması

7

,

.1,

Mılyar

TL

TL

°

TL

°

TL

8,50

6,47

68,00

8,46

136,00

12,71

30,43

10,25

38.70

36,70

27,92

359,50

44,71

425,25

39.73

120,56

40,62

1,09

492

0,70

2,60

0,24

0.92

0.31

1,24

0,42

1,92

6,42

2.16

°

1,50

4,40

4,22

1,40

4,10

5,50

4,18

1,65

0,21

7,20

0,89

15,50

1,93

20,50

7,02

0,65

1,20

9,36

0,95

6,16

3,65

10,70

12,80

9,74

75,75

9,42

98,00

9,16

27,60

9,30

1,38

10,77

1,78

11,15

5,53

16,21

17,72

13,48

145,09

18,04

187,64

17,52

51,47

17,34

58,53

6,38

49,77

8,26

53,60

25,65

75,20

82,14

62.49

672,69

83,66

869,99

81,28

238,64

50,41

SABIT MASRAFLAR

Daimi (aile ve
yabancı işgücü)
Işçilik Masrafları
Arazi ve Su Kiras]
Bakı m ve Onarım
Masrafian
Bina, Havuz ve
Arazi Islahl
Artıortis.
Alet-Makine
Amortis.
Damızlık Balık
Anıortis.
Genel Yönetim
Giderleri (%3)
S.İT MASRA
TOPUNU (B1 FLAR

i ' rE'"E MAS''''''" OPLANI1

Aktif Sermaye
Faizi (%5) (D)
ÜRETIM
MASRAFLAR[
TOPLAM'
(E=C+D)

1.98

21,49

2,64

20,59

2,88

18,69

3,00

8,80

15,84

12,05

28,86

3,59

57,78

5,40

16.14

5,44

0,02

0,22

0,75

5,85

0,50

3,24

0,17

0,50

0,11

0,08

0,36

0,05

0,93

0,09

o,a ı

0,14

0,23

2,50

0,35

2,73

0,79

5,13

1.23

3,60

13,27

10,10

23 10

2,87

28,30

2,64

9,61

3,24

0,36

3,91

0,45

3,51

0,55

3.57

0,56

1,64

4,19

3,19

13,93

20,55

1,92

5,80

1,95

0,01

0,11

0,02

0,15

0,02

0,13

0,05

0,15

0,50

0,36

1.50

0,19

2,50

0,23

0,66

0,22

021

2.28

0,22

1,72

0,25

1,62

0,50

1,46

0,75

0,57

3,88

0,48

4,63

0,43

1,49

0,50

0,12

1,95

0,22

1,72

0,33

1,05

3,08

4,05

3,08

24,38

3,03

32,71

3,06

8,99

3,03

2,99

32,46

4,65

36,27

5,32

34,52

6,56

19,23

38,71

2945

96,01

1194

147,4

13,77

43,09

14,52

638

90,99

11,03

86,04

13,58

88,12

32,21

94,43

120,85

9194

768,70

95,60

1017,39

95,05

281,73

94,93

0,83

9,01

1,79

13,96

1,83

11.88

1,90

5,57

10,59

8,06

35,36

4,40

53,03

4,95

15,05

5,07

9,21

100,00

12,82

100,00

15,41

100,00

34.11

100,00

131,44

100,00

804,06

19600

1070,42

100,00

296,78

10000
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Çizelge 3.6. I şletmelerde 2001 yılı saf has ıla, brüt kâr ve net kâr de ğerleri
I Ş LETMELER
4

5

6

7

'sit.

2

3

Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

Saf Hasıla

1,18

2,17

2,25

4,29

15,15

52,30

85,11

23,21

Brüt Kür

4,17

6,82

7,57

10,85

53,86

148,31

232,51

66,30

Net Kür

0,35

0,38

0,42

2,39

4,56

16,94

32,08

8,16

Saf Hasıla/100m'

0,37

0,48

0,41

0,63

0,38

0,29

0,34

0.33

Ort.

Işletmelerin Saf Hasıla, Brüt
Kir ve Net Kin

Milyar
Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

TL

Brüt Kir/100m'

1,30

1.52

1,37

1,59

1,35

0,82

0,93

0,95

Net Kir/100m'

0,11

0,08

0,08

0,35

0,33

0,09

0,13

0,12

cy
a

i ş letmelerin ortalama üretim masraflar ı 296.780.000.000-TL olarak
hesaplanm ıştı r. Ortalama i ş letme masraflar ı ise 281.730.000.000-TL'dir.
Deği şken masraflar 238.640.000.000-TL. ve sabit masraflar ise 43.090.000.000TL. olarak hesaplanm ıştı r. İş letme masraflar ı mn toplam üretim masraflar ı
içindeki pay ı ortalama olarak %94,93'tür. Üretim masraflar ı = %80,41'i
değişken masraflar, %14,52'si sabit masraflar ve %5,07'si aktif sermaye faizi
olarak saptanm ıştı r. Üretim masraflar ı içinde değişken masraflar ın %80,41
gibi yüksek oranda bulunmas ı i ş letmelerin entansif çal ış t ığı n ı
göstermektedir.

pe

i ş letmeler ortalamas ı olarak en büyük masraf kalemlerini büyüklük
s ı ras ı na göre yem gideri (%40,62), döner sermaye faizi (%17,34), bal ık
materyali (%10,25), ula şım ve pazarlama masraflar ı (%9,30), daimi i şçilik
masrafları (%5,44), bakım ve onar ı m masraflar ı (%3,24), genel yönetim
giderleri (%3,03), enerji gideri ( ı s ıtma-ayd ı nlatma) (%2,16), bina-havuz ve
arazi ı slah ı amortismanları (%1,95), dam ı zl ı k bal ık amortisman ı (%0,50),
geçici i şçilik masraflar ı (%0,42), ilaç ve kimyasal madde kullan ım ı (%0,31),
alet-makine amortismanlar ı (%0,22), arazi ve su kiras ı (%0,14) olu şturmu ştur.
3.2.2.3. Saf has ıla, brüt kâr, net kâr de ğerleri de rantabilite oranları
Alabal ık i şletmelerinin 2001 yı lı üretim döneminde elde ettikleri saf has ı la,
brüt kâr ve net kâr de ğerleri ve bu de ğerlerin birim havuz alan ı (100 m2)
başı na dü ş en miktarlar ı çizelge 3.6.'de verilmi ştir.
incelenen i ş letmelerde ortalama saf has ı la, brüt kâr ve net kâr de ğerleri
s ı ras ıyla 23.210.000.000, 66.300.000.000 ve 8.160.000.000-TL olarak
hesaplanm ıştı r. Birim havuz alan ı (100 m2) ba şı na dü şen ortalama saf has ı la,
brüt kâr ve net kâr de ğerleri ise s ı ras ıyla 330.000.000, 950.000.000 ve
120.000.000-TL olarak bulunmu ştur.
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Mali rantabilite, safi kar ın, öz sermayeye, ekonomik rantabilite ise safi
kâr ile ödenen faizler toplam ı nı n işletmeye yat ı rılan toplam sermayeye oran ı
ile bulunmaktad ı r. (Erku ş ve Demirci 1996) Mali rantabilite müte şebbis
aç ı s ından, ekonomik rantabilite ise te şebbüs aç ı sından önem ta şı maktad ı r
(Erku ş ve Demirci 1996).
İşletmelerin karl ı lığı nı gösteren rantabilite çizelge 3.7. verilmi ştir.
işletmeler ortalamas ı olarak mali rantabilite %3,22 ve ekonomik rantabilite
ise %7,71 olarak saptanm ıştı r.

Çizelge 3.7. İşletmelerde mali ve ekonomik rantabilite
İŞ LETMELER
1

2

3

4

5

6

7

Iş letmeler
Ortalaması

7,03

2,20

2,60

4,01

3,22

7,40

8,02

7,71

Işletmelerin Rantabiliteleri

Ekonomik Rantabilite

2,16

1,26

1,19

cy
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Mali Rantabilite

7,14

6,07

6,16

❑ ,30

7,15

4. TARTI ŞMA VE SONUÇ

pe

Pınarba şı ilçesi ve ilçeye ba ğlı köylerde bu ara ştı rmada ele al ınan
işletmelerden ikisi ilçe merkezinde kurulurken, di ğerleri de genelde ilçeye
yakı n mesafede kurulmu ştur. İş letmelerin yerle ş im merkezine yak ı n
mesafelerde kurulmas ı , gerekli altyap ı hizmetlerinden ve yerel pazar
avantajlar ı ndan faydalanmalar ı nı sağlamaktad ı r. İl ve ilçe merkezine uzak
olan büyük ölçekli iki i şletme ise ş ehirleraras ı karayoluna yak ı n mesafede
kurulmuş olup, işletmeler için gerekli girdi temininde ve şehirleraras ı
pazarlama olana ğı sa ğ lamaktad ı r. Ula şı mda herhangi bir sorun
yaşanmamakla birlikte, yem vb. girdilerin temin edildi ği merkezlerin
genelde i şletmelere uzak mesafede olu şu, nakliye giderlerini ve dolay ı sıyla
maliyetleri art ı rmaktad ı r. Yem vb. girdilerin temini ve pazarlama
konuları nda, kooperatif ve birliklerin kurulmas ı özellikle küçük ölçekli
iş letmeler aç ı sı ndan son derece yararl ı olacakt ı r.
Ara ştırma konusu i şletmelerin 4'ü küçük ölçekli i ş letmeler olup, aile
işgücü yoğunlukta çal ışmaktad ı r. Büyük ölçekli diğer 3 i şletme ise yabanc ı
işgücü ağı rl ıkta çal ışmaktad ı r. İş letmelerde aile i şgücünün toplam i şgücü
içindeki oran ı ortalama olarak %24,30 ve yabanc ı işgücünün ortalama oran ı
%75,70 olarak bulunmu ştur. İşletmelerin toplam i şgücü içinde teknik eleman
istihdam oran ı ise %22,90 olarak saptanm ıştır. incelenen i ş letmelerde
ortalama i şgücü E İ B (erkek i şgücü birimi) cinsinden 9,75 olarak
hesaplanm ıştır.
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Tespit edilen sonuçlara göre sadece büyük ölçekli i şletmelerde teknik
eleman istihdam edilmekte ancak, bu i ş letmelerde toplam çal ışanlar içinde
teknik eleman oran ı düşük düzeyde kalmaktad ı r.
Araştı rma kapsam ı na giren i ş letmelerde ortalama fiili kapasite 151,54
ton/y ı l, proje kapasiteleri ortalama 213,57 ton/y ı l ve kapasite kullan ım oran ı
ise %70,96 olarak bulunmu ştur. İş letmelerde 62,03 ton/y ı l atı l kapasite olduğu
ve proje kapasitelerine ula ş mad ı kları tespit edilmi ştir. Bu durum proje
aş amas ı nda kapasitelerin do ğru tespit edilememesi veya i şletmelerin
projeye bağl ı kalmamas ı gibi teknik nedenlerin yan ı s ı ra i ş letmelerin tam
kapasiteye ula şmas ı nı engelleyen finansman s ı kı ntı s ı ve piyasada yeterli
talebin yarat ı lamamas ı gibi ekonomik nedenlere dayanmaktad ı r.

cy
a

İ ncelenen i ş letmelerdeki aktif sermayenin en büyük ilk üç unsurunu
ortalama olarak s ı ras ıyla bina ve havuz sermayesi (%58,82), bal ı k sermayesi
(%29;27) ve arazi ı slahı sermayesi (%3,23) olu şturmaktad ı r.
Ara şt ı rma konusu i ş letmelerde pasif sermaye unsurlar ı ndan öz
sermayenin oran ı ortalama %84,25 ve yabanc ı sermayenin oran ı ise %15,75
olarak saptanm ıştı r. Pasif sermaye unsurlar ı nı n oranları iş letme ölçe ğine
göre de ğiş iklik göstermekte ve i ş letme ölçe ği büyüdükçe öz sermaye oran ı
dü ş mektedir.Bu durum büyük ölçekli i şletmelerin kredi vb. yollarla daha
kolay borçlanabilmelerinden kaynaklanmaktad ır.

pe

İncelenen i ş letmelerde gayrisafi has ı la değerleri yumurta,yavru bal ı k ve
porsiyonluk bal ık satışı gelirlerinden olu ş maktad ı r. İş letmelerde gayrisafi
has ı la de ğerinin ortalama olarak %85,12'si porsiyonluk bal ı k sat ışı
gelirlerinden olu şularken, %14,88 gibi önemli bir oran ı da yumurta ve yavru
bal ı k satışı gelirlerinden olu şmaktad ı r.
Üretimin devaml ı l ığı nı sağlamak için i ş letmeler aras ı nda yumurta ve
yavru bal ı k al ış veri ş i söz konusudur. Bu al ışveri ş lerde yumurta ve yavru
bal ık al ı mları da i ş letme masraflar ı nda yakla şı k aynı oranlarda yer
almaktad ı r. Bu yerel al ış veri ş ler küçük kapasiteli i ş letmeler için yeterli
olurken, büyük kapasiteli i ş letmeler özellikle yaz aylar ı nda yurt d ışından
yumurta ve yavru bal ı k temin etme yoluna gitmektedirler.
İş letmelerde 100 m2 havuz alan ı na düşen ortalama gayrisafi has ı la
değeri 4.360.000.000 Tl. olarak saptanm ıştı r. i ş letmeleri kapasiteleri
büyüdükçe 100 m2 havuz alan ı na dü ş en gayrisafi has ı la miktarı da önemli
oranda art ış göstermektedir.
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Ayrıca, i ş letmelerde alabal ı k üretim faaliyeti için yap ı lan değiş en
masraflar, sabit masraflar, i ş letme masraflar ı ve üretim masraflar ı na karşı lı k
s ıras ıyla ortalama 1.28,7.08,1.08 ve 1.03 TL. gayrisafi has ı la değeri elde
edilmi ştir. Bu değerler i ş letmelerde yap ı lan masraflarla kar şılık pozitif
gayrisafi has ı la değerleri elde edildi ğini göstermektedir.

pe
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Ara ştı rma kapsam ı ndaki alabal ı k i ş letmelerinin 2001 y ı lı üretim
giderleri i şletmeler baz ı nda ve ortalama olarak de ğişen masraflar, sabit
masraflar,i ş letme masraflar ı ve üretim masraflar ı ad ı altı nda dört ana
baş lıkta incelenmi ştir. Üretim masraflar ı içinde i ş letme masraflar ı ortalama
%94,93 olarak hesaplanm ıştı r. Ayrı ca üretim masraflar ı içinde de ğişen
masraflar %80,41, sabit masraflar %14,52 oran ı nda ve aktif sermaye faizi ise
%5,07 oran ı nda yer almaktad ır. İş letme kapasitesi büyüdükçe, üretim
masraflar ı içinde, değişen masraflar ı n oran ı da artmaktad ır.
Ele al ı nan i ş letmelerde ortalama birim ürün maliyeti 1.658.000 TL./Kg
olarak hesaplanm ıştı r. Ölçek ekonomisinin avantaj ı diğer ekonomik
göstergelerde oldu ğu gibi maliyetlerde de görülmekte ve i şletme ölçe ği
büyüdükçe birim ürün maliyeti dü ş mektedir.
Işletmelerin ekonomik performans ı nı gösteren kriterlerden saf has ı la
brüt kar ve net kar de ğ erleri ortalama olarak s ı ras ı yla
23.210.000.000,66.300.000.000 ve 8.160.000.000 TL. olarak hesaplanm ıştır.
Saf has ı la, brüt kar ve net kar ı n 100 m2 havuz alan ına dü ş en ortalama
değerleri ise s ı ras ıyla 330.000.000,950.000.000 ve 120.000.000 TL. olarak
saptanm ıştı r. Ara ştı rma konusu i ş letmelerde i şletme ölçeği büyüdükçe saf
has ı la, brüt kar ve net kar de ğerlerinin de yükseldi ği saptanm ıştır.
iş letmelerde özellikle kapasite ve yeti ştiricilik yap ı lacak kaynak tespiti
konuları nda hatal ı kararlar al ınd ığı ve bu durum kaynak kayb ı na yol açt ığı
gibi yeti ştiricileri de zor durumda b ı rakt ığı anla şı lm ıştı r. Mevcut
kaynakları n rasyonel bir ş ekilde değerlendirilmesi ve kaynak israfı nın
önlenmesi için özellikle proje haz ı rlanmas ı aşamas ı nda bakanl ık ve
akademik personelinde görü şlerinin al ı nmas ı yararl ı olacakt ı r.

Alabal ık yeti ştiricileri için önemli sorun olan bal ık hastal ıklarını n te şhis
ve tedavisi yönünde, bölgede hizmet verecek laboratuar araç ve gereçlerinin
bulunmamas ı önemli ölçüde verim kayb ı na yol açmaktad ır. Su ürünleri
sağlığı konusunda gerek kamu, gerekse bilimsel kurulu ş lar bünyesinde
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oluşturulacak birimlerde te şhis, tedavi ve teknik dan ış manl ık hizmetlerinin
verilmesiyle önemli oranlara varan ekonomik kay ı plar önlenebilecektir.
Yapı lan bu ara ştı rmadan elde edilen sonuçlardan bir di ğeri ise sadece
büyük kapasiteli i ş letmelerde teknik eleman istihdam ı söz konusu olmas ı d ı r.
Küçük kapasiteli i ş letmelerde, teknik eleman istihdam ı olmad ığı gibi,
iş letmecilerinde teknik bilgi düzeylerinin yetersiz oldu ğu görülmü ştür.
Alabal ı k yeti ştiricilerin teknik bilgi düzeyini yükseltmek için belirli
konularda örne ğin, su kalitesi, sa ğı m, stok yönetimi, beslenme, hastal ı klar,
iş letmecilik vb. konularda bölgesel üretici e ğitim kurslar ı düzenlenmelidir.
Bu tür e ğitici ve yol gösterici faaliyetler, özellikle teknik eleman istihdam
etme olana ğı bulamayan küçük kapasiteli i şletmelere önemli bir katk ı
olacakt ı r.

pe
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Ele al ı nan i şletmelerde yoğun bir yumurta ve yavru bal ı k sirkülasyonu
olduğu ortaya ç ı kmıştır. Bu durum i ş letmeler aras ı nda hastal ıkları n
ta şı nmas ı nda ve yay ılmas ı nda önemli rol oynamaktad ı r. Yeti ştiricilerin
bilinçlendirilmesi için gerekli dan ışmanl ı k hizmetlerinin verilmesi ve
yumurta ve yavru bal ı k al ışveri ş inin kontrol alt ı na al ınmas ı , yörede alabal ık
yeti ştiriciliğinin sağlıklı bir şekilde geli şmesinde yard ımc ı olacakt ı r.
Yem vb. girdilerin temini ve üretiminden pazarlamaya kadar,
yeti ştiricilik faaliyetlerinin her a ş amas ı nda, gereken katk ıyı sağlamak için
kooperatifle ş me, özellikle yüksek maliyetle çal ış an küçük kapasiteli
iş letmeler aç ı s ından bir zorunluluk arz etmektedir. Yöre yeti ştiricilerinin
örgütlenmesinde yard ı mc ı olacak bilgilerin verilmesi ve uyar ı ları n
yap ı lmas ı , hem yöre yeti ştiricilerinin u ğra ş ları mn karşı lığını alabilmesi ve
hem de bölge ekonomisin pozitif yönde geli ş mesi aç ı s ı ndan özellikle
yap ı lmas ı gerekli bir organizasyondur.
Alabal ı k yeti ştiricilerinin örgütlenmesinde yard ı mc ı olacak bilgilerin
verilmesi ve uyarı ları n yap ı lmas ı , hem yöre yeti ştiricilerinin u ğra ş larımn
karşı lığı n ı alabilmesi ve hem de bölge ekonomisin pozitif yönde geli ş mesi
aç ı s ı ndan özellikle yap ı lmas ı gerekli bir organizasyondur.
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Çocuk ve Gençlerde Şişmanlık

Nevin ŞANLIER* Emel MEM İŞ **
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Özet: Çe şitli hastalıklarla ilişkisinin anlaşılması ve estetik kayg ılarla şişmanlık
günümüzde önemli bir sa ğlık sorunu haline gelmi ştir. Teknolojik geli şmeler
doğrultusunda beslenme alışkanlıkları ve ya şam tarzındaki de ğişikliklerin kilo
alım ını artırması dolay ısıyla şiş manlı k gittikçe y ay g ınlaşmaktadır.
Şişmanlığın önlenmesi ve tedavisi için öncelikle do ğru beslenme alışkanlıkları
kazanılması ve yanl ış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi gereklidir.
Şişmanlık her yaş döneminde istenmeyen bir hastalıktır. Bununla birlikte
beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı dönem olmas ı nedeniyle çocukluk ça ğı
daha da fazla önem kazanmaktad ır.Ayrıca şişman çocuklar ileriki yaşlarında
şişmanlık ve şişmanlığa bağlı diabet, kalp-damar vb. hastalıklar için daha fazla
riske sahiptir. Diğer yandan bu dönemde büyüme ve geli şme çok h ızlı olduğu için
çocukların diyetlerinde aşırı k ısıtlama yapılması uygun de ğildir. Sonuç olarak
doğumdan itibaren doğru beslenme ilkeleri uygulayarak şişmanlığın
önlenmesi temel amaç olmal ıdır. Şişmanlığın değerlendirilmesinde yapılması
kolay, pratik ve ucuz olan antropometrik ölçümler kullan ılmaktadır Yaşamın
her döneminde bu ölçümlerden yararlanılmaktadır Örneğin; boy uzunlu ğu,
vücut ağırlığı, üst kol, bel, kalça çevresi ölçümleri ve beden kitle indeksi
tespitleri en yayg ın kullanılanlardır.

Anahtar Kelimeler: Şişmanlık, beslenme durumu, antropometrik ölçümler.

Obesity In Children And Youngs
Abstract:Upon establishing firm relation to a variety of illnesses and aesthetical
concerns, obesity have become a serious health problem. In pace with
technological developments, dietary habits and life styles changes have led to
weight-gaining and hence obesity have become a common. In order to prevent
obesity and to tre at it, it is primarily essential that balanced diet and corrected in
balanced diet should be of great focus. Obesity is an unwanted illness in every
phase of life. Besides, due to the formative characteristics, the childhood period
has special significance in this regard. Moreover, overweight children are more
vulnerable to heart-related diseases because of obesity. In addition, the growth
rate in childhood is so fast, it is not a good idea to restrict their diet. Consequently,
*Doç. Dr. G.Ü. Mes. E ğt. Fak. Gıda ve Beslenme ABD
**Uzm. Ankara M. Rü ştü Uzel Kimya Meslek Lisesi Bes./Gıda Tekn. pğrt
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it should be the main aim that obesity should be prevented by applying the right
nutritional principles starting from the birth. In assessing the obesity, easy-toapply, practical and economical anthropometric measurements are of great use.
These measurements can be employed in every phase of life, for instance; length,
weight, upper arm, waist, thigh diameters and Body mass index measurements
are among the most common ones.
Key Words: Obesity, nutritional status, anthropometric measurements
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Sağl ı kl ı bir yaşam sürdürebilmek için yeterli ve dengeli beslenme temel
faktördür. Yetersiz beslenme gibi a şı rı besin tüketimi de çe ş itli sağl ı k
sorunları na sebep olmaktad ı r. Uzun süre ihtiyac ı n üzerinde enerji al ı nmas ı
sonucu sağlığı bozacak düzeyde vücutta ya ğ dokusunun artmas ı ile ş i şmanl ık
ortaya ç ı kmaktad ı r (Baysal, 1996; Sa ğlam, 1998). Enerji de ğeri yüksek saf ve
i ş lenmi ş besinlerin ve h ı zl ı-haz ı r yiyeceklerin tüketiminin yayg ı nlaş mas ı
al ı nan ve harcanan enerji de ğeri aras ı ndaki dengesizliği artı rmaktad ı r.
Beslenme al ışkanl ıkları nda görülen olumsuzluklar ve hareketsiz ya ş am
tarz ı n ı n etkisi ile ş işmanl ık günümüzün en önemli sağlık sorunları ndan
birini olu şturmaktad ı r. Makinele ş me sonucu olarak insanlar ı n fiziksel
aktivitelerinin azalmas ı , beslenme al ışkanlı kları nda enerji al ı m ını artı ran
değiş iklikler, aşı rı beslenmeyi özendirici reklamlar ın etkisi ile şişmanl ı k her
yaş birey aras ı nda hı zla artmaktad ı r (Sürücüoğlu, 1999).

pe

Çocukluk ve ergenlik ça ğı ş işmanl ığı bireyin ileriki ya ş larında da
şi şmanl ı k görülmesine yol açaca ğı ndan daha fazla önem göstermektedir.
Yeti şkinlikte görülen şi şmanl ığı n üçte biri (1/3'ünün) çocukluk ya ş ları nda
ba ş lamaktad ı r (Alika ş ifoğlu ve ark., 1996). Alt ı yaşı nda ş iş man olan
çocukları n %25.0' ı n ı n, on iki ya şı nda ş iş man olanları n %75.0' ı mn
yeti şkinlikte de ş i ş man olduğu belirlenmi ştir (Hatun, 2003).
Yeti şkinlerde oldu ğu gibi çocuklarda da ş i ş manl ığa bağlı olarak
hipertansiyon, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, hiperinsülizm, kalpdamar hastal ı kları , psikolojik sorunlar, iskelet bozukluklar ı , düz tabanl ı k vb.
sağl ık sorunları görülmektedir (Alika şifoğlu ve ark., 1996 ; Hatun, 2003).
Toplumda çok önemli sağlık sorunlar ı na yol açan ş i şmanlığı n tanı m ı ,
nedenleri ve tespit edilme yöntemleri bu çal ışmada sunulacakt ır.
1. ŞİŞMANLIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI
New Yorkta ya ş ayan 2681 ilkokul ö ğrencisi aras ında yap ı lan bir
ara ştı rmada çocuklar ın %43.0' ı n ı n aşı rı kilolu (? 85 persentil), %24.0'ünün
ş işman (? 95 persentil) olduklar ı tespit edilmi ştir (Thorpe ve ark., 2004).
Türkiye 1974 Ulusal Beslenme, Sa ğlık ve Gı da Tüketimi Ara ştı rmas ı nda 5-17
ya ş grubu erkeklerin %18.4'ünün, k ı zları n %20.5'inin ş işman olduklar ı
belirlenmi ştir (Köksal, 1977). Bulduk ve Tekgül (1992) yapt ı kları ara ştırmada,
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bir ya şı ndaki çocuklar ın %12.2'sinin, üç ya şı ndaki çocuklar ı n %11.2'sinin ve
altı yaşı ndaki çocukların %11.5'inin şişman olduklarını saptamışlard ır.
Yap ı lan başka bir ara ştırmada da 14-18 ya ş larındaki çocuklardan klasik
liseye devam eden ö ğrencilerin %33.1'inde, Anadolu lisesine devam eden
öğrencilerin %14.8'inde ş işmanl ı k olduğu tesbit edilmi ştir (Özcan ve ark.,
2003). Bir ba şka ara ştı rmada ise Ankara'da okul ça ğı ve ergenlik çağı ndaki
çocuklarda ş i ş manl ığı n yerle ş im bölgesi, sosyo-ekonomik ve kültürel
durumu, cinsiyete göre %2.2 - %39.2 aras ı nda değiştiği belirtilmi ştir
(Karaa ğaoğlu, 1999).
2. ŞİŞMANLIĞIN OLUŞUMUNU ETKİ LEYEN FAKTÖRLER
Ş işmanl ı k, enerji al ı mı ile enerji harcanmas ı aras ı nda uzun süren
dengesizlik sonucunda olu şmaktad ı r (Baysal, 1996). Harcanandan fazla
enerji al ı m ı nda birçok faktörün etkisi olmakla birlikte ş işmanl ığı n
oluşumuna kal ıtsal ve çevresel faktörler aras ı ndaki etkile ş imin neden
olduğu dü şünülmektedir (Kan ıgür-Sultuybek, 2003).
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2.1. Yaş

Vücuttaki ya ğ dokusunun hacmi ya ğ hücrelerinin say ı ları ve
büyüklükleri ile ili şkilidir. Yağ hücrelerinin say ı sı doğum öncesi ve do ğumu
izleyen ilk yı llarda artma gösterir. Bu art ış ergenli ğe kadar devam
etmektedir. Ş işman çocuklarda ya ğ hücrelerinin say ı sı normalden fazla art ış
göstermektedir. Yeti şkinlikte kilo alma durumunda ise ya ğ hücresi
sayı ları nda değil hücre büyüklüklerinde art ış gerçekle ş ir. Yağ hücrelerinin
sayı s ı n ı n fazla olmas ı ileriki ya ş larda da şişmanl ı k görülmesinde etken
olabilir (Köksal, 1993).Çocukluk ça ğı ş işmanl ığı büyük oranda eri şkinlik
dönemine sarkmaktad ır. Bu nedenle ya ş am boyu ş i ş manl ığı n önlenmesi için
çocukluk ve özellikle de ergenlik ça ğı nda ş iş manlığa dikkat edilmelidir
(Hatun, 2003). Çocuklarda ve gençlerde ş i ş manl ık ileriki ya ş larda yol
açabilece ği sorunlar göz önüne al ı narak önlenmesi gerekmektedir (Y ı ld ı z,
1993).
2.2. Cinsiyet

Ş işmanl ı k her iki cinste de görülebilmektedir. Thorpe ve ark. (2004)'n ı n
ilkokul çocukları aras ında yapt ıkları ara ştı rmaya göre ş iş manl ık s ıklığı nı n
erkeklerde kı zlardan biraz daha yüksek oldu ğu, ancak aradaki fark ın
istatistiksel aç ı dan anlaml ı olmad ığı (p > 0.05) bulunmu ştur. Yap ı lan bir ba şka
çal ış mada ş işmanl ık oranı n ı n erkeklerde %21.0, kad ınlarda %34.0 oldu ğu
saptanm ıştı r (Can, 2003). Ba şka bir ara ştı rmada ise erkeklerden %44.4'ünün
hafif ş iş man, %21.6's ı n ı n ş iş man, kad ı nları n %33.9'unun hafif ş iş man,
%36.2'sinin ş i ş man oldu ğu belirlenmi ştir (Hatemi ve ark., 2003).
Hac ı musao ğulları (2003)'n ı n Bulgaristan'da yapt ığı bir çal ış mada da
erkeklerin %40.5'inin, kad ınları n %50.4'ünün şi şman olduğu saptanm ıştı r.
Cinsiyet steroid hormonlar ı metabolizmada adipoz dokular ı n ı n
birikmesinde ve dağıtı lmas ı nda yer al ır. Östrojen, progesteron ve androjen
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reseptörlerinin adipoz dokularda yer ald ığı bilinmektedir.Cinsiyet steroid
hormonları nı n varl ığı nda, normal vücut ya ğı dağı lı m ı vard ı r. Cinsiyet
hormonları nı n ya ş lı lıkta azalmas ı ile kalp-damar hastal ıkları , Tip 2 diyabet
ve kanser için önde gelen risk faktörü olan merkezi ş iş manl ığı n artmas ı
eğilimi vard ı r (Mayes ve ark., 2004).
2.3. Kal ıtım
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Hayvanlar üzerinde yap ı lan çe ş itli deneylerde ş i şmanlı k üzerinde
kal ıtı m ın etkisi oldu ğu belirlenmi ştir (Kan ıgür-Sultuybek, 2003). Son y ı llarda
yap ı lan çal ış malar sonucunda ş i ş manl ığ a genlerin neden oldu ğu
bildirilmektedir (Alika ş ifoğlu ve ark., 2000b). Kal ıtı m çal ışmaları , insanı n
beden ağı rl ığı ndaki farkl ı l ıkları n %70.0 oran ı nda genetik etkenlerle
aç ıklanabilece ğini göstermi ştir (Tural, 2001). Yap ı lan bir ara ştı rmada ş işman
çocuklardan %90.0' ı nı n ailesinde de ş işmanl ı k bulunduğu görülmü ştür
(Garibağaoğlu ve ark., 2003). Ancak aile içi beslenme düzeninin ş işmanl ı k
üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmak gereklidir (Baysal, 1996).
Ş enol ve ark. (1999) ise yapt ı kları ara ştı rmada yakın akrabalar ın, anne ve
baban ı n ağırl ık durumu ile çocuğun ağırl ı k durumu aras ı nda istatistiksel
aç ıdan önemli bir ili ş ki bulunmad ığı n ı belirtmi ş lerdir (p>0.05).
2.4. Metabolik Faktörler

Özellikle zayı flama diyetlerine dirençli çok az say ı daki ş i şmanl ıklar
hormonal ve metabolik nedenlere dayan ı r. Bu tür ş işmanl ı k, toplumdaki
toplam ş işmanların küçük bir bölümünü içermektedir. Ş i şmanlarda enerji
harcamas ı nın bir bile şeni olan besinlerin termik etkisindeki bozuklu ğun
etkisi oldu ğu ileri sürülmektedir. Ş işmanlarda termik etki normal a ğırl ı kta
olanlardan daha dü şük bulunmu ştur (Baysal ve ark., 1999).
Baz ı hormonlar bazal metabolizma h ı z ı nı etkiler. Hormonal nedenle bazal
metabolizma h ı z ını n yava ş olu şu, enerji harcamas ını azaltarak al ı nan
besinlerin bir bölümünün yağ şeklinde depolanmas ı na neden olmaktad ı r
(Baysal, 1996).
2.4.1. Leptin

Leptin yağ dokusu hücreleri tarafı ndan üretilen tek zincirli polipeptid
olan protein yap ı s ında bir hormondur. Leptin salg ı lanmas ı gece yarı sı ve
sabah erken saatlerde en yüksek, ö ğle saatlerinde en dü şük düzeydedir.
Leptin enerji değiş ikliklerine duyarl ıd ı r. Diyet ve fiziksel aktivite leptin
konsantrasyonunu etkilemektedir (Özkan, 2004). Leptin dola şımda bir
doygunluk faktörüdür. Hipotalamik çekirdek olan arkuat çekirdekteki
nöropeptit Y 'yi azaltarak i ştahta azalmaya, sempatik sinir sistemi
aktivitesinde ve enerji tüketiminde artmaya, periferal metabolizmada
değiş ikliğe neden olmaktad ı r (Öztürk ve ark., 2001). Ya ğ depoları mn azal ışı ,
leptini azaltarak besin al ı mını artı m. Yağ depoları mn artışı leptini artı rarak
iştahı keser ve bu ş ekilde beden a ğı rl ığı dar s ı nı rlar aras ı nda tutulur. Leptin
enerji harcanmas ı nı da etkiler. Bu besin al ı m ı ndan bağıms ız olarak
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düzenlenir (Anon, 2004). Serumda leptinin ba ğ lanmas ı veya
katabolizmas ı ndaki bozukluk sonucu leptin eksikli ği ş i ş manl ık geli şmesinde
etkili olabilir. Serum leptin düzeyinin 25-30 mg/lt gibi belirli bir düzeyin
üzerinde olmas ı da leptin direnci ile sonuçlanmaktad ı r. Leptin düzeyinin ya ğ
kitlesi fazlal ığı ile ilişkili olarak artışı hem yeti şkinlerde hem çocukluk
çağı nda tespit edilmi ştir (Öztürk ve ark., 2001). Yap ılan bir ara ştı rmada leptin
düzeyinin ş i ş manlarda normal kilolulardan daha yüksek oldu ğu
belirlenmi ştir (Vettor, 1997).
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Ş işmanl ı k bebeklikten itibaren olu ş maya ba ş layarak, ileriki ya şlarda
çe ş itli sağlı k problemlerine (kalp-damar hastal ı kları , Tip II diyabet, hiper
tansiyon vb.) yol açmaktad ı r. Bebeklerde kendi vücudundan salg ı lanan
leptinle birlikte anne sütünün içerdi ği leptin de bağı rsaklarda emilmektedir.
Leptinin bebe ğin besin al ı m ı nda ve büyümesinde rol oynad ığı sanı lmaktad ı r.
Çocuklarda açl ı k leptin düzeyi enerji tüketimi ve fiziksel aktiviteye ba ğlı
olarak artmaktad ı r. Leptin besin al ı mı nı kontrol etmekte ve toplam enerji
tüketimini art ı rarak enerji dengesini düzenlemektedir. Çocuklarda leptin
düzeyi ergenlikten önce artmakta ve ergenli ğin başlangıc ı nda en üst düzeye
ulaş maktad ı r. Ergenli ğin sonuna doğru leptin düzeyleri erkeklerde
azalmakta, kı zlarda ise azalma görülmemektedir. Östrojen hormonu leptin
üretimini ve leptine doku duyarl ı lığı nı artı rmaktad ı r. Bu durum kad ınlarda
kalori al ı mı azald ığı nda vücut ya ğ kitlesinin daha fazla korunmas ın ı
sağlamaktad ı r (Öztürk ve ark., 2001).
2.4.2. Adiponektin
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Adiponektin yağ asitleri oksidasyonunu ve insülin duyarl ı lığı nı artıran
bir proteindir. Adiponektin konsantrasyonu ş i şman ki ş ilerde ş işman
olmayanlardan daha dü şüktür. Yap ı lan ara ştı rmada normal kilodaki
çocuklara kıyasla ş iş man çocuklarda serum leptin konsantrasyonunun
tersine, ş iş manlarda adiponektin serum konsantrasyonlar ı önemli miktarda
düşük bulunmu ştur. Adiponektin de ğerleri vücut a ğı rl ığı ve BKI'i ile ters
korelasyon göstermektedir. Leptin/adiponektin (L/A) oran ı adipositinin
ş i ş manlık komplikasyonlar ını n geli şimi ile ilgili potansiyel bir endeks olarak
belirlenmi ştir. Ş işman olmayan çocuklarla kar şı laştı rı ld ığı nda şişman
çocuklarda L/A oran ı nın 8 kat daha fazla oldu ğu ve BKI'i ile daha güçlü bir
korelasyon gösterdi ği belirlenmi ştir (Diamond ve ark., 2004).
2.4.3. Tiroid Hormonu Eksikliği
Bazal metabolizmas ı dü şük çocukta aktivite azd ı r. Enerji gereksinimi
azalm ış olduğundan al ı nan enerji tüketilenden fazlad ı r. Sonuçta ş işmanl ık
geli ş ir. Dokulardaki miksödem nedeniyle çocu ğun ş işman görünümü daha
belirgin olur. Ço ğu kez ş i ş manl ı k boy kı sal ığı ile birliktedir (Köksal, 1993).
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2.4.4. Büyüme Hormonu Eksikli ği
Tedavi edilmeyen büyüme hormonu eksikli ği olgular ı nda okul
yaş ları nda ş işmanl ı k geli ş ir. Yağ toplanmas ı özellikle bel ve gö ğüs çevresinde
olur. Büyüme durmas ı nedeniyle al ı nan enerjinin gereksinimden fazla
olmas ı na bağl ı olarak ş işmanl ık ortaya ç ıkmaktad ı r (Köksal, 1993).

2.5. Psikolojik Etki
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Ruhsal hastal ı klar yeme davran ışı nın ve egzersiz al ışkanl ı klarını n
değiş mesine yol açarak ş iş manl ığı n geli şmesine etkide bulunabilir. Yeme
bozukluğu ve depresyon gibi baz ı ruhsal sorunlar, ş iş man ki ş ilerde normal
kiloda olanlara k ıyasla daha s ı k görülmektedir. (Özmen, 2003). Aile sorunlar ı ,
aile ile ili şkilerdeki olumsuzluklar, anne ve/veya babadan ayr ı yaşama
çocuğun ruhsal yap ı s ı n ı etkileyerek beslenme bozukluklar ı na neden olabilir.
Ayrı ca arkada ş edinememe, grup etkinliklerine kat ı lamama gibi davran ış
bozuklukları da çocuğu pasif hale getirerek ş iş manl ığa neden olabilir
(Alika ş ifoğlu ve ark., 1996)
Diğer yandan ş iş manl ık da baz ı psikolojik sorunlara yol açmaktad ı r. Yap ı lan
bir çal ışmada ş i şmanlarda görülen ruhsal bozuklu ğun maruz kald ı kları
önyargı lar ve d ış lanmanı n bir sonuçu oldu ğu bildirilmektedir (Müftüoğlu,
2004). Ş iş manl ığı n estetik yönden olumsuz de ğerlendirilmesi, özellikle
ergenlik ça ğı ndaki kı zlarda psikolojik sorunlara yol açmaktad ı r (Y ı ld ı z,
1993).
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Kı sa sürede kontrol d ışı ve rahats ı z oluncaya kadar yeme (binge eating)
ve bilinçsiz diyet kı s ıtlamaları psikopatolojik yeme bozukluklar ı için önemli
sorun kaynağı d ı r. Binge eating, Amerika ve geli ş mi ş batı ülkelerinde
ergenlik ça ğı ndaki erkeklerde %7.0-32.0, k ı zlarda %17.0-32.0 oran ı nda olup,
baz ı ara ştı rmalarda k ı zlarda %61.6'ya kadar yükselmektedir. Ş işman bireyler
binge eating'e daha yatk ı nd ı r. Binge eating al ışkanl ığı olanlarda bulimia
nervoza geli ş imi izlenmektedir (Arslan, 2003). Bulimia nervoza, vücut a ğı rl ığı
ve ş ekliyle aşı rı ilgilenme sonucu olu ş an bir hastal ı ktı r. Hastalar ı n
kontrollerini kaybederek k ı sa sürede çok miktarda ve özellikle de
diyetlerinde kendilerine yasaklad ıkları yiyecekleri tüketme ve bunu takiben
fazla egzersiz, çok k ı s ıtl ı diyet yapma ve bu yiyecekleri kusarak ç ı karma bu
hastal ığı n belirtileridir (Ersoy, 1991).

2.6.Sosyo-Ekonomik Düzey
Az geli şmiş veya geli ş mekte olan ülkelerde ş iş manl ık, halkın daha çok
doygunluk isteğinin tatmin edilmesine ba ğl ı olarak karbonhidrattan zengin
besinlerin a şı rı tüketilmesi, ö ğün atlanmas ı ve baz ı öğünlerde çok yenilmesi,
yani düzensiz beslenme şeklinde olabilmektedir. Geli ş miş ülkelerde ise
sağlı kl ı beslenme bilincinin yerle ş memesi ve yanl ış beslenmenin yan ı s ıra
teknolojik geli şmelerin do ğrultusunda pek çok i ş in makinelerle yap ı lmas ı
sonucu hareket azl ığı ile hayvansal kaynakl ı ve yağlı besinlerin çok
kullan ı lmas ı da ş iş manl ığı n olu ş mas ı nda önemli bir etkendir (Köksal, 1993;
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Sürücüoğlu, 1999). Yap ı lan bir çal ış mada ise dü şük ve orta sosyo-ekonomik
düzeyde olan kad ı nları n, yüksek sosyo-ekonomik düzeyde olan kad ınlardan
daha şişman olduklar ı saptanm ıştır (Okyay, 1998).
2.7. Beslenme Al ışkanlıkları
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Doğumdan itibaren uygulanan beslenme şekli çocuğun beslenme
al ış kanl ıkları nı belirlemektedir. Enerjiden zengin besinlere erken ba ş lamak
ve bunları uzun süre vermek ş iş manl ığa yol açan ve çocu ğun mide
kapasitesini geni ş leten uygulamalard ı r. Ş işman çocuklar ı n önemli bir oranı
yeti şkinlikte de ş işman olmaktad ı r (Köksal, 1993). Karbonhidratl ı besinlerin
ve yağ tüketiminin fazla olmas ı , hı zl ı-haz ı r besinler ile gazl ı içecekleri çok
tüketmek, zevk için yemek yeme ihtiyaçtan fazla enerji al ı nması na neden
olan al ışkanl ıklar olarak söylenebilir (Anon, 2003). Bir ara ştı rmada gece
uykudan uyan ıp yeme al ışkanl ığı nı n fazla kilolularda (%18.0) normal
kilolulara (%4.0) göre önemli düzeyde yüksek (p<0.05) oldu ğu bulunmuştur
(Can, 2003).
Topbaş ve ark. (2000) yapt ıkları çal ış mada ş iş manların günlük enerji ve yağ
tüketimlerinin daha fazla oldu ğunu belirlemi ş lerdir. Yap ı lan ba şka bir
ara ştı rmada da şi şmanlarda toplam kolestrol, trigliserit ve LDL de ğerlerinin
ş işman olmayanlara göre istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek
bulunmuştur (Karaali ve ark., 2003). Bir di ğer ara ştırmada ise BKI'i 30 ve
üzerinde olan hastalarda kan lipid profili ve BKI'i aras ında ilişki olup
olmad ığı ara ştı rı lmış ve toplam kolestrol, trigliserit ile LDL düzeylerinin
normal s ı nırın biraz üzerinde oldu ğu, BKI'i ile kan lipid düzeyleri aras ı nda
istatistiksel olarak önemli bir ili şkinin olmad ığı saptanm ıştı r (Özkan ve ark.,
2003).
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2.8. Fiziksel Aktivite

Genellikle hareketsiz ki ş iler, hareketli olanlar kadar yemektedir. Bu
durumda, hareketsiz olanlar ı n enerji dengesi, enerji al ı m ı lehine
bozulmaktad ı r (Baysal, 1996). İ nsan bedeni hareketli ya şam ı gerektiren bir
yap ıdad ı r. ilkel insan, ya ş am gereksinimlerini daha çok beden gücüyle
yaptığı faaliyetlerden sa ğlamaktayd ı . Teknolojik geliş meler beden gücü
yerine makineyi getirmi ştir (Baysal ve ark., 1999). İş yerine araçla gitme,
oturarak çal ış ma, asansör ve yürüyen merdiven kullan ı mı gibi günlük
ya ş am ı mı za teknolojinin getirdi ği kolayl ıklar bir yandan da enerji
harcamam ı z ı azaltm ıştır (Anon, 2003).
Televizyon ve bilgisayar ba şı nda geçirilen sürenin giderek artmas ı da
hareketsiz ya ş am ş eklinin olu şumuna daha fazla neden olmaktad ı r.
Televizyon izlerken at ıştı rma davran ışı ve televizyon izlerken yenen
besinlerin yüksek ya ğ, ş eker ve tuz içermesi de enerji al ı mı ve harcanmas ı
aras ı ndaki dengesizli ğ i art ı rmaktad ı r. Bütün bunlar ş i ş manl ığı n
yaygı nlaşması nda önemli etken olu şturmaktad ır (Doğan ve ark., 2001)
Dünya Sağlık Örgütü; ş işmanl ı k, kalp-damar hastal ıkları ve diyabet ( şeker)
hastal ıkları nda ba şl ı ca sebebin fiziksel aktivite eksikli ği olduğunu ve fiziksel
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aktivite yetersizli ğinin her y ı l 2 milyondan fazla ki ş inin ölümüne neden
olduğunu aç ı klamıştı r (Anon, 2002a).

3. ŞİŞMANLIĞI SAPTAMA YÖNTEMLERI
Görünü şe bakı larak çocu ğun ş işman veya zay ıf olduğu söylenebilir.
Ancak kilolu görünüm a şı rı adale yap ı s ıyla veya ödemle de ilgili
olabilmektedir. Di ğer yandan zay ı f görünen bir ki ş inin vücudunda
gere ğ inden fazla ya ğ olabilmektedir (Günay, 2002). Ş i ş manl ığı
değerlendirirken vücuttaki ya ğ dokusu ile yağs ı z dokunun oranlar ını n
belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle esas olarak ş işmanl ığı n derecesi
belirlenmeli ve tedavi buna göre düzenlenmelidir. (Alika ş ifoğlu ve ark.,
1996).
Ş i ş manl ığı n saptanmas ı için çe ş itli yöntemler geli ştirilmi ş tir. Bu
yöntemlerin ba ş lı caları şunlard ı r;

3.1.1. Persentil
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3.1. Ağırlık ve Boy Uzunlu ğuna Dayalı Oranlar
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Çocuklarda ya ş ve cinsiyet esas al ı narak düzenlenmi ş olan standartlar ile
yaş a göre boy, ya ş a göre ağı rl ı k ve boya göre a ğı rl ık değerleri karşı laştı rı larak
değerlendirilir. Haz ı rlanm ış olan tablolarda 3. persentilden ba ş layarak, 97.
persentile kadar 0-18 yaş grubu için persentil de ğerleri verilmi ştir. Ölçülen
boy uzunluğu ve vücut a ğı rl ığı çocuğun ya şı ve cinsiyeti göz önüne al ınarak
persentil tablolar ı ile karşı la ştı rı l ı r ve çocu ğun içerisinde bulundu ğu
persentil kaydedilir. Zay ıfl ık s ı n ı rı olarak 3. persentil ve alt ı , ş i ş manl ı k s ını rı
olarak 97. persentil ve üstü esas al ı nmaktad ı r (Gibson, 1990; Akgün ve ark.,
1997).

3.1.2.Boya Göre Ağırlık Ölçümü

Çocuklarda ş i ş manl ığı n belirlenmesinde gerçek a ğı rl ı kları , ideal
ağı rl ı kları ile karşı laştı rı lmaktad ı r. Yaş ve cinsiyete göre düzenlenmi ş boy ve
vücut ağı rl ığı nı içeren tablolarda bulunan standartlardan yararlan ı larak
çocuğun boyuna uygun ideal ağı rl ığı bulunur. Ölçülen ağı rl ık ideal ağı rl ığa
oranlanmaktad ı r (Alika ş ifoğlu ve ark., 2000a).
(Akgün ve Ark, 1997)

3.1.3. Standart Sapma Skoru (Z Skor)
Antropometrik ölçümlerin referans ortanca de ğerden sapmalar ı
"standart sapma skoru" veya "z skor" şeklinde de ğerlendirilmektedir.
Z Skor = Çocu ğun antropometrik ölçümü Ayn ı yaş ve cinsiyetteki
referans grubun median de ğeri / Referans grubun +1 standart sapma de ğeri
ş eklindedir (Akgün ve ark., 1997).

26

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 19

35

Gerçek Ağırlık
X 100
ideal Ağırlık

Boya Göre A ğırlık =
Boya göre a ğırlık (%)
Ya şa göre boy (%)
< 69
70 79
80 89
90 109
110 - 119
120

-

Beslenme durumu

Ağır beslenme bozukluğu (bodur)
Orta beslenme bozuldu ∎
Hafif beslenme bozuklu ğu
Normal çocuk
İyi beslenmi ş çocuk
Şişman - uzun çocuk

-

3.1.4. Lorentz Formülü
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2-6 ya ş = B-100-[ (B-123) * 0.7 ]
6-14 ya ş = B-100-[ (B-125) * 0.5]
14-18 yaş = B-100-10
B : Boy (Pekcan, 1993).

3.1.5. Beden Kitle İndeksi (BKI)

Kilogram cinsinden ağı rlığın metre cinsinden boyun karesine oran ı ile
hesaplama yap ı lır (Baysal ve ark., 1999).

BKI —

Ağırl ık (kg)
Boy (m) 2

2-5 Ya ş Aras ı Çocuklarda;
< 14.0 PEM
14.0 14.5 S ı nırda PEM
14.6 15.0 Zay ıf
15.1 16.0 Normal
> 16.0 Ş işman olarak de ğerlendirilir
11-17 ya ş arası adölesanlarda;
11-13 ya ş <15.0 PEM
14-17 ya ş <16.5 PEM (Pekcan, 1993)

BKI'i çocuklarda ya ş a ve boya göre de ği şkenlik gösterir. Ya ş a ve cinsiyete
göre BKI'i persentilleri yay ı nlanm ıştı r. BKI'ini değerlendirmede bu tablolar
da kullan ı labilir. BKI'i persentillerinden 3. persentilin alt ı zayıf, 95. persentil
ve üzeri ş işmanlı k olarak değerlendirilmektedir (Alika ş ifoğlu ve ark., 1996).

3.2. Bel/Kalça Oran ı
Yağı n vücuttaki da ğı l ı mı nı belirlemede önemli bir ölçüttür. Bel; en alt
kaburga kemi ği ile kristailiyak aras ı , kalça; maksimum kabalardan geçen
nokta esas al ınarak ölçülür. Ölçümde esnemeyen mezür kullan ı lmal ı d ı r.
Bel/kalça oran ı kad ı nda 0.85'i, erkekte 1.0'1 a şarsa birey ş işman olarak
değerlendirilmektedir (Pekcan, 1993 ; Baysal, 1996).
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3.3. Deri Kıvrım Kal ınlığımn Ölçülmesi
Si ş manl ıkta yağı n bir kı sm ı cilt alt ı nda toplan ı r. Cilt altı yağ dokusunu
belirlemek için deri k ıvrım kal ı nl ığı ölçümü yap ı lı r. Ölçüm kaliper ad ı
verilen aletle yap ı lmaktad ı r (Alikaş ifoğlu ve ark., 2000a). Kaliperin kollar ı ,
deri kıvrı mı nı 10 g/mm2'lik bas ı nçla kavrar ve ölçüm 2-3 kez tekrarlan ı r.Tek
bölgeden deri k ıvrı m kal ı nl ığı nın ölçülmesinde triseps veya subskapular
deri kıvrı m kal ı nl ıkları nın ölçümü kullan ı lmaktad ır (Pekcan, 1993). Bununla
birlikte dört bölgeden ölçüm yap ı larak da deri k ı vrı m kal ı nl ığı
hesaplanabilir. Ölçümler triseps, biseps, subskapula ve suprailiak
bölgelerinden yap ı l ır, bunları n ortalamalar ı al ı n ı p vücut ya ğ oran ı nı n
hesaplanmas ı için haz ı rlanm ış standart tablo ile k ıyaslanarak vücut ya ğ
yüzdesi bulunmaktad ı r (Aslan, 1993). Çocuklarda ise sadece triseps deri
kıvrı m kal ı nl ığı ölçümünün yaş a ve cinsiyete göre yay ınlanm ış tablolarla
karşı laştı rı lmas ı vücut yağı n ı n tahmininde yard ı mc ı olabilmektedir (Gibson,
1990 Sürücüo ğlu ve Özçelik 2003).
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Toplam vücut yağı (kg), vücut a ğı rl ığın ı n vücut ya ğ yüzdesi ile çarp ı lması
ve 100'e bölünmesi ile bulunabilir.
Yağs ı z vücut kitlesi (kg) = Vücut a ğı rl ığı (kg) vücut ya ğı (kg) (Pekcan, 1993).

3.4. Kol Yağ Alanının Saptanması

Deri kıvrı m kal ı nl ığı ve kol çevresi ölçümünden hesaplanan kol ya ğ alanı ,
tek ba şına deri kıvrı m kal ınlığını n kullan ı lmas ından daha yüksek bir
korelasyonda vücut ya ğı n ı göstermektedir.
A= Orta kol ya ğ alanı (mm2)
Cl= Orta kol çevresi (mm)
TDKK= Triseps deri k ıvrı m kal ı nl ığı (mm)
ğ = 3.1416 (Pekcan, 1993).

4. ŞİŞMANLIĞIN ÖNLENMESI

Gittikçe yayg ınlaş an ş işmanl ıktan korunma ve ş i ş manl ığın tedavisi
öncelikle do ğru beslenme al ış kanl ı kları n ı n kazan ı lmas ı , beslenme
al ışkanl ı kları nda kal ı c ı davran ış değiş ikliği ile mümkün olmaktad ı r. Bireyin
beslenme al ış kanl ı kları n ı n temeli çocukluk ça ğı nda olu ştu ğu için
bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde ş iş manl ıktan korunmaya çok daha fazla
önem verilmelidir (Anon, 2002b). Bununla birlikte çocuklar ı n büyüme ve
geli şmelerini sürdürebilmeleri için ş i şman çocukları n diyetlerinde a şırı
kı s ıtlama yap ı lmamal ı d ı r. Diyette çocuklar ı n günlük gereksinimi kadar
enerji verilmelidir (Sanl ı er, 2003). Diyet enerjisinin %55-60' ı karbonhidrat,
%15-20'si protein, %20-25'i ya ğlardan sağlanmal ıd ır (Baysal ve ark., 1999).
Karbonhidrat al ı mı nı n az olmas ı ve enerjinin daha çok ya ğdan sağlanmas ı
durumunda kanda ya ğ metabolizmas ı n ı n ara ürünü olan keton
cisimciklerinin miktarı artar ve ketozis ad ı verilen hastal ık görülür (Merdol
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ve ark., 1999). Ayr ı ca; diyette kat ı kı sıtlama yap ı lmas ı kilo artışı için risk
oluşturabilir. Bu nedenle diyet düzenlerken daha esnek bir k ı s ıtlama tercih
edilmelidir (Anon, 2002b). Ş işmanl ığın önlenmesi için ya ş am boyunca dikkat
edilecek baz ı hususlar şu şekilde sı ralanabilir:
-Gebeli ğin başlangı c ı ndan itibaren annenin yanl ış beslenme al ışkanl ıkları
düzeltilmeli, gebelik için gerekli besin ö ğelerini içeren, dengeli bir diyet
tüketmesi sa ğlanmal ı d ı r. Fetüsün az besin almas ı ileriki ya ş larda ş iş manl ık
olas ı lığı nı artı rı r (Anon, 2004)
- Emzirme ş işmanl ı k riskini azalt ı c ı etkiye sahiptir. En az 6 ay sadece anne
sütü alan çocuklarda ş iş manl ı k riskinde azalma belirlenmi ştir. Emzirme
süresinin bebe ğe verilen anne sütü miktar ıyla ili şkili olarak ş işmanlık
görülme riskini azalt ıc ı etkisi oldu ğu saptanm ıştı r (Von, 2000 ; Bogen ve ark.,
2004).
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- Ek besinler ka şık ve bardakla verilmelidir. Biberon kullan ı mı aşı rı besin
al ı mı na yol açar ve anne sütü al ı mı m olumsuz etkiler. Özellikle ergenlik
çağı ndaki çocuklar ın bir spor faaliyetiyle u ğraşmaları sağlanmalı d ır(Ilgaz,
2004). - Bebek mama ile besleniyorsa ya şına uygun miktarda ve
konsantrasyonda mama verilmelidir. Mama haz ı rlarken şeker, ni şasta,
bisküvi, ekmek gibi saf karbonhidrat kayna ğı olan yiyeceklerin
kullan ı m ı ndan kaç ı mlmalıd ı r (Alika ş ifoğlu ve ark., 1996 ; Anon, 2002b).
- Çocuk ba şkaları ile kıyaslanı p, daha çok yemeye zorlanmamal ı d ı r.
- Yemekten önce şekerleme, bisküvi, çikolata gibi yiyecekler verilmemelidir.
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-Aile bireyleri doğru beslenme al ışkanlı kları ile çocuğa örnek olmal ı d ır.
- Çocu ğun beslenmesi oyun, ödül/ceza gibi uygulamalarla yap ı lmamal ı d ı r
(Ilgaz, 2004).
- Kızartmalar ve ya ğl ı yiyeceklerden kaç ı nı lmal ıd ı r. Et, süt ve süt ürünlerinin
yağsı z olanlar ı tercih edilmelidir. Börek, tatl ı , kuruyemiş , gazlı içecekler,
ş ekerlemeler, cips, h ı zl ı -haz ı r yiyecekler gibi enerji içeri ği yüksek
yiyeceklerin tüketimi s ı nırl ı olmal ıd ı r.
- Günde 5-6 öğün yemek yemelidir. Ara ö ğünlerde enerji de ğeri yüksek
yiyecekler yerine meyve, meyve suyu, ayran gibi besinler tercih edilmelidir
- Öğün atlamas ı önlenmeli, her ö ğünde et, yumurta ve kurubaklagil grubu,
ve ürünleri, taze sebze ve meyveler ile tah ı llar olmak üzere dört besin
grubundan yiyecek bulunmal ı d ır. Dört besin grubundan (besin çe ş itliliği)
yiyecek tüketmesi sa ğlanmal ı d ı r (Ş anl ı er, 2003).
- Meyve ve sebze tüketimi art ı rı lmal ıd ı r. Vitamin ve minerallerden yetersiz,
enerjisi yüksek besin al ı mı s ı n ı rland ı rı lmal ıd ı r (Anon, 2002b).
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- Ayaküstü beslenme, abur cubur yeme al ışkanl ıkları engellenmelidir. H ı zl ı haz ı r besinlerle beslenme ile a şı rı enerji al ı m ı ve besin öğeleri eksikli ği
görülebilir.
- Ş iş manl ığı önlemek için fiziksel aktivite art ı rı lmal ı d ır. Spor yapmak ve
bunu ya ş am biçimi olarak yerle ştirmek en uygun çözümdür (Ilgaz, 2004).
- Okul yemekleri cazip hale getirilip, ö ğle yemeklerinin h ı zl ı-haz ı r yiyecekler
gibi enerji değeri yüksek yiyeceklerle geçi ştirilmesi engellenmelidir.

SONUÇ VE ÖNERILER
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Sağl ı kl ı ve kaliteli ve kaliteli bir ya ş am sürdürebilmek için sa ğlı kl ı bir
vücuda sahip olmak gerekir. Yanl ış beslenme al ışkanl ıkları sağlı k üzerinde
pek çok olumsuz etki göstermektedir. Ş işmanl ı k beslenme ile do ğrudan
ilişkili olarak geli ş en bir sağlık sorunudur. Çe ş itli hastal ıklar için de risk
faktörüdür. Günümüzde görülme s ı kl ığı gittikçe artan ş işmanl ık her ya şta
görülebilmektedir. Ancak çocukluk ça ğı ş i ş manl ığı ; getirdi ği sağl ı k
sorunları n ı n yanı nda yeti şkinlikte ş i ş manl ı k görülme olas ı l ığını da art ı rd ığı
için daha fazla öneme sahiptir. Ayr ıca çocuklukta kazan ı lan yanl ış beslenme
al ışkanl ı kları nı ileride de ğiştirmek daha güç olaca ğı için öncelikli olarak
çocuklukta ş işmanl ığı n önlenmesi ve do ğru beslenme al ış kanl ı kları nın
kazand ı rı lmas ı temel amaç olmal ıd ı r.
Bu nedenler doğrultusunda;
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- Örgün eğitimin her kademesinde devam eden ö ğrencilere beslenme e ğitimi
verilerek toplumun bilinçlenmesi sa ğlanmalı ,
- Aileler do ğumdan itibaren do ğru beslenme al ışkanl ı kları geli ştirebilmesi
için çocuğa örnek olmal ı ,
- Aile bireyleri çocukla birlikte oyunlar oynayarak çocu ğun fiziksel aktivitesi
artı rı lmal ı d ı r. Düzenli ve sürekli fiziksel aktivite ya ş am biçimi olarak
benimsenmeli,
- Yüksek enerji de ğeri d ışı nda besin de ğeri olmayan yiyecek ve içecek
tüketimi ve bilgisayar/televizyon için ayr ı lan süre kı s ıtlanmal ıd ı r. S ı nı rları
belirlemede çocukla birlikte karar vermek çocu ğun kurallara uymas ı nda
teşvik edici olabilir,
- Aile-öğretmen ve okul idaresi i şbirliği yaparak çocu ğun okulda bulundu ğu
saatlerde beslenmesi için uygun ko şullar olu şturulmal ı d ı r. Kantinden al ınan
yiyeceklerle öğün geçi ştirme davran ışı önlenmeli,
- Eğitimin her kademesinde ders programlar ı na beslenme e ğitimi dersi
konulmal ı ve bu dersi beslenme e ğitimi alm ış öğretmenlerin vermesi
sağlanmal ı ,
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- Ş işmanl ığın ileri derecede oldu ğu durumlarda doktor, diyetisyen, beslenme
uzmanı , psikolog ve beslenme e ğitimi almış öğretmenlerden destek
al ı nmal ı d ır.
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Işletmelerde E ğitim Gereksinimi ve Nitelikli Personel
Eğitimine Ulaşmanın Yolu

Said KINGIR * Bora AÇAN **
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Özet:Günümüzde ba şdöndürücü hızda gelişen teknoloji, i şletmelerin yapı ve
işleyişini etkileyerek direk yada endirekt bir şekilde örgütleri değişmeye
zorlamaktadır. Sosyal bir sistem olarak nitelenen işletmeler gelişmelere ayak
uydurmak adına personelin eğitimine gereken önemi vermek durumundad ır.
Ya şam artık e ğitimle özde ş leşmiştir. Değişen toplum ve çevre, artan talepler,
işletmeleri bu gelişimlere ayak uydurmak zorunda bırakmıştır.İşletmelerde
çalışan herkese emeklili ğe kadar, verimliliği arttırma, işe uyumlaştırma, bilgi
ve görgülerini arttırma ve üst görevlere hazırlama adına yapılan her türlü
etkinli ğe "Hizmet içi E ğitim" faaliyeti denmektedir. Burada amaç, personelin
başarısını arttırmaya yönelik bilgi, beceri ve tutumlar ı kazandırmaktır.
Eğitimin başarısı; ideal bir programın etkin bir şekilde uygulanmas ına bağlıdır

Anahtar Kelimeler: Personel eğitimi, e ğitim gereksinimi, hizmet içi eğitim.
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The Need For Training In Organizations And The Way To
Reach To Training Of Qualified Personnel
Abstract:Nowadays technology, developing with a rapid pace, forces
organizations to change in a direct or indirect way by influencing their structure
and operation. Organizations that are described as a social system have to
consider the training of personnel important in order to keep up with
developments. Life has now become one with training. Changing society and
environment and growing demands have forced organizations to keep up with
these developments. On-the-job training can be defined as any activities to
prepare employees for upper positions, enhance their knowledge and good
manners, increase their productivity and work orientation of all employees
working in the organization until they have been retired. The purpose here is to
make employees get knowledge, ability and attitude aimed at increasing their
success in work. The success of training is related to implementing of a ideal
programme in a effective way.

Key Words: Personnel Training, Need for Training , On-the-job Training.

*A.İzzet Baysal Üniv. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Yrd.Doç.Dr.)
**Tekstil Sektöründe Yönetici (Dr.)

36

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 36 - 60

Gİ RİŞ
Çağı m ı zda personel e ğitimi iş letmelerin ya ş am ı nı sürdürebilmesi
aç ı sından önem arzeden konular aras ında yer almıştır. Bu duruma neden
olan faktörler aras ı nda; teknolojideki geli ş meler, tüketici talep ve
davran ışları ndaki değişmeler, otomasyon ve örgütsel geli ş meler ilk s ı ralarda
belirtilebilir. Gün geçtikçe insan unsuruna atfedilen önemin artt ığı
günümüzde, personel e ğitimi, i ş letmelerde insan kaynaklar ı yönetimi
sisteminin bir alt sistemi ve olmazsa olmaz ı aras ında yer almaya devam
etmektedir. i ş letmeler yoğun rekabet ko şullarında ayakta kalmay ı veya
sektörde liderli ği kovalamay ı amaç edinmi şler ise, örgütsel performans ı ve
personelin motivasyonunu maximize etmenin ve bu durumu devam
ettirmenin yolu hizmet içi e ğitimden geçmektedir. Çünkü organik ve sürekli
ilerleyen bir sektörde yerinde sayman ın gerilemek anlam ına geldiği art ı k
bilinmektedir.

cy
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Eğitimi tamamlayarak herhangi bir göreve atanan bir ki ş inin verimli
olabilmesi uzmanl ık alan ı ile ilgili geli ş meleri takibi ile olas ı d ı r. İşte hizmet
içi eğitim bu aç ığı gidermeye yönelik olmal ı d ı r. Gelecekte varl ığın temel
espirisi bilgi olacakt ır. Demode olmu ş fikir ve uygulamalardan kurtulup
daha etkin görü ş leri benimsemek için ö ğrenmeyi ö ğrenmek temel amaç
olacaktı r.

1.Genel Olarak Personel E ğitimi

pe

Eğitim, üretim ve hizmette etkinli ğin verimin ve kalitenin yükseltilmesi,
ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek hatalar ı n ve
kazalar ı n azaltı lmas ı , maliyetlerin dü şürülmesi, sat ış ve hizmet sunumunda
nitel ve nicel yönden geli şmenin sağlanması , karlar ın yükseltilmesi, vergi
gelirlerinin ve tasarruflar ı nı n art ırı lması amac ıyla i ş gücüne verilen temel
meslek ve beceri e ğitimi yan ı nda i ş görene çal ışma hayat ı süresince de bilgi
beceri ve davran ış ve verim düzeyini yükseltici planl ı eğitim etkinlikleridir
Taymaz- Sunay-Aytaç, 1997:13). i ş letmelerde mü şteri tatmininin ideal düzeye
ulaşmas ı , dolay ı s ıyla toplam kalite yönetiminin bir ö ğesinin gerçekle ş mesi
personelin e ğitimi ile yakından ilintili oldu ğu aç ı kça bilinmektedir.
Genel bir eğitim süreci ana hatlar ıyla şu ad ı mlardan olu şur:
- Müşteri ihtiyac ı n ı n tammlanmas ı ,
- Eğitim süreci sorumlular ı n tan ı mlanmas ı ,
- Eğitim hedeflerinin belirlenmesi,
- Eğitim organizasyonunun olu şturulmas ı ,
- Eğitim ihtiyaçlar ını n belirlenmesi,
- Program ve materyalin haz ı rlanmas ı ,
- Eğitim verilmesi ve izlenmesi, Sonuçlar ı n değerlendirilmesi,
- Eğitimin verimlili ğinin ölçülmesi.
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Eğitimin amac ı davran ış değiştirmedir. Bu amaç veya sonuçlar ki ş iler
aras ı iliş kilerde bilgi, beceri ve yeteneklerin geli ştirilmesiyle ideale
ulaştı rı lı r. Eğitim ihtiyac ı , sadece geleneksel e ğitim s ı nı fları ndan ibaret
değildir. Paket programlar ı n nas ı l kullan ıld ığı nı öğretmek için tahsis edilen
zaman, eğitime dü şünülebilirdi. Personelin e ğitimi, etkin bir şekilde di ğer
çal ış anlar arac ı l ığı yla gerçekle ş tirilebilir. Ünlü fizikçi Erwin
Schroed ı nger'in dediği gibi, herhangi bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu
baş kas ı na öğretmektir (Brocka-Brocka,1992:42).
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Davran ış analizcileri hem düzenli hem de özel e ğitimde kullan ı lan bir
takı m değiş ik eğitim metodlar ı geli ştirmi şlerdir. Bu tür yöntemler; direk
eğitim, ki şisel eğitim sistemleri, tam e ğitim ve s ı nı f çağı nda görsel sunum gibi
yöntemleri içerir (Jones-Slate,1996:31). Fakat bunlarla s ı nı rl ı kalmaz.
Deneysel ara ştı rmalar, bu yöntemlerin ö ğrencilerin bir çok akademik alanda
geli ş iminde etkili olduğunu ve öğrencilerin ı rk ve sosyo-ekonomik geçmi ş e
bakmaks ı z ı n ba ş arı lı olduğunu ortaya koymu ştur (Axelrod,1992:31-35). Son
yı llarda yap ı lan ara ştı rmalara göre; e ğitimin etkinli ğini belirleyen faktörler;
bireysel, kurumsal ve e ğitim programlar ı ile ilgili faktörler olarak
belirtilmektedir (Aycan-Balc ı ,2000;727).
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Eğitimde, erdem ve karakter üzerine olan vurgu, var olan etiksel e ğitim
programlar ı tatminkars ı zl ı kları yans ıtı r. Bu programlar ı n en çok a ş ina
olanlar ı ndan bir program, ö ğrencileri "de ğer aç ı klanmas ı " süreciyle me şgul
etmeyi ara ştı rırken, diğer program da nazara "ahlaki ikilemler" üzerinde
tart ış makla öğrencilerin ahlaki dü ş üncelerini geli ştirmeyi amaçlar.
Bunlardan ilk yakla şı m; öğrencilerin sahip olmas ı gereken de ğerler yönünde
yeterince ay ı rım yapmamas ı ndan ötürü ele ştirirken, ikinci yakla şı m ise,
tarihsel ve kültürel olarak istisnai olan ahlaki yönelmeyi yanl ış lıkla evrensel
olarak geçerli kabul etmesinden dolay ı ele ştirilir (Rice,1996:269).
Bilim ve teknolojideki h ı zl ı geli ş meler, bir toplumun kültürel, sosyal ve
ekonomik alanlar ı nda değiş iklikleri; bu çerçevede, yeni bilgi, beceri, teknik
ve araçlar ı gündeme getirmekte; mal ve hizmet üreten tüm ki ş ileri sürekli
öğrenmeye ve yetkinle ş meye zorlamaktad ı r. Bu bağlamda, ülkelerin ihtiyac ı
olan nicelik ve nitelikte insan gücünü yeti ştirme sorumluluğunu yüklenen
eğiticilerin i ş yerlerinde daha verimli çal ış maları , geli ş en ve de ği ş en
ş artlara uygun daha etkin ö ğretme yöntemlerini kullanmalar ı için yeniden ve
sürekli e ğ itim görmeleri, böylece mesleklerinde yetkinle ş meleri
gerekmektedir.
Bilinmektedir ki e ğitim sisteminin iyile ştirilmesi ve fonksiyonunu icra
etmesi, sistem içinde etkile ş ime en aç ı k dinamik yap ıdaki öğelerden
eğiticinin nitelikleri, yetkinli ği ve ça ğı n gereklerine göre sürekli
yeti ştirilmesiyle ilgilidir. Bu nedenle e ğitim ve yeti ştirme ö ğretim
programları n ı n amaçlar ını n ve içeri ğinin sürekli incelenmesi, ça ğı n
gereklerine göre yenile ştirilmesi ve geli ştirilmesi; giderek artan daha
nitelikli insan gücü yeti ştirilebilmesi için de yeniden yap ı land ırı lmas ı ve
düzenlenmesi gerekmektedir (Ersoy,1996:151). Japonya'da imalat sanayinde,
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büyük i ş letmelerin % 42'sinin düzenli hizmet içi e ğitim programları vard ır.
Tüm iş letmeler ihtiyaçlar ı oldukça, i ş gücünün meslek e ğitimi için düzenli
programlar ı uygulamaktad ı r.
İ ngiltere'de sanayi bölgelerinde, sanayiciler veya özel te ş ebbüs
tarafı ndan kurulmu ş meslek eğitimi merkezleri vard ır, i şveren i şçisini
işyerinde e ğittikten sonra gerekirse bu merkezlerde ileri veya tamamlama
eğitimi almas ı n ı sağlar. Bu merkezler, i şverene ücret kar şı lığı hizmet satarlar
(Structure of the Education and Initial Training Systems in the European
Unnion, 1995:382-393). Uzaktan e ğitimde kullanı lan ileti ş im teknolojisi
araçlar ı ile olu şturulan öğrenme ağları geli ş miş ülkelerde son y ı llarda yoğun
bir şekilde uygulanmaktad ı r (Özellikle A.B.D.). Bu ö ğrenme ağları , öğretim
mekânları ve s ı nı flar aras ındaki uzakl ı kları , sosyo-ekonomik ve kültürel
sorunları da aş arak etkili olmaktad ı r (Kay, 1981:142).
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Teknolojinin h ızla geli ştiği sosyal ve ekonomik alanlarda yeniliklerin ve
dolayı s ıyla bilginin arttığı , kurumlarda personel yönetimi kavram ı nı n yerini
insan kaynakları yönetimine b ı rakmaya ba ş lad ığı toplam kalite yönetimi
uygulamaları n ı n hı z kazand ığı bu dönemde personelde aranan yeterlilikler
de de ği şmektedir. Böyle bir ortamda kurumlarda çal ışan personele gerekli
yeterlilikleri kazand ı rmak için yap ı lan hizmet içi eğitimin önemi her gecen
gün biraz daha artmaktad ı r (Taymaz- Sunay-Aytaç, 1997:13).
2.Eğitimin Tan ımlanmas ı ve Faaliyetlerinin Önemi
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Eğitimi bireysel ve örgütsel yönden ele al ıp tan ı mlamak mümkündür.
Bireysel aç ı dan eğitim amaçlara ula ş ma ba ş arı s ını artı rmaya yönelik, i ş
görenlerin davran ış , bilgi, yetenek ve güdülenmelerini de ğiştirme ve
geli ştirme sürecidir. Örgütsel aç ı dan eğitim, etkinlik ve verimlilik aç ı s ı ndan
mevcut ba ş arı s ı nı geli ştirmeyi amaçlayan yönetim araçlar ı nı n tümüdür
(Yüksel, 2000: 199). E ğitim, daha önce belirtilen amaçlara göre, bireylerin
davran ış ları nda istenen yönde belli geli ş meler sa ğlamaya yarayan
planlanm ış faaliyetlerdir. Grup üyelerine notlar ı kelimesi kelimesine
ezberlemek zorunda olmad ıklarını anlatmak gerekir. Bundan sonraki en zor
görev ise, onlar ı rahatlatmak ve notlar ına bağlı kalmaks ı zı n kendilerini
güvende hissetmelerini sa ğlamaktı r (Hemphil1,1996:69). Daha geni ş bir
anlat ı mla, eğitim, insanları belli amaçlara göre yeti ştirme sürecidir. Bu
süreçten gelen insan ın kiş iliği farkl ı laşı r. Bu farkl ı laş ma, e ğitim sürecinde
kazan ı lan bilgi, beceri, tutum vb. gibi yollarla gerçekle ş ir (FidanErden,1991:12). E ğitim kavram ı öğretim kavram ı ndan teorik olarak daha dar
kapsaml ı dır. Eğitimde mesleğe yönelik çaba sarfederken ö ğretimde ise,
bireyi genel olarak ya ş ama al ış t ı rmak, istikbale haz ı rlamak
amaçlanmaktad ı r.
Bateman ve Roberts, e ğitim görmek isteyenleri mü şteriler olarak
görmeye ba ş lamalarına rağmen esas görü ş evrensel olarak kabul edilemez
olduğunu ve bazen güçlü bir direni ş ile karşı karşıya kal ı nd ığına dikkat
çekmektedirler. Bu yöntem, geleneksel olarak hükmünü sürdüren otokratik
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yönetim tarz ı ile çat ışmaktad ı r (Chizmar,1994:182). i ş letmeci, denetleyici,
geli ş im dersleri Myer-Briggs e ğitim tipi temel al ı nan s ı n ıflar içerir. Bu
derslerde, sezgisel veya ö ğrenilen d ışa dönük, içe dönük gibi ki şilik tiplerini
belirlemeye yard ı mc ı olan bilgileri içerir. Stephen R. Coveys'in kitab ı nda
"Zirvedeki insanlar ın 7 al ış kanl ığı ", i ş letmeci hünerlerini geli ştirme oda ğı
anlatı lı r. Üniversite müfredat program ı , personel ba ş arı s ı , profesyonel okuryazar hünerleri, onlar ı n ileti ş imlerini daha iyi öğrenmek için fı rsatlar da
sağlar (Sandra ,2002:1). Kalite e ğitimi ise, bir çal ış anın belli bir bağlamda
üstlendiği bir rolün getirdi ği gereklilikleri, etkin bir biçimde yerine
getirilmesine uygun i ş lemsel, kavramsal ve uygulama becerilerini
edinmesini sağlamayı amaçlar (Thomas,1992:170).
Örgütlerde e ğitim faaliyetlerinin önemini artt ıran hususları n ba ş lı caları
şunlard ı r (Erdoğmu ş ,1997:301):
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Performans ı iyile ştirmek,
i şgörenlerin becerilerini güncelle ştirmek,
Örgütsel problemleri çözmek,
Terfiye haz ı rlamak,
Yeni i şgörenlerin oryantasyonu
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Günümüzde yeni teknolojilerin kullan ı lmas ı ve yayı lmas ı nda, insan
kaynaklar ı n ı n çok önemli bir rolü oldu ğ u kabul edilmektedir
(Drucker,1983:7). Art ı k insan kaynaklar ı bir i ş letmedeki en değerli sermaye
olarak kabul edilmektedir. Dolay ı s ıyla bu sermayeden en iyi ş ekilde
yararlanmak ve onu bo ş a kullanmamak gerekir. Eleman seçerken, hangi
seçme ve yerle ştirme tekni ğini kullan ı rsan ı z kullan ın, insan ı n bilgi ve
yeteneklerinin yüzde yüz i şe uyumunu sa ğlamak, yani uygun i şe uygun
eleman seçimini tam olarak gerçekle ştirmek oldukça güçtür. Bu güçlük,
seçim metodunun yetersizli ğinden çok insanlar ı doğru tan ı man ı n,
özelliklerini tespit edebilmenin zorlu ğundan kaynaklanmaktad ı r. İşte bu
yanı lgı nı n getirdiği eksiklikleri gidermenin en iyi yolu, e ğitimdir. Ayrı ca tam
anlamıyla sağlıkl ı bir seçim gerçekle ş se bile, ekonomik, toplumsal ve
teknolojik alanda görülen sürekli de ği ş im ve geli ş im, gerek i şletmeleri
gerekse i şgörenleri, bunlara uyum aç ı s ı ndan, yenilemeye, yani e ğitime
zorlamaktad ı r (Özçelik, 2002:125). Çok uluslu ş irketler üzerinde yap ı lan
ara ştı rmalar, giderek artan karma şı kl ı kla baş edebilmek için örgütsel
yeteneklerden daha rekabetçi ve esnek görünen küresel ö ğrenmenin
önemine odaklanmaktad ı r(Gomez,2004:1).
İş in gerektirdi ği yetenekler ile i ş i yapan ki ş inin yetenekleri aras ı ndaki
dengenin i şgören aleyhinde bozulmamas ı için, her ça ğda ş örgütün zamana
karşı bir yarış sürdürmesi ve sürekli bir e ğitimi gerçekle ştirmesi kaç ı nı lmaz
bir zorunluluktur. i şgöreni örgüt için sorun haline getiren nedenlerden biri
de yaptığı i ş in gereklerinin zamanla kendi niteliklerinin üzerine ç ı kmas ı
veya kendisine kapasitesinin üzerinde bir i ş yüklenmesidir (Geylan,1989:96).
Olağan sayı lan değişme ve geli ş melere ayak uydurabilmenin tek yolu
eğitime, hatta sürekli e ğitime dayanmaktı r. Ancak bu eğitimdeki süreklilik,
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işgörenlere beklenmedik bir de ği ş im karşıs ında yeni ko şullara uyma olana ğı
sağlar (Özçelik, 2002: 127). Rekabetin giderek k ı zgı nlaştığı bir piyasada,
işletmeler konumları nı sürdürebilmek için art ı k eğitime yeterli, tutarl ı ve
uzun vadeli yat ı rı m yapma gereğini kavramaktad ı rlar. Bu yüzden dünya
üzerindeki tüm büyük ş irketlerde e ğitime çok büyük önem verilmektedir
(Alsbury,1996:76).
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Ülkemizde yap ı lan sevk ve idare kongreleri, sempozyum ve seminerleri
ve her tür e ğitsel toplant ı larda özellikle vurgulanan husus, sevk ve idarenin
ya da yönetimin, ulusal kaynaklar ı n değerlendirilmesinde en etkin araç
olduğudur. Türk Sevk İdare Derne ği'nin düzenledi ği kongrede, bu kongreye
sunulan tekliflerde beliren ortak görü ş "ulusal ekonomimizi ilgilendiren tüm
sektörlerde yönetim bilgisine ve bunun etkin uygulanmas ı na şiddetle ihtiyaç
bulunduğu noktas ı nda toplanmaktad ı r (Kalkandelen,1986:71). Yar ını n bilgi
işçisi için en önemli şey, nerede çal ışmayı seçece ği olup, en iyi ş irketlerin
sunaca ğı ş eyler ileri ö ğrenime ve yeni teknolojilere ula şım fı rsatı olacakt ır.
Yapmak kadar ö ğrenmek konusunda da seçimde bulunmak, 21. yüzy ı lın
zorunluluğu haline gelecektir (Johnson,1996:78).

Mevcut personel aras ı nda ku şku ve endi ş enin hakim olduğu zamanlarda
uygun e ğitimlerle çe ş itli zorluklar a şı labilir. Bilindi ği gibi yeni
örgütlenmelerde görülen birçok sorun yerinde ve zaman ı nda verilen
e ğ itimle sorunlar minimize edilebilir (Yeatts,2000:570). Yap ı lan
ara ş t ı rmalar ı n sonuçlar ı , e ğ itim düzeyi dü ş ük olan i şgörenlerin
verimliliklerinin de dü şük olduğuna, kayg ı arttı kça, i ş doyumunun azalmakta
olduğuna ve çal ış anların gelece ğe yönelik olarak en büyük isteklerinin iyi bir
iş ve i ş inde yükselme olduğuna i ş aret etmektedir (Güler,1996:189). Bunun
yolu da eğitimden geçmektedir.

3. işletmelerde E ğitimin Amacı ve Gerçekle ştirme Yöntemleri
Amaçlar genel olarak, e ğitim yap ı s ını , i şlenecek konular ı iş leme
yönlerini eğitim teknolojisini ve sonunda yap ı lacak de ğerlendirmeyi
saptamaya yard ı m eder. Amaç, ula şı lmas ı istenen hedef veya sonuç olarak
tan ımlanabilir. Eğitim sürecinde amaç bireyin davran ışı nda meydana
getirilmesi istenilen de ğiş ikliktir. Bu nedenle amaç bir bak ı ma elde
edilebilecek sa ğlanabilecek sonuç olarak görülür (Mager, 1967:24).
Eğitimi bir hizmet veya i ş e girmi ş kimseye hizmet veya i ş i konusunda
gerekli bilgiyi be şeri davran ışlar kazand ı rmaya dönük etkinlikler olarak
tan ı mlamaktayı z. Bu etkinlikler o kimseyi i ş yerinde daha verimli k ı lmak,
kendisini daha fazla sorumluluk ta şıyan yöneticilik kadrolar ı na haz ı rlamak
ve hizmet yatk ı nl ığı n ı sa ğ lamak gibi amaçlar ı kapsamaktad ı r
(Erdoğan,1993:28). İşletme içinde verilen e ğitimin temel amac ı , bağlı lık
duygusunu artt ı rmaktı r. Bağlı lı k duygusunun artmas ı ise, çal ış anları n
eğitimi ve bilgilendirilmesi yoluyla olacakt ı r. Çal ış anları n faaliyetlerinin
sonucunu, i şletmesinin amac ı nı , geleceğini, şu anki durumunu, değerlerini
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bilmemesi, çal ış an ı i ş letmeden so ğutur. Çal ış anların gerek i şyeri ve gerekse
yöneticileri hakk ı nda bilgilendirilmesi, insanlar ı n i ş letmelerine ve
yöneticilerine kar şı daha fazla sahiplendikleri ve i ş lerin kötü gitmesi
durumlar ında da fedakarl ıklara katland ı kları , daha s ı kı çal ıştıkları bir
ortam haz ı rlar (Akat,1992:31-32). Her ne kadar e ğitimde güdülen ekonomik
amaç vazgeçilmez bir unsur ise de, belirli bir noktadan sonra kar ı n
maksimize edilmesi dü ş üncesi insan unsuruna sayg ı dü ş üncesiyle
çat ış maktad ı r. Bu durumda i ş letmede denge kurulmas ı ve eğitimden
beklenen gerçek amaca ula ş abilmesi için ekonomik dü şüncelere kar şı
giderek sosyal insanc ı l amaç güç kazanmaktad ı r (Nevin Deniz,1999).
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Amaçlar, i ş letmenin karl ı l ığı n ı n veya verimlili ğinin artı rı lmas ı gibi genel
olarak veya i ş kazalar ı nın azaltı lmas ı , hata oranlar ını n dü şürülmesi gibi
spesifik olarak saptanabilir. Burada önemli olan e ğitimin niçin yap ı ld ığı nı n
tespitinden sonra, amaca ula şı lı p ulaşı lmayacağı n ı n saptanmas ı , yani
eğitim-yarar ili şkisinin kurulmas ı d ı r. Eğitim yarar ili ş kisindeki en önemli
nokta, e ğitime yap ı lan harcamalarla, e ğitimden sağlanan fayda ile elde
edilecek olan kazanc ı n karşı laştı rı lmas ı d ı r (Kaynak vd., 2000: 173-174). Genel
i ş letme eğitimi ile uzmanl ık derecesindeki i ş letme e ğitiminin amaçlar ı nda
farkl ı l ı klar olabilir. Genel düzeydeki i ş letme e ğitiminde özellikle genel
ilkeler ve temel esaslar üzerinde durulmal ı d ı r. Bu e ğitim düzeyine sahip
olanlar genellikle yönetimle ilgili i ş lerden çok faaliyetlerin yürütülmesi ile
ilgili iş lerde çal ıştırı ld ı kları ndan kendilerine verilen i ş in boyut ve derinli ği
çerçevesinde belli bir alanda ve belli bir ölçüde yeteneklerini geli ştirmek
durumundad ı rlar.
Tüm işletmeler için kal ı plaştı rı lm ış bir politika söz konusu de ğildir. Her
i ş letme, kendi yap ı s ı na, kendi çap ı na, üretim ve hizmet tekni ğine,
çal ıştı rd ığı personel say ı sı na, eğitim ihtiyac ı nın ş iddetine göre kendine özgü
bir politika olu şturur. Ancak eğitim politikas ı n ı n oluşturulmas ı nda baz ı
sorulara yan ıt bulmak gerekir. Bu sorulardan baz ı ları şunlard ı r (Aşkun, 1982:
435):
-Eğitimle neyin ba ş arı lacağı dü şünülüyor ?
-Hangi eğitim yöntemleri kullan ı lacaktı r ?
-Eğitim nerede ve nas ı l yap ı lacaktı r ?
-Eğitimle ilgili ne gibi öncelikler söz konusu olmal ı d ı r ?
-Eğitime al ı nan i şgörenlere ücret ödenecek mi? Ödenecekse , ücret ne kadar
olacaktı r?
-Eğitim sürekli mi yoksa geçicimi olacakt ı r?
-Eğitimde öğreti kurumlar ı , kamu kurulu ş ları , sendikalar vb. kurulu ş lardan
yararlan ı lacak m ı d ı r ?
-Eğitim ile i şgörene ili şkin başka çal ışma iliş kileri, politikalar aras ı nda nas ı l
bir ili şki kurulacakt ı r ?
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Bunlar d ışında politikaları n yaz ı lı duruma getirilmesi baz ı yararlar
sağlar. Örneğin; örgüt üyelerinin tümü e ğitim konusunda bilgi sahibi olur,
eğitim program ı n ı yürütenler de ği şse bile zaman içinde tutarl ı davranmak
mümkün olabilir (Bingöl, 1996: 176-177).
Yönetici, mükemmel bir zamanlama ile etkin ve verimli kararlar almak
zorundad ı r. E ğitim programlar ı , yöneticiye bu e ğilim ve beceriyi
kazand ırabilecek yöntemleri kullanmak, bu yöntemleri zaman içerisinde
geli ştirmek ve uygulama boyutu içerisinde sunmak tarz ında haz ı rlanmal ıd ı r.
Bu amaçlar çerçevesinde, i şletmelerin mevcut problemleri, gelece ğe yönelik
hedefleri ve al ı nacak kararlar için yap ı lacak de ğerlemelerde;
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-Öncelikle kararlara esas olabilecek, bilgi, veri ve dökümanlar elde
edilmelidir.
-Bu bilgi ve verilerin nas ı l s ı n ı fland ı r ı labilece ğ i ve nerelerde
kullan ı labilece ği ve ne şekilde i ş lenebileceği ile ilgili değerleme ölçüleri ve
kullanı labilecek yöntemler belirlenmelidir.
-Değerlendirme ölçüleri ve kullan ı lan teknikler çerçevesinde olay ın değiş ik
boyutları , alternatifleri, çözüm yollar ı için bilgi ve yakla şı m biçimleri tek tek
irdelenmelidir. Akl ı n bilimin, deneyimlerin ışığı altında olaylar rafine
edilmeli, karar a ş amas ı na ula şı lmal ıd ı r.
Kurumla ş ma aş amas ı ndaki i şletmeler büyük bir titizlikle ve bilimsel
esaslara dayal ı olarak hizmet-içi e ğitimi gerçekle ştirmek durumundad ırlar.
Bu konuda Alarko Holding Yönetim Kurulu Ba şkanı Üzeyir Garih ş öyle diyor
(Akat At ı lgan:32); kurumla şma aş amas ında olan örgütlerde örgün e ğitimin
genelde üç ana dalda yap ılmas ı gereklidir.
-Kurum içi prosedür ve sistemlerin uygulanmas ına yönelik toplu e ğitimler,
-Müessesenin muhtelif i ş bran ş ları nda ve her seviyede yap ı lacak teknik
eğitimler,
-Özellikle üst kademeye yönelik "kendini ça ğda şlaştı rma" veya "kendini
yenileme" e ğitimleri.
Nitelikli eğitime nas ı l ulaşı labilece ği sorusuna yan ıt bulabilmek için şu
ad ı mlar izlenmelidir (Demira1,1994:6):
İlk ad ımda; e ğitim ihtiyaç ara ştı rmas ı yap ı lmal ıd ı r. Eğitim ihtiyaç
ara ştırmalar ı iş letmelerin tercihlerine göre çe ş itli yöntemler kullanı larak
yap ı lı r. Bu yöntemlerden ba şhcaları :
Organizasyon Analizi: Buradaki amaç; i ş letmelerin uzun vadeli hedef ve
politikaları na uygun bir personel yap ı s ı oluşturabilmek için, mevcut i şgöreni
bu hedef ve politikalar ı gerçekle ştirebilecek ş ekilde geli ştirmek ve
yeti ştirmektir.
Görev Analizi: Burada amaç; görevin gerektirdi ği teknik bilgi, yetenek,
beceri, davran ış standard ı , insan ili şkileri vb. gibi konularda, eğitim yoluyla
işgörenin yeti ştirilmesini ve geli şmesini sağlamak, dolay ı s ıyla i ş in kalitesini
ve verimini yükseltmektir.
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Kişi Analizi: Buradaki amaç; herhangi bir personeli ki ş isel özelliklerinin
incelenmesi ve i ş letmesi için daha yararl ı olacak bir yönde e ğitimin ve
geli ştirilmesinin sağlanmas ı d ı r.

Anket Yöntemi: Anket ve mülakat teknikleri kullan ı larak ki ş ilerin doğrudan
kendilerine ve daha sonra yöneticilerine sorularak e ğitim ihtiyac ı belirlenir.
İ kinci ad ı m; yap ı lan eğitim ihtiyaç ara ştı rmas ı doğrultusunda e ğitim
konuları n ın ve hangi e ğitimlerin kimlere verilece ğinin belirlenmesidir.
Üçüncü ad ı m; tercih edilen e ğiticiye bu eğitimden ne bekledi ğinin
eğitime katı lacakları n eğitim seviyelerinin ve statülerinin aktar ı lmas ı d ı r.
Dördüncü ad ı mda; eğitimin katı l ı mc ı lara zaman ı nda duyurulmas ı d ır.
Duyuruda; eğitimin konusu, içeri ği, yeri, tarihi, saat, ne uzunlukta oldu ğu,
eğiticilerin isimleri görülebilmelidir.
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Be ş inci ad ı m; e ğitimin tamamlanmas ı ndan hemen sonra e ğitimin
konusunun ve e ğiticinin değerlendirilmesinin yap ı lmas ı d ı r. Katı lı mc ı lara
önceden haz ı rlanm ış formlar dağıtı larak eğitimin konusu, süresi, e ğiticinin
konuya hakimiyeti, vb. sorular sorulmak suretiyle e ğitim ile ilgili ilk
değerlendirmeler ele al ınmal ı d ı r.
Bu değerlendirmenin geri bildirimi ile i şgören şu sorulara yan ıt
bulabilmelidir (Gomez,1991:37-38):
-Benden yap ılmas ı beklenen nedir?
-Beklenenin ne kadar ı n ı yerine getirebiliyorum?
-Bekleneni nas ı l yerine getirebilirim?
-Güçlü ve zay ı f yönlerim nelerdir?
-Ş irketime daha fazla nas ıl katkıda bulunabilirim?

Yap ı lan bir çok ara ştırmada sistem, i şgören ba ş arı s ı nda önemli bir yer
ald ığı aç ıklanm ıştı r. Eğitim çabalar ını değerlendirmenin ba ş lı ca hedefi,
eğitim ve geli ştirme sistemini daha iyi hale getirmekte ve sistemin kalitesini
korumakta yararlan ı lacak bilgileri toplamakt ı r. Sistemi olu şturan bütün
öğeler ve bunlar aras ı ndaki ili şkiler dikkatle incelenmelidir. E ğiticilerin
ayrı ayrı değerlendirilmesi temel amaç de ğilse de, sürecin bir parças ı olarak
görüldü ğünde çok önemlidir. Sürecin etkilerini bir bütün halinde
görebilmek için, e ğitim program ı n ı n bütün ö ğeleri incelenmelidir.
Öğelerden herhangi biri istenen standartlar ı n alt ı ndaysa, program ı n
amac ı na tam olarak ula ştığı söylenemez (Palmer-Winters,1993:133).

4. Hizmetiçi E ğitim Gereksinimi ve Bu Gereksinimi Tespit Teknikleri
Çağı m ı zda ya şanmakta olan sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki h ı zl ı
ve sürekli değiş meler personelin bilgi ve yeteneklerinin geli ştirilmesini
zorunlu kılmıştı r. Hizmet içi e ğitim ihtiyac ı bir i şte çal ışan ki ş i için, i ş in
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yerine getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve davran ış bakı m ı ndan duyulan
eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanm ıştı r (Can vd., 1995;197). Bunun
yanında hizmet öncesinde ö ğrenilen birtakı m eksik bilgi ve davran ış lar,
çal ış ma ya şamı nda birey ve örgütleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
olumsuzlukları gidermek için hizmet içi eğitime ihtiyaç vard ır.
Hizmet içi e ğitimi zorunlu kı lan nedenler şunlard ı r (Canman,1995; sf.85);
-Hizmet öncesinde verilen bilgilerin eksik olu şu.
-Kamu kesiminde "kariyer" dü şüncesinin giderek kökle şmesi.
-Hizmette de ğişme ve geli şmelere ayak uydurma zorunlulu ğu.
-Kimi bilgi ve becerilerin yaln ı zca hizmet içinde kazan ı labilmesi.
-Öğrenme ve kendini geli ştirme iste ği.
-Hizmetiçi eğitimin öğrenmeyi rastlant ı sal olmaktan kurtar ıp sistemli hale
getirmesi.
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Yeni i şe ba ş layan herkes, kendini en k ı sa sürede kan ıtlamak ve ba şarı lı
olmak ister. Çal ışanı n girdiği o yabanc ı ortama en kı sa sürede adapte olmas ı ,
yeni i ş arkada ş larından ve daha da önemlisi yöneticisinden kabul görmesi
ba ş arı ile gerçekle ştirilecek bir oryantasyon program ı na ba ğl ı d ı r.
Amerika'da 'The Training Clinic of Seal Beach' taraf ından farkl ı yı llarda
(1985, 1988 ve 1990, 1993) 300 ş irkette düzenlenen anketler sonucunda
ba ş arı l ı oryantasyon programlar ı n ı n ortak noktalar ı n ı ş u ş ekilde
özetlenmi ş tir (Recruiting Strategies: Orientation, Mike Hofman ;
www.inc.com):
-Çal ış anı n ilk günü s ı cak bir havada, çal ış ana güven veren ve faydal ı
hissettiren bir şekilde geçmelidir. Bunun ilk yolu çal ış anı n bilgisayarın ı ,
masas ı nı , telefonunu veya ihtiyaç duyaca ğı diğer araçlar ı sağlamaktı r.
Baş arı lı birkaç uygulamada, program ı n sonunda i şe yeni al ınan ki şi deneyim
bir 'rehber' ile birlikte çal ıştırı lmakta ve kendisine geçici bir ödev/görev
verilmektedir. Böylece basitte olsa kendisine verilen görevi yerine getiren
çalış an kendisini ilk günden faydal ı hissedecektir.
-Oryantasyon programlar ı nın baş arı s ı z olmaları nın nedenlerinden biri de
sadece bilgi bombard ı manı yapmas ı ve bunu 'tepsi içinde' çal ışana
sunmas ı d ır. Ancak yeni i şe girenlerin en k ı sa sürede bağı msı z olarak
çal ış abilmeleri isteniyorsa oryantasyon program ı nı n bir kı smı kendi
sorumluluğunda olmal ı d ı r. Örne ğin bir ş irket yeni i ş e girenlere, i ş
arkada şları na sormaları için bir soru listesi haz ırlamıştı r, listede 'beraber
çal ıştığım ı zda benden beklentilerin nelerdir, sorumluluklar ı n ve hedeflerin
nelerdir ve bunlar beni nas ı l etkiliyor gibi sorular bulunmaktad ı r.
Bir kurum geli şebilmek için bireylerinin amaçlar ı na göre yeti ştirmek
zorundad ır. Bu zorunluluk bireylere çal ıştı kları kurum yasalar ına uyma ve
hizmetin gerektirdi ği hataları düzeltme, morallerini düzeltme, ki ş iliklerini
geli ştirme, mesleki yeterliliklerini art ırma, ileri gitme yükselme gibi
gereksinimleri kapsam ı na al ı r. Bu gereksinimler kurum e ğitim politikas ı
personel politikas ı ve kurumun var olan olanaklar ı doğrultusunda
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haz ı rlanan ve planlanan e ğitim programlar ı ile karşı lanabilir (Gürsoy, 1997:
35). Her kurum önceden saptad ığı personel politikas ı na uygun biçimde
çe ş itli yöntemler uygulanarak personelini seçer ve görevlendirir. İşte yeni
al ı nan personelin bir k ı sm ı kı sa zamanda kendili ğinden uyum sağlar ve
ba ş arı lı olabilirse de özellikle görevin gerektirdi ği davran ış değiş ikliklerini
meydana getirmek için yeti ştirilmesinde yarar vard ı r. Yap ı lan bir inceleme,
iktisadi Devlet Te şekküllerinde hizmete yeni al ınan üniversite mezunlar ı n ı n
a ş ağıdaki konularda yeterli olmad ı kları nı ortaya koymu ştur (Erkmen,
1996:182):
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- Birey ve ya gruplar aras ı iliş ki ve i şbirliğini sağlama.
- Ücret sistemi, i şçi-i şveren, memur-amir ili ş kilerini düzenleme.
- Sosyal alanlarda yeti ş enler için fen ve matematik bilgilerini uygulama.
- Teknik alanlarda yeti ş enler için sosyal ve hukuk bilgilerini uygulama.
- Okuma, yazma, ve ara ştı rmaya kar şı ilgi duyma, al ışkanl ı k kazanma.
- Yararl ı olma istemi, hizmet a ş kı , dinamizm ve heyecan ta şı ma.
- Göreve karşı yeterince ilgi duyma, i ş in değerini verme ve önemseme.
- Sorumluluk duygusu ve olumlu görü ş ile dü şünüyü geli ştirme.
Okulda bulundu ğu s ı rada endüstriyi dü ş ünen öğrenciler, ilk i ş e
girdiklerinde, kendi de ğerlerini, kazand ı kları bilgilere de ğil fakat öğrenme
ve uygulama yeteneklerine göre saptanaca ğı nı bilmeleri gerekir. Olaylar ve
rakamlar kitaplarda, raporlardan kompüter kartlar ı nda saklanabilir.
Öğrenimini tamamlay ı ncaya kadar bir gencin elde etti ği bilgilerin bir k ı smı
unutulabilir ve bir k ı sm ı n ı n yararl ı lığı azalabilir. Bu nedenle insana i ş in
gerektirdi ği bilgiyi, beceri ve al ışkanl ığı hizmet içinde kazand ı rma çal ıştığı
işte ba ş arı için ilk koşuldur. Okul öğretimi insan e ğitiminin ancak bir kı smı n ı
sağlar. Bir alanda yap ı lan ihtisas öğrenimi ise bu e ğitimin daha küçük fakat
önemli bir parças ını oluşturur (Randal, 1965:21).
Hizmet ve ürün kalitesini yakla şı mdaki köklü de ğiş ikliklerin ülkemize de
yans ı mas ı ve bunun do ğurdu ğu eğitim ihtiyac ı n ı n yanı s ı ra art ı k i ş letmelerin
kol gücünün verimlili ğinin ötesinde beyin gücünün verimlili ğinin önemini
kavramaya ba ş lamaları ve bu konuda harekete geçmeleri artan e ğitim
ihtiyac ı nı n temel nedeni olarak say ı labilir (Nizamo ğlu,1994:8). Art ı k
günümüzde e ğitim, rekabette belirleyici önemli bir unsur olarak yerini
alm ıştı r. İyi eğitilmi ş işgörene sahip i ş letmelerin bir çok aç ı dan önemli
avantajlara sahip olacaklar ı aç ı ktı r. Ça ğı mı zda ya ş anan kültürel, sosyal,
teknolojik vb. gibi alanlarda gerçekle ş en ba ş döndürücü geli şmeler, çe ş itli
branş larda çal ış an personeli yetersiz hale getirip demode duruma gelmeye
neden olmaktad ı r. İşte bu aç ı kları gidermek, geli ş melere ayak uydurabilmek
aç ı s ı ndan hizmetiçi e ğitim özellikle günümüzde önem arzeder.
Bir kurulu şta a ş ağı daki belirtiler varsa mutlaka bir e ğitim ihtiyac ı
incelemesine giri şmek gerekir. Bu inceleme sonucunda sorunlar ı n hangi
nedenlerden do ğduğu ortaya ç ı kacak ve bunlar içerisinde öncelikle ele
al ı nmas ı gereken konularda e ğitim programlar ı haz ı rlama olana ğı
sağlanacakt ı r. Bu belirtilerin belli ba şl ıları şunlard ı r (Tanyeli,1970:22-25):
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-Kalite standartlar ı nı n altı nda mamul veya hizmet üretimi,
-Zaman standartlar ı n ı n altı nda i ş ç ı karı lmas ı ,
-İşgören devir oran ı nın yüksekliği,
-Fazla mesai,
-Bakı m ve tamir masraflar ı nın çokluğu,
-Disiplin olayları n ı n s ıkl ığı ,
-İş kazaları n ı n çokluğu,
-İş i kabulde isteksizlik.
Yukarıda belirtilenlerin d ışı nda eğitim ihtiyac ı nın mevcut oldu ğu
zamanları şöyle s ı ralamak olas ı d ı r:
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-I ş e yeni bir eleman al ı nd ığı zaman,
-Mevzuatta, metotlarda ve tekniklerde de ğiş iklik olduğu zaman,
-Terfiler planland ığı zaman,
-Standartlarda bir de ğişiklik dü şünüldüğü zaman,
-Makine, alet ve teçhizat ile kullan ı lan hammadde veya malzemede bir
değiş iklik olduğu zaman.
Hizmet içi eğitim ihtiyaçlar ını n tespitinde kullan ı lan baş lı ca teknikler şöyle
sı ralanabilir (H. İ.E Dairesi Ba şkanl ığı Brifingi,1992:10-11).
-Olay Raporlar ı ,
-Denetim Raporlar ı ,
-Bilimsel Ara ştı rmalar,
-Dönem Raporlar ı ,
-Sicil Raporları ,
-Ş ura Kararlar ı , Danışma Kurulları nı n Kararları Ve Raporlar ı ,
-Bilimsel Toplantı lar, Sempozyumlar,
-Mesleki Toplant ı lar,
-Mülakat Tekniği,
-Anket Tekni ği,
-Gözlem Tekniği,
-Mesleki Yeterli ğin Test Edilmesi Yöntemi,
-Ürünün De ğerlendirilmesi Tekni ği.
5. Eğitim Yöntemleri

Eğitimin temel amac ı , kiş iye hizmetin daha iyi görülebilmesi için gerekli
olan bilgi, beceri ve davran ış ları kazand ı rmaktı r. Dolayı sıyla burada
karşı laşı lan bilgi, beceri ve davran ış ları n hangi yöntemler uygulanarak
kazand ı rı lacağı konusu ön plana ç ıkmaktad ı r. Eğitimde uygulanacak yöntem,
program ı nın başarı lı ya da ba şarı s ız olmas ında önemli olmaktad ır. Bir eğitim
program ı nın başarı l ı olmas ı , eğitim yöntemlerinin iyi seçilmesiyle yak ından
ilintilidir. Çağda ş eğitim yöntemlerini şu şekilde s ı ralamak olas ıd ı r: İş
başı nda sistemli gözetim, rotasyon, düz anlat ı m, panel, seminer, komiteler,
duyarl ı k eğitimi, örnek olay, rol oynama, evrak sepeti tekni ği, işi yaptı rarak
öğretme.

47

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 36 - 60

Endüstri i ş letmelerinde e ğitim çal ış malar ı n ı n, hangi yollardan
gerçekle ş tirilece ğ ine ili ş kin bir karar ı n verilmesi gerekmektedir.
iş letmelerdeki uygulamalar ve konu ile yaz ı n gözden geçirildi ğinde iki yolun
bulunduğu görülmektedir. I şbaşı eğitim ve i şd ışı nda e ğitim (Aldemir ve
diğerleri, 1998: 139).
1. İşbaşı Eğitim Yöntemleri: i şbaşı nda uygulanan e ğitim kiş iye, görevlerini
yerine getirirken verilen e ğitimdir. Ki ş i bir yandan i ş ini yapar, bir yandan da
öğrenir (Sabuncuo ğlu, 1997: 144-145).
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Yararlar ı :
• işbaşı eğitim yöntemleri daha az giderle uygulanabilir. E ğitim araç ve
gereçlerine ayr ı ca yatı rı m yap ı lmas ı gerekmedi ği gibi, yol ve benzeri
giderlerde ortaya ç ı kmaz.
• Eğitim, i ş s ı ras ı nda gerçek i ş ko şulları ile birlikte yap ı ldığı için, öğretilen
bilgileri hemen uygulama olanağı vard ı r.
• işgören i ş inden uzakla ş mad ığı için, işte fazla bir aksama olmaz.
• Eğitimde, ba şka yerde ö ğrendiğini i şte uygularken ortaya ç ıkabilecek olan
adaptasyon sorunlar ı pek görülmez.
Sakıncalar ı
• I şba şı eğitimini veren ustaba şı veya sorumlu ki ş i, iyi ve gerçek bir e ğitici
olmayabilir.
•Gerçek çal ış ma ko şullan ve yöntemleri demode olabilir. İşgören bu
durumda ça ğdaş teknolojik bilgileri alamam ış olur.
-Öğrenme a ş amaları nda büyük oranda hatal ı ve bozuk mal üretilebilir,
makine ve donanı m kayb ı olabilir.
• Çal ış ma ko şulları , gürültü, pislik, ayrı ca stres vs. aç ı sı ndan olumlu bir
eğitim ortam ı oluşturmayabilir.
•Ayrı ca i şbaşı eğitimi, çok sayı da personelin e ğitiminin ayn ı anda
geli ştirilmesi için elveri şli değildir.
• i şba şında uygulanan pek çok e ğitim yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerden
önemli kabul edilen birkaç tanesi a şağıda aç ı klanmaktad ı r:
-Gözetimci Nezaretinde E ğitim:Gözetimci rehberli ğinde eğitim iş letmeye
yeni gelen yada i ş değiştiren bir personelin bilgi ve tecrübe sahibi olan bir
başka personelin yada ustaba şı nı n yanı na yeti ştirilmek üzere verilmesi
esas ı na dayan ı r.
Bu yöntemin güçlü ve zayıf yönleri vard ı r(www.okyanusbilgiambari.com ).
-Coaching (Yönlendirme) Yöntemi: i şbaşında eğitimde kullan ı lan bir ba şka
yöntem de coaching olarak adland ı rılan ve i şgörenlerin ba ş arı düzeylerinin
amirleri tarafı ndan sistemli bir şekilde gözlemlenerek ve denetlenerek
değerlendirilmesi esas ı na dayanan bir yöntemdir.Bu gözetim ve denetim,
özel görevler verme, yorum yapma, ele ştirilerde bulunma. Uyarma, öğüt
verme, sorular sorma ve benzeri biçimlerde olabilir.
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-Monitör (Kı lavuz Arac ı lığı İ le Eğitim): Eğitilecek i şgörene, i ş e ve kullanı lan
araç veya ayg ıtlara ili şkin sistematik ve metodik gerekli bilgi verilmesi
monitörlerin yapaca ğı en önemli görevdir.
-Staj Yoluyla Eğitim: Bu yöntemle e ğitilen adaylar, belli teorik bilgilere
sahiptirler. Aday ın sahip olduğu bu bilgileri uygulamas ı ve davran ış a
dönüştürmesi için, ilgili olduklar ı alanda kendilerine görev yapt ı rı lı r
(www.okyanusbilgiambari.com ). Eğitim yöntemlerinin en eskisi olmakla
beraber diğer yöntemlere göre ucuz ve kolay olmas ı uygulama alan ını
geni ş letmektedir.
-Rotasyon Yöntemi: İş değiştirimi, bir i şgörenin kendi i şinden ba şka bir
görevde i şin öğretilmesi amac ıyla geçici bir süre çal ıştırılmas ı olarak
tanı mlan ı r. Bu yöntem özellikle i ş gücü pazar ı nda güç bulunan yetenek ve
becerileri geli ştirmekte, mevsimlik, fazlaca teknik bilgiye gereksinim
duyulmayan ve tekdüze i şlere görevli yeti ştirmekte yararl ı olur.
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-Oryantasyon E ğitimi: İşe yeni al ı nan personeli, en k ı sa sürede üretken hale
getirmek gerekir. Bu hedefe ula ş mak içini yeni iş göreni bir an önce i şin ve
iş letmenin bir parças ı durumuna getirmek ş arttı r. Bu nedenle i ş letmeye
al ı nan her personel, i şe al ıştı rma program ına al ı nı r ( Geylan ve
Tenekecioğlu, 2001: 164).

2.İş Dışı Eğitim Yöntemleri

pe

İşgöreni görev ba şında geli ştirmeyi amaçlayan yöntemlerden ba şka
toplumsal ve psikolojik çevrenin d ışında işten ayr ı bir yerde düzenlenen
eğitim etkinlikleriyle karşı laşı lı r. Seminer ve benzeri toplant ı lar arac ı lığıyla
işgörenlerin, ki şiliklerini ve çevrelerini geli ştirmeleri amaçlan ı r. Bu şekilde
gerçekle ştirilen eğitim, belirli görevlerin özelliklerini odak noktas ı olarak
almayan, tamamlay ıc ı bir nitelik ta şı maktad ı r. Bu yöntemler k ı sa süreli
kurslardan, yoğun yönetici geli ştirme programlar ı na kadar de ğişiklik
gösterir.
-Anlatım Yöntemi: İşletmede bir kimsenin belli konularda geni ş bir kitleye
bilgi aktarmay ı amaçlar.
-Örnek Olay (yaka) Yöntemi: Örnek olay yönetimde temel amaç, uzun bir
tartışma içinde gerçek durumu yada sorunu bütün ayr ı ntılarıyla bir gruba
incelettirmek ve her olay tart ışmasından sonra kat ı lanları daha bilinçli
dü ş ünmeye, etkili karar almaya ve sorunlara çözümler bulmaya
yöneltmektir.
-İşletme Oyunları Yöntemi: İş letme oyunları yönteminde, bir pazarlama,
üretim ve finans sorununun benzetimi yap ı lmakta ve katı l ı mc ı ları n
gerçekten i ş letmeyi etkileyecek kararlar vermek durumundaym ışças ı na,
tepkiler göstermeleri beklenmektedir (Kaynak ve di ğerleri, 2000: 197).
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-Rol Oynama Yöntemi: Bu yöntemde kat ılı mc ı lar, belirlenmi ş varsay ımsal
rolleri yerine getirirler. Rol oynama belirli bir sorun konu ş malarla de ğil,
gerçe ğe yakı n biçimde davran ış a dönüştürülerek eylemlerle çözülmeye
çal ışı lı r. İş letmelerdeki e ğitim uygulamaları nda rol oynama ile örnek olay
çözümü birlikte kullan ı lmaktad ı r (Aldemir ve di ğerleri, 1998: 142).
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-Duyarl ı lık Eğitimi(T Grubu): Duyarl ı lı k eğitiminin temelini T grubu
çal ış malar ı olu şturmakta ve kat ı lanları n sayı s ı 15-20 ki ş i aras ı nda
değiş mektedir. Gruba kat ı lanları n amac ı bir ş eyler öğrenmek de ğil, grup
içinde davran ış ve etkile ş imleri öğrenmektir. Grupta ö ğreticinin rolü sadece
değer yargı larını n ve varsay ı mları n ı n tart ışı ldığı bir ortam haz ı rlamak olup,
eğitenleri kendi iç dinamiklerini daha rahat ortaya koyabilecek bir ortam
yaratmakt ı r (Görün, 1998:22). T (Training=E ğitim) Grubu olarak bilinen bu
yöntemin ba ş langı ç çal ışmaları Amerikal ı Psikolog K.Lewin ve çal ışma
arkada şları nı n "liderlik e ğitimi" ile ilgili tart ış maları nı n yap ı ld ı bir
seminere ba ğlanabilir. Bu yöntemde, ki ş ilerin 12-15 ki şilik gruplarda, daha
önce belirlenmemi ş olan bir konu üzerinde çal ış maları izlenir. Yani daha
önceden düzenlenmi ş bir program mevcut de ğildir. Grup en az ından bir
ölçüde yap ı lanmamıştı r ve grup süreçlerini geli ştirme sorumlulu ğu üyeler
üzerindedir. Bunlar söz ve davran ış ları nda tamamen özgür olup, d ışarıdan
herhangi bir yard ı m almadan çal ış malarını sürdürürler.
-In Basket(Beklenen Sorunlar ) Yöntemi: Bu yöntemde, sanal bir i ş letmede,
yöneticilerden birinin veya bir kaç ı nı n belirli bir süre i şinden ayrı ld ığı
varsayı lı r. Bu süre içinde adaylardan o bo ş alan i ş leri yürütmesi ve sorunlar ı
çözmesi istenir.

pe

6.Toplam Kalite Yönetiminin E ğitim Modeli

Toplam Kalite Yönteminin (TKY) özelliklerinden biri ö ğretme ve
ö ğ renme sürecini bir bütün olarak ba ş ar ı l ı bir ş ekilde
sonuçland ı rabilmesidir. TKY öğretme ve öğrenme modeli öğrenmek isteyen
grupları n olu şturulmas ı ve i şbirliğinin arttırı larak öğrenmek isteyen grup
üyelerini aktif bir duruma getiren ö ğretme ve ö ğrenme stratejilerini özetler.
Bu model; sürekli iyile ştirme, geri bildirim, güçlendirilmi ş öğretmen ve
öğrenciler ve her yerde bulunabilecek ekip çal ışmas ı özelliklerini gösterir
(Fchizmar,1994:182). Endüstriyel kalite modelinin ö ğretme ve öğrenme
yöntemine uygulanmas ı baz ı anahtar terimlerin bilinmesini zorunlu k ı lar.
Öğretmen yönetici rolünü oynar, fakat ö ğrenci hangi rolü oynayacakt ı r.
Öğretmenler ö ğrencileri (ö ğrenmek isteyen grup üyelerini), ihtiyaçlar ın
karşı lanmas ı gereken ö ğretme ve ö ğrenme sürecinin mü şterileri olarak m ı
dü şünmelidirler? Yoksa ekip çal ışması arac ı lığıyla güçlendirilmi ş çalışanlar
olarak m ı dü şünmelidirler?
Bu tür programlar ba ş latı c ı örnekler, misyon ifade geli ştirme, i ş
sürecinin incelenmesi, mü şteri kat ı lı m ı ve bölüm performans ölçümüyle
ilgili özel aktiviteleri içerir (Cambbridge Tucker, 1998: 51). Toplam kalite
yönetiminin üzerine inş a edildiği paradigma hem yöneticiler, hem çal ışanlar
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aç ı s ı ndan kökten bir zihniyet de ği ş imi öngörmektedir. Bu zihniyet
değiş ikliğinin gerçekle ştirilebilmesi için birkaç yeni kalite tekni ğinin
öğretilmesinden çok daha fazlas ı nı gerektirmektedir. İnsanların yaptıkları
işleri bu yeni paradigma çerçevesinde yeniden kavrayabilmeleri için yar ım
günlük bir seminerin yeterli olmas ı beklenmemelidir (Evreneso ğlu, 1995:
68).
Yöneticilerin oldu ğu kadar i şgörenin de toplam kalite konusunda
eğitime ihtiyaçları vard ır. Ancak, yönetici e ğitimi modeline göre yap ı lacak
bu eğitim, yeni dinleyicilere muhteva ve şekil olarak uygun hale getirilmi ş ve
hafifletilmi ş olarak uygulanmal ıd ı r. İşgörene verilecek e ğitim, şu şekilde
sı nı fland ırı labilir (Y ı ld ız,1994:35).
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Işletmenin Kalite Stratejisi E ğitimi : Yönetim kademesinde oldu ğu gibi
işgörenin de i şletmenin kalite politikas ı ve stratejisini bilmesi zorunludur.
İşgörenin eğitiminde yönetici e ğitimine nazaran daha basit ve anla şı lı r bir
dil kullanı lmal ı ve i şgörenin tamam ına uygunluğu sağlanmalı d ır. Örnek
te ş kil etmesi aç ı s ı ndan yöneticiler, üst yönetimin düzenledi ği bu
bilgilendirme e ğitim toplantı ları na katı lmal ı d ı rlar.
İç Mü şteri-Tedarikçi Ili şkileri Eğitimi: Ayn ı şekilde, i şgören mü şteritedarikçi ili şkisini iyi bir ş ekilde anlamak ve özümsemek zorundad ı r. Çünkü
bunu günlük uygulamalarda kullanmak zorunda kalacakt ı r. Bu e ğitimin
iş letme içinde gerçekle ştirilmesinin ve e ğitim sı ras ı nda, her iki tarafı n da
işbirliği ile uygulamaları n yap ı lmas ı büyük yararlar sa ğlayacakt ı r. Program ı
yürüten yöntem bilgilerini, kat ı lanlar ise deneyimlerini ortaya
koyacaklard ı r.

pe

İ nsanlar yapmaktan ho şland ıkları nı , sevmediklerinden daha kolay
öğrenirler. Bir i ş in neden yap ı ld ığı nı anlarlarsa, uzun süre unutmazlar.
Baş ları nda iyi eğitimcileri olduğunda, daha çabuk ö ğrenirler. Ayr ı ca,
çal ışma ortam ı , motivasyon, ö ğrenilen konu, geçmi ş deneyimler, ki ş ilik ve
hafı za öğrenmeyi doğrudan etkiler veya ö ğrenmeye engel olur (HackmanA.Silva,1990:124 ve Cücelo ğ lu,1991:139-150). Özel yetenek isteyen
kademelerin farkl ı e ğ itim gerektirdi ğ i belirtilmelidir(MonetaCsikszentmihalyi,1996:275). Örne ğin, "ziyaretçinin ihtiyaçlar ı na ilgi
gerekirken telefon ile arkada şıyla sohbet eden, tırnaklar ını törpüleyen
resepsiyon görevlisi", "öğrencilerin görmesini ve duymas ını zorla ştı ran
oturma düzeni", "zaman ı nda haz ı r olmayan ders notlar ı " ve "kötü organize
edilmi ş toplantı lar" gibi hususlar ı n hepsi TKY çal ışmaları n ı yakı ndan
ilgilendirir (Bensimon,1995:606).
Kalite eğitimi kurum içindeki düzeylere göre dört grup içinde
farkl ı laşmaktad ı r. Kalite programlar ı bu dört gruptaki ki şilerden yeni ve
farkl ı ş eyler talep etmektedir. O nedenle bu ki ş ilerin eğitim ihtiyaçlar ı da
değişmektedir. Bu noktada önemli olan tüm gruplar ı n bütünsel olarak ele
al ınmas ı ve hiçbir grubun d ışarıda bırakı lmamasıd ı r. Bu gruplar s ıras ıyla
şöyle s ıralanabilir (Bensimon, 1995: 70-71):
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1.Üst Düzey Yöneticilerin E ğitimi: Üst düzey yöneticilere verilecek kalite
eğitiminin hedefi kalite anlay ışı n ı n kavranmas ı ve yöneticilerin programa
ikna edilmesidir. Bu grubun aç ı k destek ve kat ı l ım ı olmadan hiçbir kalite
program ı nı n yürütülmesi mümkün de ğildir.Ba ş langı çta e ğitim zaman ı nı n
büyük bir bölümünün tutum de ğişikliğine yönelik programlara ayr ı lmas ı
beklenmelidir. Üst düzey yöneticilerin tüm kurumun kalite iyile ştirme
sürecine liderlik etmesi ve örnek olmas ı için gerekli donan ı m bu
programlarla sa ğlanmal ı d ı r.
Kurumun kalite hedeflerinin; politikalar ı mn, sistem ve organizasyonun
oluşturulmas ı da bu grubun sorumluluğundad ı r. Kalite konusunda verilecek
teknik bilgi ve beceri e ğitimlerinin kalite sisteminin tasarlanmas ı ,
uygulanmas ı , denetlenmesi ve geli ştirilmesine yönelik olmas ı na dikkat
edilmelidir.
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2.Orta Düzey Yöneticiler : Kalite anlay ışı nın getirdiği en önemli rol
deği ş ikliği bu gruptaki yöneticiler için söz konusu olmaktad ı r. Geleneksel
yöneticilik modelinden s ıyrı larak, tak ı m lideri olmalar ı , astlar ı n ı n
potansiyeli ve enerjilerini ortaya ç ıkarmalar', i şlerini fonksiyon baz ı nda
algı lamaktan süreç mant ığı na geçmeleri beklenen bu yöneticilerin davran ış
deği ş ikliği konusunda kapsaml ı bir eğitim ve deste ğe ihtiyac ı olacakt ı r.
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Bu gruba yönelik bilgi ve beceri e ğitimlerinin kalite sisteminin kendi
görev alanlar ı na dü ş en bölümünün tasarlanmas ı , uygulanmas ı ve
geli ştirilmesine yard ı mc ı olacak ş ekilde planlanmas ı gerekir. Program ı n
önemli bir bölümü istatistiki süreç kontrolü kavram, teknik ve
uygulamalar ı na ayrı lmal ı d ı r. Yine bu gruba dü ş en önemli bir görev
astlar ı nın kalite kavram ve teknikleri konusunda e ğitilmesidir. Eğitimcilik
becerilerinin geli ştirilmesi de program ı n bir parças ı olarak dikkate
al ı nmal ı d ı r.

3.Alt Düzey Yöneticiler: Bu düzey kalitenin gerçekten yönetildi ği yerdir. Bu
gruptaki yöneticilerin kalite anlay ışım kavramas ı , üst yönetimin kalite
konusundaki kararl ığı na inanmas ı ve kalite politikalar ımn kendi yaptı kları
i şte ne ifade etti ğini anlamas ı gerekir. Bu gruba verilecek bilgi ve beceri
eğitimlerinin uygulamaya yönelik olarak tasarlanmas ı doğru olacakt ı r.
Temel kalite kavramlar ı n ı n yanı s ı ra istatistik yöntemleri, problem çözme
teknikleri, süreç, kontrol teknikleri, ileti ş im ve grup çal ışmas ı yöntemleri
program ının ağı rl ığı n ı olu şturmal ı d ı r. Bu gruptaki ki ş ilere çal ışanları n
eğitimi ve kalite konusunda yönlendirilmesinde de çok önemli görevler
dü şmektedir. Eğitimcilik becerileri de program ı n bir bölümü olarak
düşünülmelidir. Bu ki ş ilerin yeni rolleri gere ği kendi kendilerini yönetme
becerilerini de kazanmalar ı beklenmektedir. Davran ış deği ş ikliğine yönelik
programlar ı n bu amaca göre tasarlanmas ı nda yarar olacakt ır.
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4. Çalışanlar: Çal ışanlara verilecek e ğitimde kalite kavram ve tekniklerinin
doğrudan yap ı lan i ş le ilgilendirilmesi esas al ınmal ıd ır. Her çal ışan yaptığı
iş le ilgili kalite prosedürleri hakk ı nda kapsaml ı olarak e ğitim almal ıd ı r. işle
ilgili teknik ve beceri eğitimlerinin yanı s ıra temel istatistik araçlar ı ve
ki ş isel ileti ş im becerileri de program ı n diğer elemanlar ı olarak
dü şünülmelidir.
Kalite eğitimi programlar ı her i ş letmenin ihtiyaçlar ı na göre değişiklik
göstermekle beraber, asgari olarak a ş ağı daki altı temel konuyu kapsamal ıd ı r.
En az ı ndan bu konular ı n zorunlu kalite e ğitimi olarak ele al ı nmas ı ,
olabilecek di ğer konuları n gönüllü olarak ya da gerek duyuldu ğunda
tamamlanmas ı öngörülmelidir. Bu modüller yukar ı da belirtilen gruplar ın
özelliklerine göre kapsam ve içerik olarak adapte edilmelidir. Modellerin
program içindeki a ğı rl ığı da gruplar ı n ihtiyaçlar ı na göre ayarlanmal ı d ı r.
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Kalite konusunda bilgilendirme: Temel kalite kavramlar ı , kurumun
kalite ile ilgili hedef ve politikalar ı , kalite iyile ştirme süreci, kalite
maliyetleri problem çözme, mü şteri memnuniyeti, tak ım çal ış mas ı gibi
konularda genel bilgilerin verilece ği modül.
Takı m çal ış mas ı becerileri: Hedef belirleme, problem tan ımlama ve çözme,
proje yönetimi, ve değerlendirmesi, grup dinamikleri, tak ım içindeki roller,
ileti ş im yöntemleri gibi konular ın vurgulanacağı modül,

Süreç yönetimi: Süreçlerin tan ı mlanmas ı , dokümante edilmesi ve
iyile ştirilmesinde kullan ı lacak teknik ve araçlar ın öğretilece ği modül.
Müşteri bilinci: İ ç ve d ış müşteri kavramlar ı , müşteri ihtiyaçlar ı n ı n
anlaşı lmas ı , takip edilmesi, süreçlere ta şı nmas ı gibi konuları n ele al ı nacağı
modül,

Kalite ölçüm yöntemleri: Temel süreçteki kalite zafiyetlerinin ortadan
kald ı rı lmas ı için kullanı lacak test ve kontrol yöntemleri, standartlar, maliyet
sistemleri vb. konuları n ele al ınacağı modül,

istatistik yöntemleri: Veri toplama, veri kullanma, veri analiz yöntemleri,
deney tasar ı mı ve karar verme yöntemlerinin ele al ı nacağı modül.
Kalite e ğitiminin verimlili ği ve istenilen sonuçlar ı n elde edilmesi aç ı s ından
uygulama ilkelerini ise şöyle tan ı mlamak mümkündür:
Kalite eğitimi hat yöneticileri sorumlulu ğundad ı r. Eğitim bölümü, kalite
koordinatörü ya da d ış kaynaklar bu konuda sadece destek görevi üstlenirler.
Her yönetici astlar ı nı n i ş lerinin gerektirdi ği yeterlilik düzeyine uygun
eğitimi almas ı nı sağlamakla sorumludur. Bu konudaki sorumluluk her
yöneticinin i ş tarifinde yer almal ıd ı r. Eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin
iş ortam ı nda kullan ı lmas ı yöneticiler tarafı ndan desteklenmelidir.
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7. İşgören Eğitimi ve Geli ştirilmesinin İşletme Aç ısından Önemi ve
Yararlar ı
Çeş itli tür ve düzeyde iyi e ğitilmi ş ve becerili insan kaynaklar ı nın sürekli
ve düzenli olarak sa ğlanmas ı toplumsal kalk ı nman ı n zorunlu ön
ko şulları ndan birisini olu şturur. Üretilen mallar ı n ve sunulan hizmetlerin
nitelik ve standard ı büyük ölçüde o alanda çal ış an insanları n sahip olduklar ı
yeterlik düzey ve derecelerine (i şgücüne) dayand ığı ndan eğitim kendi başı na
bir yat ı rı m olarak görülmektedir.
Eğitimin i ş letme yönetiminde önemi konusunda vurgulanmas ı gereken
önemli noktalardan biri, i ş e uyumunun artmas ıd ı r. Böylece, çal ış an ile i ş
aras ında bütünle ş me yaygı n ölçüde sağlanmaktad ı r. Eğitim, örgütler için
karl ı lığı ve verimliliği artt ı rı c ı nitelik ta şıyan ve yönetim tarafı ndan
kullan ı lan bir araçt ı r. Eğitimin yararlar ı konusunda somut sonuçlar
verilemez ancak yararlar ı nı da inkar etmek mümkün de ğildir.

pe
cy
a

Eğitimin özellikle belirtilmesi gereken temel nitelikte yararlar ı nı şu
şekilde s ı ralamak olas ı d ı r (Atakl ı ,1992:67):
• İş letmelerde e ğitim öğrenme zaman ı nı kı saltı r, yeni ve mevcut çal ış anlara
yeni i şleri deneyim kazanmaya göre daha k ı sa zamanda ö ğretir.
• Eğitime katı lanlar daha fazla bilgiyi kafalar ında tutabilir ve uygulamaya
koyabilirler.
•Programl ı eğitim, deneme yan ı lma yöntemine göre sonuçlar ını daha h ı zl ı
gösterir.
•Yeni göreve ba ş layan bir i şgörenin i ş e uyumunu ve ö ğrenme sürecini
h ı zland ırı r.
•Eğitimli bir i şgören i ş ini daha iyi bilir ve daha iyi uygular.
• İşgörenlerin i ş hataları minimum düzeye iner; bilgi, görgü ve becerileri
artar.
• İşgörenin kendine olan güveni artar; sorunlar ı daha kolay çözer; mesleki
becerileri geli ş ir.
• İşgörenler i ş lerini daha fazla sever ve e ğitimde öğrendiklerini i ş lerine
uygularlar. Mevcut uygulamalar ı n etkinliği ve verimlili ği artar.
•Çal ışanları n mevcut yetenekleri geli ştirilebilir. Bilim ve teknolojinin
getirdiği yeni geli şmeler öğrenilecek bilgileri yeniler. Daha yararl ı olup,
olumlu davranış lar sergilerler.
• Yönetimin denetim maliyetleri azal ı r.
•Yetenekli ki ş ileri i şe almak ve i şte tutmak daha kolay olur. Böylece i şgücü
devir h ı z ı dü şer.
Eğitim, deneme-yan ı lma yolu ile beceri kazanma i şlemi de ğildir. Çal ış anı n
kı sa sürede i ş letmenin verim ve kalitesine katk ı sağlayacak ş ekilde h ı zla
eğitilmesi gerekmektedir. Buna kar şın eğitimin her kap ıyı açan maymuncuk
olmad ığı nı da bilmek gerekir. E ğitimden beklenenler ş öyle s ı ralanabilir
(Birgen,1994):
Nicelik ve nitelik yönünden i ş letme standartlar ı na uygun bir üretimin
gerçekle ş mesi,
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-Sürekli iyileştirme çabas ı ,
-Kalite dü şüncesinde s ı nı rs ı zl ık,
-Kusurlu üretim ve hizmeti azaltma,
-İş yöntemlerini geli ştirme,
-Çal ış an ı n işgücü devrini en aza indirme,
-İşbirliği ve e şgüdümü kolayla ştırma,
-Fazla mesai giderlerini azaltma,
-Bakı m ve onarı m giderlerinde tasarruf,
-İş kazalarında azalma,
-Moral düzeninde olumlu etkiler
-Kı sa sürede ortama uyum sa ğlama.
iş letmelerin e ğitim politikas ı , gerçekle ştirdikleri i ş in yap ı s ı , niteliği,
örgüt yapı s ı , büyüklüğü, işgörenin eğitim durumu, yetki ve sorumluluklar ı n
dağı lı mı vb. gibi faktörlere ba ğlıd ı r.
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8. Hizmet İçi E ğitim Etkinliklerinin De ğerlendirilmesi
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Yap ı lan çal ışmalarda e ğitim programlar ı arac ı lığıyla i şbumla ve mevcut
i ş ini koruma konusunda olumlu yönde katk ı yapt ığı n ı ortaya
koymu ştur.Ayrı ca personelin i ş değiştirmeden kaynaklanan sorunlardan da,
bu eğitimin etkisiyle zarars ız atlatm ış lard ı r (Lee,2004:362). Örgütler yapm ış
oldukları eğitim faaliyetlerinin amac ı na ulaşıp ula şmad ığı konusunda bir
değerlendirme yapmak durumundad ır. De ğerlendirmede amaç, düzenlenen
eğitim faaliyetinin ba ş arı derecesi ile ilgili olarak yarg ı ların objektif
olmas ını sağlamak olmal ıd ı r. Bu yargı lar, uygulamaları n eksikliklerden
arınd ı rı larak daha etkin ve verimli uygulamalar ı n önünü açacakt ı r. Bir
eğitim program ı nın etkinliğini neye göre belirleyebiliriz? sorusunun cevab ı
analiz edildiğinde, değerlendirme süresinin birbirini takip eden dört
aş amadan olu ştuğu görülür (Canman, 1995;105). Örgütlerdeki hizmet içi
e ğitim programlar ı n ı n etkinlilik derecesini belirleme ve program
geli ştirmede kullan ı labilecek bu dört a ş amay ı kı saca ele alacak olursak;
1.Tepki Değerlendirme: E ğitime katı lanların eğitim programı ndan ne derece
ho ş nut olduklar ı sorusuna yan ı t ı aran ı r. Kat ı l ı mc ı lar ı n, e ğ itim
program ı ndan ho şnut olmaları o programlar ı n yararl ı olduğunun bir
göstergesi olarak de ğerlendirilebilir.
2.Öğrenmeyi De ğerlendirme: Hizmet içi e ğitimden beklenen yarar ı n
sağlanmas ı , eğitime katı lanları n programda arzu edilen bilgi, beceri ve
tutumlar ı kazanm ış olmalarıyla, gerçekle ş miş olur.
3.Davran ışı Değerlendirme: Burada e ğitim program ının uygulamadaki
etkinlik derecesi ölçülmeye çal ışı lı r. Yani e ğitim sürecinin kat ı lan bireyin
iş indeki tutum ve davran ış ları nda bir de ğişiklik olup olmad ığı saptanmaya
çal ışı lı r. Personelin öğrendiklerini ne ölçüde uygulamaya koyabilmektedir.
4.Sonuçlar ı n Değerlendirilmesi: E ğitim programlar ının değeri, etkinlik,
verimlilik ve kalite artışı , moral yükselmesi, ş ikayetlerin azalt ı lması gibi
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birtakı m somut amaçlara ula şı lıp ula şı lmad ığı tespit edilir. E ğitimin
amac ı n ı n baş arıya ulaşı p ula şmad ığı n ı , yani eğitimin ba ş arı derecesini
saptamakta üzerinde durulan önemli belirleyicilerdir.
SONUÇ
Toplumları n geli ş imine katkı sağlayacak en iyi yat ı rı m bireylerin
geli ş imine olumlu yönde destek olmaktı r. Bu konuda en etkili ve kal ı c ı yol
eğitimden geçer. İş letmelerde e ğitim ve geli ştirmenin önemi, gün geçtikçe
daha iyi anla şı lmakta ve eğitim faaliyetleri art ı k, insan kaynakları na yap ı lan
bir yatı rı m olarak dü şünülmektedir.
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Günümüzün ça ğda ş i ş letmecilik anlay ışı , e ğ itim amaçlar ı n ı n
belirlenmesindeki isabetlilik oran ı , örgütün temel amaçlar ı na ulaş madaki
baş arı oran ı ile hemen hemen paralellik arzetmektedir.. Etkin ve verimli bir
eğitim faaliyetinin gerçekle ştirilebilmesi için uyulmas ı gereken baz ı temel
ilkeler ve politikalar belirlenmelidir. Teknik etkinli ğin artı rı labilmesi için
yeterli say ı da meslek eleman ı bulundurmak ve bu elemanlar ı n teknolojik ve
yeniliklere ayak uydurabilmeleri için sürekli hizmet içie ğitim faaliyetleriyle
desteklenmesi zorunludur.
Bir ülkede ulusal kalk ı nman ı n ba şarı lı bir ş ekilde gerçekle ştirilmesinin
temelinde yeti şmiş insangücü vard ır. Bunu sağlamanı n yolu da e ğitim
sisteminden geçmektedir. Bu nedenle ister özel kesim, isterse kamu kesimi
olsun istihdam etti ği personelini günümüzde e ğitmek zorunda kalm ıştı r.
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Hiçbir sistem, yaln ı zca "iyi niyet" mevcut elemanlar üzerine birer
profesyonel eğitimci olarak e ğilinmedikçe sonuç vermez. Her ba ş arı n ı n arka
plan ında mutlaka sistemli bir çal ış ma ve yeterince emek vard ı r. Her konuda
haz ı rlanacak, davran ış , değiştirme ve geli ştirmeye yönelik, "uzmanca
haz ı rlanm ış " eğitimler toplam kaliteye ula ş mak için tek yoldur. Tüm diğer
öğelerin d ışı nda ve özellikle yurdumuz için, sürekli e ğitimin gereklili ği
görülebilmelidir. Aksi takdirde, en kaliteli hammadde ve yard ı mc ı malzeme
girdileri, ne ustaca yaz ı lm ış ve transfer edilmi ş reçete ve know-how'lar ve ne
dijital teknoloji harikas ı en son model makinalar hatta ne de göstermelik
edinilmiş ISO 9000 belgeleri avunulmaktan öteye geçemez. Ayr ı ca emeklili ği
yakla şmış , kariyer planlamas ı nda hesaba kat ı lmayan personelin e ğitim
kapsam ı na al ı nmas ı i ş letme için yarardan çok maliyet unsuru
olabilmektedir. Bunun için e ğitime al ı nacak personel rasyonel bir ş ekilde
seçilmelidir. Buna ek olarak, e ğitim ihtiyac ı sadece insan kaynaklar ı
tarafı ndan değil, aynı zamanda e ğitim ve dan ış manl ı k kurumlar ı nı n fikirleri
de dikkate al ı nmal ı d ı r.
İş letmelerde etkin ve verimli bir e ğitim gerçekle ştirilebilmesi için,
örgütlerde mevcut ve gelecekte ortaya ç ı kmas ı olas ı sorunlar ancak bilimsel
araştı rmalar ışığı nda belirlenebilir. Bu nedenle, örgütlerde ya şanan ancak
tan ı mlanamayan, kayna ğı bilinmeyen ya da sonuçlar ı n ı n neler
doğurabilece ği kestirilemeyen e ğitim sorunlar ı , ara ştı rmac ı ları n sürekli ilgi
alan ı olmu ştur. Bu paralelde yap ı lan projelerin artmas ı , çözüm önerilerinin
geli ştirilmesi, duyarl ı lığı n artt ı rı lmas ı da o derece gerçekle ş ecektir. E ğitim
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programlar ı ile beceri ve bilgi da ğarc ığı nı arttı ran personel, geli ş im ve
deği ş imlere ayak uydurabilecek, i şletmelerin yoğun rekabet ortam ı nda
yaş amı n ı devam ettirmesine katk ı yapabilecektir.
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Restoranların Depolama Koşulları ve Personelin
Depolama Konusundaki Bilgi Düzeyleri

Yasemin ERSOY * Leyla ÖZGEN **
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Özet:Ara ştırma Ankara'da çeşitli sınıflardaki restoranların depolama koşulları
ve mutfak personelinin depolama konusundaki bilgi düzeylerini tespit etmek
amacıyla planlanmış ve yürütülmü ştür. Çalışmada seçilen toplam 110 restoran
personeline görüşme formu uygulanm ıştır. Restoranlarda bulunan depolar
incelendiğinde, 1. SR, 2.SR ve 3.SR.'de kuru ve so ğuk depo/derin dondurucu,
çöp deposu bulunduğu, ancak sanitasyon koşullarının yetersiz oldu ğu
saptanmıştır. Restoranlardaki buzdolabı isminin 4-5 oC'nin altında tutulma
durumunda, 1 SR, 2SR, 3SR'da ısının 4-5 oC'de tutulmadığı bulunmu ştur. Kuru
depo ve / veya kilerlerin ço ğunluğunda termometre bulunmadığı tespit
edilmiştir. Personelin depolarda sakladıkları besinlerin kullanılmayacak
kadar kötü bozulmaların olup olmadığı durumlarında, 1SR, 2SR, 3SR' ın
bazılarında bozulmalar olduğu baz ılarında da bozulmalar olmadığı
saptanmıştır. Araştırma sonucunda personelin depolama koşullarına dikkat
etmedi ği ve bu konudaki bilgilerinin de yetersiz oldu ğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Restoran, mutfak ve depolama
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Storage Conditions In The Restaurants and The
Knowledge Level On Storage Of The Employees
Summary:In this study,the aim is what the storage conditions and the storage
knowledge of k ıtchen employees in the restaurants at the various categories are
in this study employees of 110 chosen restaurants filled the public survey. In
there restaurants storages. It is found out that there are dry and cold stores/ deep
freezes, first class restaurants, second class restaurants and third class
restaurants, orderly bins but there arent enough sanitatı on conditions. When the
heat of the refrigerators in the restaurants at below 4-5 CO, the heat is not below 4
CO first class, second class and third class restaurants. There are no some
spoilages at first class, second class and third class restaurants. As a result the
knowledge on storage conditions of the employees and their remarks on storage
conditions are insufficient.
Key word: Restaurants, kitchen and storage.
*Yrd. Doç. Dr. Mesleki E ğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
**Dr. G.Ü.Mesleki E ğitim Fakültesi Ö ğretim Eleman ı
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1.Gİ RİŞ
Toplu beslenme yap ı lan i şletmelerde sat ı n alma ile i ş letmeye dahil
edilen yiyecekler hemen tüketilmeyecekse uygun ş artlarda, uygun yerlerde
ve yiyeceğin özelli ğine göre depolarda saklanmas ı gerekmektedir.
Günlük ihtiyaç deposu: Günlük gereksinimlerin kar şı lanmas ı için mutfak
içerisinde yer alan koltuk depolardaki yiyeceklerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri dikkatte al ı narak, birbirine zarar vermeyecek biçimde ana ya da
günlük depolama ş eklidir. Ana depolarda kendi aralar ı nda kuru, soğuk, et
soğuk depoları vb. olmak üzere amaçlar ı na göre pek çok çe ş itleri
bulunmaktad ı r(Türksoy, 2002: 147). Bunlar:
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1. Kuru Depolar: Kuru depolarda hava ak ı mı iyi, serin ve kuru olmal ı d ır.
Duvarlar ha ş ere bar ı nd ı rmayacak şekilde düzgün, rutubetsiz olmali, raflar ı
bulunmal ı ve kap ı s ı s ı cak mutfa ğa aç ı lmamal ı d ı r (Koury, 1989: 9). Kuru
deponun nisbi nem oran ı % 60-70 olmal ı d ı r. Nem oran ı fazla olursa kuru
depoda bulunan yiyecekler küflenir ve böceklenir. Deponun ı s ı sı 15- 22 OC
aras ı nda tutulmal ı d ı r. S ı k s ı k kontrol edilmeli, su ve la ğı m boruları , su vanas ı
olmamal ı ve temizlik malzemeleri kesinlikle kuru depoda tutulmamal ıd ı r.
Yiyecekler duvardan uzak tutulmal ı , yerden de en az 15 cm yükse ğe
yerle ştirilmelidir. Yiyecekler özelliklerine göre depolanmal ıd ı r (Birer, 1989:
92; Topal, 1996: 17).
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2. Soğuk depolar: Kurulu şun tipi, kapasitesi ve yemek yiyen ki ş i sayı s ına
bağlı olarak toplu beslenme yap ı lan kurulu ş larda çe ş itli tipte soğuk depolar
kullanı lı r. Soğuk depolar ihtiyaca cevap verecek büyüklükte burada
bekletilecek yiyeceklerin analizi yap ı larak tesis edilmelidir. So ğuk
depolarda raf ve ranzalar, termometreler, kancal ı et arabalar ı vb. uygun
nitelikte araçlar bulunmal ı d ır. Termometreler günde en az 4 kez kontrol
edilmelidir. So ğuk hava depolar ı nda ilk giren ve ilk ç ıkar sistemi (FIFO)
zorunlu olmal ı d ı r. Gı dalar yerden 15 cm duvardan 5 cm uzakta bulunan
raflara konulmal ı d ı r. Kullan ı lan araçlar ı n pas tutma özelli ğ i
bulunmamal ıd ı r. Malzeme istenildi ğinde kolay bulunabilmesi için so ğuk
hava ünitesinin içerdi ği gı daların listesi kap ı üstüne as ı lmal ı d ı r. Depo içinde
istenmeyen kokular ı n önlenmesinde havaland ı rma sistemi olmal ı d ı r.
S ı cakl ık ve nem kontrolü mutlaka sa ğlanmal ı d ı r. S ı cakl ı k derecesi so ğuk
depo tiplerine ve yiyeceklerin cinslerine uygun olmal ı d ır. Nem oranı % 75-95
aras ında olmal ı d ı r. Zemin ile kap ı aynı hizada olmal ıd ı r. Kap ı s ı s ı cak ve
nemli ortama aç ı lmamal ı d ı r. Depolar ı n temizliğine önem verilmelidir.
Zemin günlük olarak paspaslanmal ı d ı r. Ayda bir kez so ğutucu ve
buharla ştı rıc ı ünitelerinde birikmi ş olan toz ve ya ğ temizlenmelidir
(Kutluay, Merdol ve ark. 2000: 59; Worsfold ve ark.2004:115). Ayr ı ca toplu
beslenme yap ı lan kurumlarda: Et, sebze meyve, süt- yo ğurt, yemek ve pasta
soğuk deposu, te ş hir deposu, buzdolab ı ve derin dondurucular olmak üzere
pek çok soğuk depo çe ş itleri bulunmaktad ı r.
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Bu çal ış ma, Ankara'da bulunan çe ş itli s ı n ı flardaki restoranlar ın
depolama koşulları ve mutfak personelinin depolama konusundaki bilgi
düzeylerini tespit etmek amac ıyla planlan ı p yürütülmü ştür.
2. ARAŞTIRMA YÖNTEMI
Çal ışma, Ankara'da merkez ilçede bulunan ( Çankaya ve Alt ı ndağ ) çe ş itli
s ı n ı flardaki restoranlar tesadüfi örnekleme yöntemiyle 1.S ı n ı f
Restoranlardan(lSR) 52, 2. S ı n ı f Restoranlardan (2SR) 28 ve 3. S ını f
Restoranlardan (3SR) 30 olmak üzere toplam 110 gönüllü restoran personeli
ara ştı rmaya al ı nmıştır.
Veriler ara ştırmac ı lar tarafından haz ı rlanan görü şme formalar ının
uygulanmas ıyla yap ı lmıştı r. Elde edilen verilerin say ı ve yüzdeleri al ınarak,
kay- kare önemlilik testi yap ı lmıştı r.

cy
a

3. BULGULAR VE TARTI ŞMA
Ankara'da çe şitli sı nı flardaki restoranlar ı n depolama ko şulları ve
mutfak personelinin depolama konusundaki bilgi düzeyleri tablola ştırı larak
verilmi ştir.
Mutfak personelinin e ğitim durumuna göre dağı l ı mı Tablo l'de
verilmi ştir.
Tablo 1. Mutfak Personelinin E ğitim Durumuna Göre Da ğılımı
Eğitim durumlar ı

1.Sınıf rest.

ilkokul mezunu

Ortaokul mezunu
Lise mezunu

Yüksekokul mezunu
Toplam

19

7

3. Sınıf rest.

n

%

n

%

n

6

21.4

6

20.0

30

27.3

25

22.7

%

pe

n

2. Sınıf rest.

36.5

Toplam
%

13.5

9

32.1

9

30.0

17

32.7

11

39.3

13

43.3

41

9

17.3

2

7.1

2

6.7

13

11.8

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

x2= 9.345

SD= 6

37.3

p > .1551

Mutfak personelinin e ğitim durumu incelendi ğinde, 1 SR, 2 SR, 3 SR.
personeli s ı rayla ilkokul ( % 36.5, % 21.4, %20.0), lise ( % 32.7, % 39.3, % 43.3),
yüksekokul ( % 17.3, % 7.1, % 6.7) mezunudur. Personelin e ğitim durumları
aras ındaki fark istatistiksel aç ıdan anlams ız bulunmu ştur ( p > 0.05).

Restoranlardaki
verilmi ştir.

bulunan depo çe ş itlerinin dağı l ı mlar ı Tablo 2'de
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Tablo 2 . Restoranlarda Bulunan Depolar ın Sanitasyon Durumlar ının Dağılımları
Depo Çeşitleri

1. Sınıf Rest.

2. Sınıf rest.

Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

%

Kuru depo

52

100.0

28

100.0

29

96.7

109

99.1

Soğuk depo

51

98.1

28

100.0

27

90.0

106

96.4

Derin dondurucu

52

100.0

28

100.0

29

96.7

109

99.1

Buzdolabı

52

100.0

28

100.0

28

93.3

108

98.2

Kiler

22

42.3

8

28.7

13

43.3

43

39.1

Çöp deposu

43

82.7

4

14.3

8

26.7

55

50.0

52

100.0

100.0

30

100.0

110

100.0

Toplam

28

x 2= 19. 538

p<. 0339

SD= 10

cy
a

Restoranlarda bulunan depolar incelendi ğinde, 1. SR'da % 100.0'1 kuru
depo, buzdolab ı ve derin dondurucu, % 82.7'si çöp deposu, 2.SR. % 100.0'de
kuru ve soğuk depo/ derin dondurucu ve buz dolab ı , % 14.3' de çöp deposu,
3.SR. ise % 96.7'de kuru depo ve derin dondurucu, % 26.7'de çöp deposu
bulunduğu, ancak sanitasyon ko şuların ı n yetersiz oldu ğu saptanm ıştı r.
Gruplar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı tespit edilmi ştir (p<
0.05). Subaşı Uygun (1998: 26)'un üç, dört ve be ş yı ldı zl ı otellerin mutfak ve
restoranlar ı n sanitasyon durumu üzerine yapt ığı çal ış mada, üç yı ldı zl ı
otellerin % 56.4'ünün ve dört y ı ldı zl ı otellerin % 73.1'inin kuru ve so ğuk
depolama ko ş uları n ı n yetersiz oldu ğunu belirtmi ştir. Sonuçlar bu
çal ış man ı n sonuçlar ı n ı destekler niteliktedir.

pe

Tablo 3. Kuru ile So ğuk Depo ve/veya Buzdolaplar ının/Derin Dondurucunun Olmas ı
Gereken Is ı Derecelerinin Da ğılımları
Kuru
deponun
derecesi

1. Sınıf Rest.

ısı

n

13
39
52

3-5 °C
15-20 °C
Toplam

x

2

2. Sınıf Rest.
n

%

25.0
75.0
100.0

= 15. 231

SD = 2

19
9
28

%

67.9
32.1
100.0

p <. 0435
2. Sınıf Rest.

Toplam

3. Sınıf Rest.
n

9
21
30

%

n

o/0

30.0
70.0
100.0

41
69
110

37.3
62.7
100.0
Toplam

3. Sınıf Rest.

Soğuk deponun ve /
veya buzdolabının ısı
derecesi

1. Sınıf Rest.
n

%

n

%

n

%

n

%

-5 °C
0- 5 °C

16
36
52

30.77
69.23
100.0

12
16
28

42.9
57.1
100.0

12
18
30

40.0
60.0
100.0

40
60
110

36. 4
54.6
100.0

Toplam

x

2

Derin
dondurucunun
ısı dereceleri

= 9. 541

SD = 4
1. Sınıf Rest.
n

5
47
52

-40 °C
-18 °C
Toplam

x

2

= 4. 818

p <. 0489
2. S nıf Rest.
%

n

%

n

%

17.9
82.1
100.0

3
27
30

10.0
90.0
100.0

13
97
110

11.8
88.2
100.0

n

%

9.6
90.4
100.0

5
23
28

SD = 4

64

Toplam

3. Sınıf Rest.

p >. 3065

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 61 - 76

Kuru ve so ğuk depo ve/veya buzdolab ını n, derin dondurucunun olmas ı
gereken ı s ı derecelerinin dağı lı mları tablo 3'te verilmi ştir.
Kuru deponun olmas ı gereken ı s ı dereceleri ile ilgili bilgilerinde, 1SR,
2SR, 3.SR personel s ıras ıyla ( % 75.0, % 32.1, % 70.0) 15-20 oC ı s ı olmas ı
gerektiğini belirtmi ştir. Soğuk depo ve / veya buzdolaplar ının ı sı dereceleri
bilgilerinde personel s ı rayla 1SR, 2 SR, 3. SR (% 69.3, % 57.1, % 60.0) 0- 5 oC
ş eklinde olmas ı gerektiğini ifade etmi ştir. Her iki gruplar aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ıdan anlaml ı olarak saptanm ıştı r (p<0.05). Ancak personelin
derin dondurucunun ı sı dereceleri ile ilgili bilgilerinde 1 SR, 2 SR, 3 SR ( %
90.4, % 82.1, % 90.0) -18 oC'de olmas ı gerektiği belirtilirken, gruplar
Tablo 4 . Restoranlardaki Depolar ın Temizlenme Aral ıklarına Göre Dağılımları
Temizleme Aral 'Idari

Her gün

1. Sınıf rest.

2. Sınıf rest.

3. Sınıf rest.

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

36

69.2

19

67.9

18

60.0

73

66.3
7.3

1

1.9

2

7.1

5

16.7

8

Üç günde bir

2

3.8

1

3.6

4

13.3

7

6.4

13

25.0

6

21.4

3

10.0

22

20.0

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

Haftada bir
Toplam

cy
a

İki günde bir

x2= 11. 273

SD= 6

p<. 0803

aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlams ı z bulunmu ştur ( p> 0.05).
Restoranlardaki depolar ı n temizlenme aral ıklarına göre dağı lı mları
Tablo 4'de verilmi ştir.

pe

Personelin depolar ı temizleme aral ı kları ile bilgilerinde, 1. SR, 2. SR, 3
SR s ı rayla ( % 69.2, % 67.9, % 60.0) her gün, ( %3.8, ck 3.6, % 13.3) üç günde bir, ( %
25.0, %21.4, % 10.0) haftada bir depolar ı n temizlenmesi gerekti ği
belirtilmi ştir. Gruplar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı d ır
(p<0.05). Ş ahingöz (2001:106)'ün yapt ığı çalışmada, et depolama alanlar ı nı n
% 46.66's ı n ı n her gün, % 33.33'ünün haftada bir, % 6.67'sinin haftada iki, %
6.67'sinin haftada üç ve % 6.67'sinin dört defa temizlendi ğini belirtiklerini
ifade ederken, gözlemde ise so ğuk depoları n temizlik ve hijyen kriterlerine
uymadı kları n ı ifade etmi ştir. Sonuçlar bu çal ış manın sonuçları nı destekler
niteliktedir.
Personelin depolama kurallar ı na yeterince uyup uymad ığını n ve
besinlerin depolama şartları na uygun olup olmadığının dağı lı mları tablo
5'te verilmi ştir.
Tablo 5'te personelin depolama kurallar ı na yeterince uyup uymad ığı nı n
durumlar ı incelendiğinde, 1SR, 2 SR, 3 SR personellerinin s ı ras ıyla % 82.7'si,
% 71.4'ü, %73.3'ü depolama kurallar ı na uyarken, 1SR, 2 SR, 3 SR personelinin
s ı rayla % 17.3'ü, % 28.6's ı , % 26.7'sinin ise depolama kurallar ı na uymad ığı
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Tablo 5. Personelin Depolama Kurallar ına Yeterince Uyup Uymad ığının ve Besinlerin
Depolama Şartlar ına Uygun Olup Olmadığının Dağılımları
Depolama kurallarö

1.Sınıf rest.
n

Toplam
x

1=

Besinlerin

%

n

%

n

%

n

%
7713

82.7

20

71.4

22

73.3

85

17.3

8

28.6

8

26.7

25

22.7

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

1. 679

Depolama

SD= 2

p >. 4319

1.Smıf rest.

2. S ınıf rest.

Uygun değil
Toplam
1=

n

%

n

%

n

%

n

%

46

88.5

18

64.3

23

76.7

87

79.1

6

11.5

10

35.7

7

23.3

23

20.9

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

6. 579

SD= 2

p >. 373

cy
a

x

Toplam

3. Sınıf rest.

şartları
Uygun

Toplam

3. Sınıf rest.

9

Uygun
Uygun değil

2. Sınıf rest.

pe

2 SR, 3 SR personelinin
bulunmu ştur. Depolama ş artları nda ise 1SR,
s ırayla % 88.5'i, % 64.3'ü, 76.7'sinin depolama ş artlarında uygun saklarken,
1SR, 2 SR, 3 SR personelinin s ı rayla % %35.7'si, % 23.3'ünün besinleri
depolama şartlar ı na uygun saklamad ıkları tespit edilmi ştir. Restoranlar
aras ındaki fark istatistiksel aç ı dan anlams ı z bulunmu ştur (p>0.05). Ba ş ve
Merdol Kutluay (1999:33)' ı n yaptı kları çal ışmada, kuru depolarda çal ışır
durumda termometrelerin bulunmad ığı , soğuk depolarda ise yemeklerin
üzerleri kapat ı lamadan depoland ığı , pi ş mi ş ve çiğ yiyeceklerin ayr ı
depolarda depolanmad ığı belirtmi ş lerdir. Elmac ı o ğ lu ve ark.
(1998a:372)' ı n ı n Samsun ili lokanta mutfaklar ı n ı n hijyen yönünden
değerlendirilmesi üzerine yapt ıkları çal ışmada, % 31.0'1 so ğuk depolarda
saklanan yiyeceklerin üzerlerinin kapat ı lmad ığı saptanm ıştı r. Sonuçlar bu
çal ış ma ile benzerlik göstermektedir.
Depolarda saklanan besinlerde kullan ı lmayacak kadar kötü bozulmalar
olup olmadığı nı n ve yiyeceklerin bozulma nedenlerinin da ğı lımları tablo
6'da verilmi ştir.
Personelin depolarda saklad ı kları besinlerin kullan ı lmayacak kadar
kötü bozulmalar ı n olup olmad ığı durumları nda, 1SR, 2SR, 3SR s ı rayla ( %
76.9, % 57.1, % 66.7) bozulma olmad ığı , ancak ( % 9.6, % 35.7, % 20.0)
baz ı ları nda bozulmalar oldu ğu saptanm ıştır. Restoranlar aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ıdan anlaml ı bulunmu ştur ( p< 0.05). Elmac ı oğlu ve
ark.(1998b:388)' ı n ı n yaptıkları çal ışmada, toplu beslenme sistemlerindeki
depoları n fiziki ko şulları nı n ve hijyen kuralları nı n önemsenmedi ği,
besinlerdeki bozulmalar ı n ve ekonomik kayı pları n arttığı , bu nedenle
yiyecekleri özelliklerine göre so ğuk ve kuru depolarda saklanmas ı gerekti ği
saptanm ıştır.
Yiyeceklerin bozulma nedenlerinde ise 1SR, 2SR, 3SR s ırayla( % 50.0, %
14.3, % 33.4) yiyeceklerin kullan ı m tarihinin geçmesi ( % 35.7, % 71.4, % 50.0)
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Tablo 6. Depolarda Saklanan Besinlerde Kullan ılmayacak Kadar Kötü Bozulmalar
Olup Olmadığının ve Yiyeceklerin Bozulma Nedenlerinin Da ğılımları
Bozulma durumu

1. Sınıf Rest.

2. Sınıf Rest.

3. Sınıf Rest.

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

Bozulma var

7

13.5

2

7.1

4

13.3

13

11.8

Bozulma yok

40

76.9

16

57.1

20

66.7

76

69.1

5

9.6

10

35.7

6

20.0

21

19.1

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

Bazılarında var
Toplam

x

2

Yiyeceklerin bozulma nedenleri

= 8. 272

SD= 4

p<. 0821

1. Sınıf Rest.

2. Sınıf Rest.

3. Sınıf Rest.

n

n

n

%

%

%

Toplam
n

Soğutma cihazlarının bozuk olmas ı

2

14.3

2

14.3

3

16.6

7

15.2

Yiyeceklerin

7

50.0

2

14.3

6

33.4

15

32.6

tarihinin

ayrı

depolarda

geçmesi
Yiyeceklerin
saklanmamas ı
Toplam

x

cy
a

kullan ım

2

5

35.7

10

71.4

9

50.0

24

52.2

14

100.0

14

100.0

18

100.0

46

100.0

= 4. 522

SD= 4

p >. 3400

pe

yiyeceklerin ayr ı depolarda sakland ığı için bozulmad ıkları bulunmuştur.
1SR, 2SR, 3SR ise ( % 14.3, % 16.6) hem so ğutma cihazlar ı bozuk olmas ı hem de
yiyeceklerin kullan ı m tarihlerinin geçmesi nedeniyle bozulduklar ı
saptanm ıştı r. Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ıdan anlams ı z
bulunmu ştur ( p> 0.05), ( Tablo, 6). Ayr ı ca, personele bu konularda s ık sık,
hizmet içi e ğitim verilerek bilgilendirilmelerinin daha iyi olabilece ğini
söyleyebiliriz.
Ba ş ve Merdol Kutluay (1999:33)' ı n yaptıkları çalışmada, üç ve dört y ı ld ı zl ı
otellerin üretim alanlar ında pi ş irme ve haz ı rlamada kullan ı lan araç ve
gereçlerin alt kıs ımları nın temiz olmamas ı , doğrama tezgahlar ında hem
sebze, hem de etlerin do ğranmas ı ve özellikle et do ğrama kütüklerinin
bakı mlı ve düzgün yap ıda olmad ığı , pi şmiş ve piş memi ş besinlerin ayn ı
ortamlarda beklettikleri tespit edilmi ştir.
Restoran buzdolaplar ı n ı n ı s ı s ı n ı n 4-5 oC'nin alt ı nda tutulup
tutulmad ığı nın dağı l ı mları tablo 7'de verilmi ştir.
Restoranlardaki buzdolab ı ı s ıs ının 4-5 oC'nin altı nda tutulma durumu
incelendiğinde, 1SR, 2SR, 3SR s ırayla ( % 40.4, % 71.4, % 30.0) dolap ı sı sının 45 oC tutuldu ğu, 1SR, 2SR, 3 SR s ı rayla ( %36.5, %14.3, °k 40.0) ise ı s ı nı n 4-5 oC'
de tutulmad ığı bulunmuştur. Restoran buzdolaplar ı aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ıdan anlaml ı bulunmu ştur ( p< 0.05).
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Tablo 7. Restoran Buzdolaplar ının Isısının 4-5 °C'nin Alt ında Tutulup Tutulmad ığının
Dağılımları
2. S nıf Rest.

1. Sınıf Rest.
Isı Durumları

Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

%

4-5 °C ısıda tutulur

21

40.4

20

71.4

9

30.0

50

45.5

4-5 °C ısıda tutulmaz

19

36.5

4

14.3

12

40.0

35

31.7

4-5 °C ısıda bazen tutulur

12

23.1

4

14.3

9

30.0

25

21.8

30

100.0

110

100.0

Toplam

52

x2= 11. 305

100.0

28

SD= 4

100.0

p<. 0233

cy
a

Ş ahingöz (2001:106)'ün yapt ığı çal ışmada, yemek fabrikalar ı ndaki soğuk
depo ve buzdolab ı ı s ı s ını n % 80.0'inin 0-4 oC oldu ğunu belirtmi ştir.
Restoranlardaki so ğuk depo ve / veya buzdolaplar ı mn iç kı sı mları nı n bakı mlı
ve temiz olup olmad ığı incelendiğinde, 1SR, 2 SR, 3 SR s ırayla (% 88.5, % 71.4,
% 80.0) bakı ml ı ve temiz oldu ğunu ancak 1SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 11.5, %
28.6, % 20.0) restorandaki so ğuk depo ve buzdolaplar ı mn bazen temiz ve
bak ı ml ı olduğu gözlenmi ş tir. Restoranlardaki so ğuk depo ve/veya
buzdolapları nın iç kı s ı mları bakı ml ı ve temiz olup olmad ığı durumları
aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlams ı zd ı r ( p> 0.05). Elmac ı oğlu ve ark.(
1998b:380)'mn Samsun ili hastanelerinin mutfak hijyeni durumunun
değerlendirilmesi üzerine yapt ıkları çalışmada, hastane mutfaklar ının %
37.5'inde depo temizli ğinin sağlanamad ığı belirtilmi ştir.

pe

Restoranlardaki so ğuk depo ve/veya buzdolaplar ı nda besinler
saklanı rken üzerlerinin kapat ı lıp kapatı lmad ığı incelendi ğinde 1SR, 2 SR, 3
SR s ı rayla ( % 80.8, % 71.4, % 80.0) buzdolab ı na koyarken besinlerin üzerini
% 28.6, % 20.0)
kapatt ı kları , ancak 1SR, 2 SR, 3 SR s ırayla ( % 19.2,
buzdolab ı na koyarken besinlerin üzerini kapatmad ı kları tespit edilmi ştir.
Restoran so ğuk depolar ı nda ve/veya buzdolaplar ında saklamada besinlerin
üzerini kapatma durumlar ı aras ı ndaki fark istatistiksel aç ıdan anlams ı zd ı r
p> 0.05).
Kuru depo ve/veya killerde termometre bulunma ve ı s ı s ımn 15-20 oC
aras ında olup olmama durumlar ı nı n dağı lı mları tablo 8'de verilmi ştir
Tablo 8'de görüldü ğü gibi termometre bulunma durumunda 1 SR, 2 SR, 3
SR sı rayla ( % 71.2, % 21.4, % 40.0) kuru depo ve / veya killerde termometre
bulunduğu, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 28.8, % 78.6, % 60.0) kuru depo ve /
veya killerde termometre bulunmad ığı tespit edilmi ştir. Restoranlar
aras ındaki fark istatistiksel aç ı dan anlams ı z bulunmu ştur (p >0.05).
Baş (1997:8)' ı n üç, dört ve be ş yı ld ı zl ı otellerin sanitasyon durumunun
değerlendirilmesi üzerine yapt ığı çalışmada, otellerin kuru ve so ğuk
depoların çoğunluğunda çal ışı r durumda termometrelerin bulunmad ığı
tespit edilmi ştir.
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Tablo 8. Kuru Depo ve/veya Killerde Termometre Bulunma ve
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ısısımn 15-20 °C

Arasında Olup Olmama Durumlar ının Dağılımları
Termometre

bulunma

1. Sınıf Rest.

durumu

Bulunur

2. Sınıf Rest.

Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

%

37

71.2

6

21.4

12

40.0

55

50.0

Bulunmaz

15

28.8

22

78.6

18

60.0

55

50.0

Toplam

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

x

2

15 - 20 °C arasında ısı

1.Sınıf rest.

durumu

SD= 2

= 19.651

2. Sınıf rest.

p< 5.407

3. Sınıf rest.

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

Evet

26

50.0

10

35.7

17

56.7

53

48.2

Hayır

16

30.8

2

7.1

5

16.7

23

20.9

10

19.2

16

57.1

8

26.6

34

30.9

Toplam

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

x

pe
cy
a

Bazen

2

= 15.305

SD= 4

p< 4.109

Kuru depo ve / veya killerde termometre ı s ı s ı nı n 15-20 oC aras ında olma
durumlar ı nda ise 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 50.0, % 35.7, % 56.7) ı s ı nı n 15-20
oC 'de bulunduğu, 1 SR, 2 SR, 3 SR ı s ını n 15-20 oC 'de bulunmad ığı tespit
edilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ıdan anlams ı z
bulunmu ştur ( p >0.05).
Tablo 9. Restoranlardaki Kuru Depo ve/veya Kiler Havaland ırmasının Doğal
Yöntemlerle Yap ılıp Yap ılmadığının ve Kalorifer Borular ının Geçip Geçmedi ğinin
Dağılımları

Havalandırmanın doğal

1. Sınıf Rest.

yapılma durumu

Doğal yapılır

2. Sınıf Rest.

3. Sınıf Rest.

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

31

59.6

10

35.7

16

53.3

57

51.8

Doğal yapılmaz

10

19.2

2

7.1

5

16.7

17

15.5

Bazen do ğal yapılır

11

21.2

16

57.1

9

30.0

36

32.7

52

100.0

28

100.0

30

Toplam

x

2

Kalorifer borular ının
geçme durumu

1. Sınıf Rest.
n

%

2. S nıf Rest.
n

100.0

= 11. 081

100.0
p<. 0257

3. Sınıf Rest.
n

%

110
SD= 4

Toplam
n

%

%

Geçer

50

96.2

27

96.4

22

73.3

99

Geçmez

2

3.8

1

3.6

8

26.7

11

100.0

30

Toplam

52
X2= 12. 733

100.0

28
SD= 2
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p >1. 718

100.0

110

90.0
10.0
100.0
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Restoranlardaki kuru depo ve / veya kiler havaland ı rmas ı nın doğal
yöntemlerle yap ı l ı p yap ı lmad ığı n ı n ve kalorifer borular ı n ı n geçip
geçmediğinin dağı lı mları tablo 9'da verilmi ştir.
Tablo 9'da görüldü ğü gibi restoranlarda havaland ı rman ı n doğal yap ı lma
durumlar ında

pe
cy
a

1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 59.6, % 35.7, % 53.3) havaland ı rma doğal
yap ı lı rken, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla (% 19.2, % 7.1, % 16.7) havaland ı rman ı n
doğal yap ı lmad ığı tespit edilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel
aç ı dan anlaml ı bulunmuştur (p< 0.05). Yap ı lan bir çal ış mada, otel
mutfaklar ı nı n tamam ı nda havaland ı rman ın air-conditionla yap ı ld ığı , doğal
havaland ı rmanı n yetersiz olduğu belirtilmi ştir. Ayrı ca mutfaktaki fazla ı s ı ,
nem, duman, koku i şletme mutfağı nda ve restoranlar ı nda çal ışan personeli
rahats ı z etti ği gibi binan ı n içinde de yay ı larak olumsuz sonuçlar meydana
getirece ği düşünülerek air-condition sistemi kullan ı ld ığı belirtilmi ştir
Kramer ve Scott, 2004:344).
Restoranlarda kuru ve/veya kilerden kalorifer borular ı n ı n geçme
durumlarında 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( 96.2, % 96.4, % 73.3) kalorifer
boruları nı n geçti ği, ancak 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla (% 3.8, % 3.6, % 26.7)
kalorifer borular ı nı n geçmedi ği belirtilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ıdan anlams ı z bulunmu ştur ( p> 0.05).
Restoranlardaki kuru depo ve/veya kilere güne ş ışığı girme durumu ile
kuru depo ve/ veya kiler kap ı ları nın nemli ortama veya pi ş irme bölümüne
aç ı lma durumunun dağı lımları tablolO'da verilmi ştir.
Tablo 10. Restoranlardaki Kuru Depo ve/veya Kilere Güne ş I şığı Girme Durumu ile
Kuru Depo ve / veya Kiler Kap ılarının Nemli Ortama veya Pişirme Bölümüne Aç ılma
Durumunun Da ğılımları
Güneş ışığı girme durumu

1.Sımf Rest.

2. S nıf Rest.

Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

%

Güneş ışığı girer

6

11.5

7

25.0

8

26.7

21

19.1

Güneş ışığı girmez

46

88.5

21

75.0

22

73.3

89

80.9

Toplam

52

100.0

28

100.0

30

x
Kapıların nemli ortama
veya pi şirme bölümüne

100.0
2

1. Sınıf Rest.

2. Sınıf Rest.

-- 3.668

110

100.0

SD= 2

p>. 1598
Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

cyo

39

75.0

19

67.9

20

66.7

78

70.9

32.1

10

33.3

32

29.1

100.0

30

100.0

110

100.0

açılma durumu
Açılır
Açılmaz

13

Toplam

52

x

2

25.0
100.0

= 810
.

9
28
SD= 2

p >. 6670
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Tablo 10'da görüldü ğü gibi, restoranlardaki kuru depo ve / veya kilere
güne ş ışığı girme durumlarında 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 11.5, % 25.0, % 26.7)
güne ş ışığı girerken, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 88.5, % 75.0, % 73.3) güne ş ışığı
girmedi ği belirtilmi ştir. Restoranlar aras ındaki fark istatistiksel aç ıdan
anlams ı z bulunmu ştur ( p> 0.05). Elmac ı oğlu ve ark.(1998a)'n ın yaptıkları
çal ış mada, kuru depo veya kilerin % 34.5'inin güne ş ışığı almad ığı tespit
edilmi ştir.
Restoranlardaki kuru depo ve/veya kiler kap ı larını n nemli ortama veya
piş irme bölümünde aç ı lma durumları nda ise 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 75.0,
% 67.9, % 66.7), kap ı larının nemli ortama veya pi ş irme bölümüne aç ıld ığı , 1
SR, 2 SR, 3 SR s ırayla ( % 25.0, % 32.1, % 33.3) kap ıları n nemli ortama veya
pişirme bölümüne aç ı lmad ığı tespit edilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ıdan anlams ı z bulunmu ştur ( p> 0.05).

cy
a

Restoranlarda kuru depo ve/veya kilerde raf bulunma
durumu/zeminlerin ve tavanlar ı n bakı mlı ve temiz olma durumlar ı nın
dağı lı mları tabloll'de verilmi ştir
Tablo 11. Restoranlarda Kuru Depo ve/ve ya Kilerde Raf Bulunma Durumu/Zeminlerin
ve Tavanları n Bakımlı ve Temiz Olma Durumlar ının Dağılımları
Raf bulunma durumu

Raf var
Raf yok

Toplam
x

1.S uff Rest.

2. Sınıf Rest.

3. Sınıf Rest.

%

%

n

%

96.4

28

93.3

102

92.7

1

3.6

2

6.7

8

7.3

28

100.0

30

100.0

110

100.0

SD= 2

p>. 6040

%

n

47

90.4

27

5

9.6

52

100.0

pe

2=

Zeminlerin bakımlı ve
temiz olma durumu

1. Sınıf Rest.

1. oos

3. Sınıf Rest.

2. Sınıf Rest.

%

76.7

83

75.5

3.3

4

3.6

20.0

23

20.9

n

%

n

%

43

82.7

17

60.7

23

Bakımlı ve temiz de ğil

2

3.8

1

3.6

1

Bazen bakımlı ve temiz

7

13.5

10

35.7

6

52

100.0

28

100.0

30

Toplam

Tavanlar ın temiz ve
bakımlı olma durumu

1. Sınıf Rest.
n

%

2

100.0

= 5. 514

2. Sınıf Rest.

3. Sınıf Rest.

%

%

n

n

Toplam
n

%

Bakımlı ve temiz

x

n

Toplam

n

n

110

100.0

SD= 4

p>. 2385
Toplam
%

n

Temiz

40

76.9

14

50.0

22

73.3

76

Temiz de ğil

12

23.1

14

50.0

8

26.7

34

30.9

Toplam

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

x

2=

6. 525

SD= 2

69.1

p< 0383

Tablo 11'de görüldü ğü gibi restoranlarda kuru depo ve/veya kilerde raf
bulunma durumunda, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 90.4, % 96.4, %93.3) raf
bulunurken, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 9.6, % 3.6, % 6.7) raf bulunmad ığı
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belirtilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlams ı z
bulunmu ştur(p >0.05). Günayd ı n(1995:29) yemek fabrikalar ı ndaki üretim
ko ş ular ı n ı n, yemeklerin organoleptik, mikrobiyolojik ve kimyasal
değerlendirilmesine yönelik yapt ığı ara ştı rmada, yemek fabrikalar ı nda raf
sisteminin yetersiz olduğunu belirtmi ştir.
Restoran tavanlar ı nın temiz ve bakı mlı olma durumları nda 1 SR, 2 SR, 3
SR s ı rayla ( % 76.9, % 50.0, % 73.3) tavanlar ı n temiz oldu ğu, 1 SR, 2 SR, 3 SR
s ı rayla ( % 23.1, % 50.0, % 26.7) tavanlar ı n temiz olmad ığı belirtilmi ştir.
Restoranlar aras ındaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı bulunmu ştur
(p<0.05). Kayayurt (2002) yapt ığı çal ış mada, otel i ş letmelerinde mutfak
zemin ve duvarlar ı nı n özelliklerinde % 20.0'sinde fayans, % 60.0's ı n ın zemin
kalebodur ve duvarlar ı n fayans, % 20.0's ı de zemin mermer ve duvarlar ı n
fayanas kapl ı olduğunu belirtmi ştir. Sonuçlar bu çal ış manı n sonuçlar ı ile
paralellik göstermektedir.

cy
a

Restoranlardaki kuru depo ve/veya kilere temizlik malzemesi ve
araçlar ı n ı n koyulma durumlar ı nın dağı l ı mları tablo 12'de verilmi ştir.
Tablo 12. Restoranlardaki Kuru Depo ve/veya Kilere Temizlik Malzemesi ve
Araçlarının Koyulma Durumlar ının Dağılımları
Temizlik malzemesi ve
araçlar ın konulma
durumu
Konulur
Konulmaz

2. Sınıf Rest.

Toplam

Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

9

17.3

6

21.4

7

23.3

22

20.0

15

50.0

73

66.4

40

76.9

18

64.3

3

5.8

4

14.3

8

26.7

15

13.6

100.0

30

100.0

110

100.0

pe

Bazen konulur

1. Sınıf Rest.

52

x2= 8. 590

100.0

28

SD= 4

p<. 0722

Tablo 13'te görüldü ğü gibi, restoranlardaki kuru depo ve/veya kilere
temizlik malzemesi ve araçlar ı n konulma durumları nda, 1 SR, 2 SR, 3 SR
s ı rayla ( % 17.3, % 21.4, %23.3) temizlik malzemesi ve araçlar ın konuldu ğu
ancak, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ırayla ( % 76.9, % 64.3, % 50.0) temizlik maddesi ve
araçlar ı nı n konulmad ığı tespit edilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ı dan anlaml ı bulunmu ştur ( p< 0.05).
Restoranlardaki kuru depo ve/veya kilere ha ş ere ve kemirgen
kontrolünün yap ı l ı p yap ı lmad ığı nı n dağı lı mları tablo 13'te verilmi ştir.
Tablo 13'te görüldü ğü gibi 1 SR, 2 SR, 3 SR onbe ş günde bir s ı rayla ( % 46.1,
% 28.6, % 60.0), ayda bir 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 42.3, % 57.2, % 26.7) ve y ı lda

bir 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 11.6, % 14.2, % 13.3) ha şere ve kemirgen
kontrolü yap ı ld ığı belirtilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel
aç ı dan anlams ı z bulunmu ştur ( p> 0.05). Besinle ilgili alanlar ı seven
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Tablo 13. Restoranlardaki Kuru Depo ve/veya Kilere Ha ş ere ve Kemirgen Kontrolünün
Yap ılıp Yap ılmadığının Dağılımları
Haşere

ve

kontrolünün

1. S nıf Rest.

kemirgen
yapılma

2. Sınıf Rest.

Toplam

3. Sınıf Rest.

n

%

n

%

n

%

n

%

On beş günde bir

24

46.1

8

28.6

18

60.0

50

45.5

bir Ayda

41.8

durumu

22

42.3

16

57.2

8

26.7

46

Yılda bir

6

11.6

4

14.2

4

13.3

14

12.7

Toplam

52

100.0

28

100.0

30

100.0

110

100.0

x = 6. 500

SD= 4

p >. 1648

cy
a

haşereler aras ı nda hamamböcekleri ve sinekler yer almaktad ı r. Özellikle
hamamböcekleri besin zehirlenmelerine neden olan Salmonella ve
Staphylococcus gibi bakterileri için iyi bir s ığınak olduğu için tarım
uzmanları tarafı ndan rutin ilaçlama yap ı lamas ı gerektiği belirtilmi ştir.
Ayrı ca kemirgenlerde besinleri ayaklar ı , kı lları , d ışkı ve idrar ıyla
bula ş t ı rmaktad ı rlar. Tifo ve veba gibi salg ı n hastal ı klara neden
olabilecekleri için kemirgen kontrolünde kapan kurulmas ı önerilmektedir
(Howard, 2004:70; Worsfold ve ark.2004: 110)' ın yaptıkları çal ışmada da
mutfak personelinin ha şere ve kemirgen kontrolünü yapmad ığı tespit
etmi ş lerdir.

SONUÇ VE ÖNERILER

pe

Ankara'da çe ş itli sı mflardaki restoranlar ı n depolama ko şulları ve
mutfak personelinin depolama konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek
amac ıyla yap ı lan bu çal ışmada, mutfak personelinin e ğitimi, 1 SR, 2 SR, 3 SR.
personeli s ı rayla ilkokul ( % 36.5, % 21.4, %20.0), lise ( % 32.7, % 39.3, °k 43.3) ve
yüksekokul ( % 17.3, % 7.1, % 6.7) mezunudur. Restoranlarda bulunan depolar
ise, 1. SR'da % 100.0'1 kuru depo, buzdolab ı ve derin dondurucu,% 82.7'si çöp
deposu, 2.SR. % 100.0'de kuru ve so ğuk depo/ derin dondurucu ve buz dolab ı ,
% 14.3' de çöp deposu, 3.SR. ise % 96.7'de kuru depo ve derin dondurucu, %
26.7'de çöp deposu bulundu ğu, ancak sanitasyon ko şuları nın yetersiz oldu ğu
saptanm ıştı r.
Gruplar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı tespit edilmi ştir
(p <0.05).
Kuru deponun olmas ı gereken ı s ı dereceleri ile ilgili bilgilerinde, 1SR,
2SR, 3.SR personeli s ı ras ıyla ( % 75.0, % 32.1, % 70.0) 15-20 oC ı s ı olması
gerektiğini belirtmi ştir. Soğuk depo ve/veya buzdolaplar ı nı n ı s ı dereceleri
bilgilerinde personeli s ırayla 1SR, 2 SR, 3. SR (% 69.3, °k 57.1, % 60.0) O- 5 oC
ş eklinde olmas ı gerektiğini ifade etmi ştir. Her iki grup aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ı dan anlamlı olarak saptanm ıştır(p <0.05). Ancak personelin
derin dondurucunun ı s ı dereceleri ile ilgili bilgilerinde 1 SR, 2 SR, 3 SR ( %
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90.4, % 82.1, % 90.0) -18 oC'de olmas ı gerekti ği belirtilirken, gruplar
aras ı ndaki fark istatistiksel aç ıdan anlams ı z bulunmu ştur (p >0.05).
Restoranlardaki buzdolab ı ı s ıs ının 4-5 oC'nin alt ı nda tutulma durumu
incelendi ğinde, 1SR, 2SR, 3SR s ı rayla ( % 40.4, °k 71.4, % 30.0) dolap ı sı sı nın 45 oC tutuldu ğu, 1SR, 2SR, 3 SR s ı rayla ( %36.5, %14.3, % 40.0) ise ı s ını n 4-5 oC'
de tutulmad ığı bulunmu ştur. Restoran buzdolaplar ı aras ı ndaki fark
istatistiksel aç ı dan anlaml ı bulunmu ştur ( p< 0.05). Termometre bulunma
durumunda 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 71.2, % 21.4, % 40.0) kuru depo ve / veya
killerde termometre bulundu ğu, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla ( % 28.8, % 78.6, %
60.0) kuru depo ve/veya killerde termometre bulunmad ığı tespit edilmi ştir.
Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı bulunmu ştur
(p <0.05).

cy
a

Restoranlarda havaland ı rman ı n doğal yap ı lma durumları nda 1 SR, 2 SR,
3 SR s ı rayla ( % 59.6, % 35.7, % 53.3) havaland ı rma doğal yap ı lı rken, 1 SR, 2 SR,
3 SR s ı rayla ( % 19.2, % 7.1, % 16.7) havaland ı rman ı n doğal yap ı lmad ığı tespit
edilmi ştir. Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı
bulunmu ştur (p< 0.05). Restoran tavanlar ı nı n temiz ve bak ı ml ı olma
durumlar ı nda 1 SR,2 SR, 3 SR s ı rayla (% 76.9, % 50.0, % 73.3) tavanlar ı n temiz
olduğu, 1 SR, 2 SR, 3 SR s ı rayla (% 23.1, % 50.0, % 26.7) tavanları n temiz
olmad ığı belirtilmi ştir.
Restoranlar aras ı ndaki fark istatistiksel aç ı dan anlaml ı bulunmu ştur ( p<
0.05).

pe

Elde edilen sonuçlara göre, depolama alanlar ı nda ve i ş letmelerin
çoğunda mevcut durumun iyile ştirilmesinin gerekli oldu ğu görülmü ştür.
* Otellerde y ı ld ı z say ı s ı ne olursa olsun tüm otellerin uygulamas ı gereken
yiyecek/ içecek hizmet standartlar ı geli ştirilmeli, bu standartlar ın sağlanıp
sağlanmad ığı yasal denetim mekanizmalar ı ile izlenmeli; standartlara
uymayanlara etkin yapt ı rı mlar uygulanmal ıd ı r.
* Toplu besin üretimi yap ı lan yerlerde yöneticileri ile yiyecek/ içecek
personeline depolama ve hijyen konusunda sürekli hizmet içi e ğitim
verilmeli uygun aral ıklarla bu e ğitim tekrarlanmal ıd ı r.
* Yiyecek içecek hizmetlerinde özellikle hijyenik kalitenin sa ğlanmas ı nda
beslenme uzmanlar ı tarafından sağlanmal ı d ı r.
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Organizasyonel Yenilemede Stratejik Roller ve Ö ğrenen
Organizasyonlar

Sabiha KILIÇ *
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Özet:Organizasyonların değişen dünya şartlarına uyum sağ lamaları, rekabet
avantajlarını geliştirebilmeleri, değişen piyasa taleplerine cevap verebilmeleri
için yenileme döngüsünü gerçekle ştirebilmeleri önem taşır. Organizasyonlar
beşeri ve yaşayan sistemlerdir. Bu sistemlerin hayatta kalmaları işletmelerin
temel üretim kaynakları olan beşeri unsurların yeteneklerinin geli ştirilmesine
bağ lıdır. Organizasyonel yenilenme tepe yönetiminde yer alan bireylerin
yenilenmesinden en alt kademedeki bireylerin yenilenmesine kadar tüm
organizasyon çalışanlarını kapsar. Ancak en önemli görev yöneticilere
düşmektedir. Öncelikle yöneticilerin rollerindeki yenilenme organizasyonun
tüm yap ısının yenilenmesine öncülük edecektir. Organizasyonlar ayn ı
zamanda beşeri sistemleri içerdikleri için bireylerin rollerindeki yenilenme
organizasyonun yenilenmesi sonucunu ortaya çıkaracaktır
Anahtar Kelimeler: Organizasyonel Yenileme, Stratejik Roller, Ö ğrenen
Organizasyonlar
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Strategic Roles And Learning Organizations In Organizational
Renewal
Abstract:The reneval recycle has importance for the application of the
organizations to the changing world conditions for being able to develop
competitive advantage and for being able to reply to the changing market
demands. Organizations are human and alive systems. Survivals of these
systems are bounded to the developments of the human elements' abilities which
are the companies' basic production sources. Organizational renewal includes
all the organization workers from renewal of the persons on the top management
to the renewal of the persons at the bottom level.But,the most important duty is
based on the managers. First; it will be the initiator of the renewal of all the
organizations construction's renewal in the managers' roles. Since the
organizations include the human system at the same time it will show the result
of the renewal of the organization in persons' roles.
Key Words: Organizational Renewal, Strategic Roles, Learning Organizations
*Gazi Üniversitesi Çorum iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi
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1- Giri ş
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Modern organizasyonlarda yer alan binalar, araziler, daktilo ve
bilgisayarlar ile finansal kaynaklar organizasyonlar ı n maddesel taraf ıd ı r.
Bunlar ölçülebilen materyallerdir. Organizasyonlar temel olarak insan
kaynakları üzerine kuruludur. Bu durum bir bak ıma talihli bir bakı ma da
talihsiz bakış aç ı s ı na sahiptir. Bir yandan organizasyonlar ı ayakta tutan ve
etkinle ş tiren bireyler olurken di ğer yandan ba ş ar ı l ı fonksiyonlar ı
gerçekle ştirmesinde engel olabilmektedirler. Bireyler organizasyonel
yenilemeyi endi şeli karşı layabilmektedirler. Bunun yan ı s ı ra yenileme
yapmak için satı n al ı nacak yeni bir makinenin yeteri kadar ciro sa ğlayıp
sağlamayaca ğı ndan endi ş e duyulabilmektedir. Ancak organizasyonel
yenileme organizasyonlara yeni bir canl ı l ı k kazand ı rmak için
gereklidir(McNamara ve Fuller, 1999, s.291-292). Organizasyonlar ı n
yenile ştirilmesine ve yenilenmesine katk ıda bulunur. Organizasyonlar ı n
dünyadaki geli şmelere uyum sağlamas ı ve karar verme problemlerinin
çözümünü sağlar. Ancak bireylerin ve araçlar ı n yenilenmesi bireylerin di ğer
bireylerle ve durumlarla kar şı l ı kl ı iliş kilerindeki davran ışları n, taleplerin
ve amaçlar ın da yenilenmesi anlam ı na geldiğinden insanlar ı n temelde
tepkisine de yol açabilmektedir(Boulding, 1982, s.57)
2- Stratejik Yenileme

pe

Strateji kavram ı , iş letme yönetiminde 20. yüzy ı l ı n ikinci yarı s ı nda, yani
1950'li yı llarda kullan ı lmaya baş lanm ıştı r. Strateji; genelde risk ve belirsizlik
durumunda eksik bilgiyle karar alma yöntemidir. Strateji, i ş letmelerin
amaçları nı n değiş en çevre ko şulları ve rekabet ortam ı içinde ba ş arı lması
için gerekli yöneltici ve eylem kararlar ı n ı kapsar(Ça ğlar, 2000, s.16). Stratejik
yenileme kavram ı ise, stratejik de ğişim modellerinin geli ştirilmesi olarak
tanı mlanı r. Bu modeller yenilemeyi, çevresel ş artlardan meydana gelen
değiş imle ilgili olarak organizasyon stratejisini düzenleyen amaçlarla ilgili
olan inanç, faaliyet ve ö ğrenme süreçlerinin yenilenmesi olarak tan ı mlar.
Faktörler, mevcut stratejilerin uygulanabilirli ğine baskı yapar. Böylelikle
değiş im modellerinin dengesini bozmak için organizasyondaki dura ğan
güçlerle kar şı lıkl ı etkile ş ir. Uzun süreli düzenlemeler evrimci de ğiş im
vas ıtas ıyla yenilenir. Tek düğümlü öğrenme yerine çift dü ğümlü öğrenmenin
geçmesi gibi.
Stratejik yenileme öz yeteneklerdeki de ğ i ş imi ve stratejik
pozisyonlardaki de ği ş imi içerir. Bu de ğiş iklikleri gerçekle ştirmek için 2
temel neden vard ı r. Birincisi stratejik yenileme teorisi, uyumlulu ğun devam
ettirilmesi için hem mevcut olan yeteneklerin kullan ı lmas ı n ı n hem de yeni
bir veya daha fazla yetene ğin ke şfedilmesinin gerekli oldu ğu şeklinde kabul
edilmi ş olmal ı d ır. Öz yetenekler sosyal olarak karma şık olan beceri, bilgi ve
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ustal ıkları n bile şiminden olu şur. Bu beceriler organizasyonlar ı n değerli
ürün ve servisler sunmas ını sağlar ve rakiplerine göre üstünlük kurmas ına
yard ı m eder. Stratejik pozisyon firman ı n ürün piyasas ı ndaki çal ışma alanı n ı
içerir. Öz yetenekler, tüketici de ğeri ya da etkili olarak teslim de ğeri
yaratarak firman ın diğerlerinden faktör ve ürün piyasas ı nda farkl ı niteliğini
ortaya koymaya çal ışı rlar. İkincisi, geni ş bir tan ı m, strateji alan ında son
kavramsal geli şmelerle bütünle şmeye izin verir. Böyle kavramlar yönetim
sistemleri ve yönetimsel davran ışlarla desteklenmelidir(Spender ve Grinyer,
1996, ss.19-32).
3- Stratejik Yenileme Alt Süreçleri
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Stratejik yenileme 3 alt süreçten olu şur. Yetene ğin tanı mı , yetene ğin
yayı lmas ı ve yetene ğin değiştirilmesi. Her bir alt süreçte üst, orta ve i şlem
yöneticilerinin rolleri farkl ı d ı r. Çünkü bu yöneticilerin zaman utku, bilgi
ihtiyaçları ve öz değerleri birbirine benzemez. Yöneticilerin de ğiş imin
gerekti ğine dair alg ı lamalar ı uyu ş maz. Yönetimsel rollerinin ve
kişiliklerinin farkl ı olmas ı yüzünden genellikle organizasyonel yenileme
konularında çatışma ortaya ç ıkabilir.
Baş arı lı stratejik yenileme, organizasyonda kurulmu ş olan stratejilerde
şekillenen güçleri etkisizle ştirir, endüstride rekabet avantaj ın esaslarını
geli ştirir ve mevcut olan öz yetenekler aras ı ndaki farkı kapat ı r. Bunu
başarmak için tepe yönetimi organizasyonel bilgi taban ını , bilgiyi ve ki ş isel
giri ş imlerin bir kı smını stratejik bak ış aç ı s ı ndan ayı rmal ı ve bunu yeni
yetenekleri şekillendirmek için kullanmal ıd ı r.
Yetene ğin yayı lmas ı yöneticilerin mevcut ürün piyasas ı nda durumları n ı
takviye etmek ya da yeni ürün pazarlar ına girmek için kaynaklar ı n ı
yayması nı içeren bir süreçtir. Yönetimsel faaliyet, stratejiye uygun olarak
organizasyonun çal ışanları nı n, yap ı sı nı n ve sistemlerinin düzenlenmesini
içerir. De ğiş im stratejik temel üzerine dayand ı rı lır. Değiş im şekillenmi ş
resmi stratejik plan içinde stratejik amaç ve araçlar ı n tanı mlarını n kabul
edilmesiyle yönlendirilmektedir. Yay ı lma için organizasyonda gerekli olan
yeteneklerin ö ğrenilmi ş olmas ı gereklidir.
Yetenek de ğiştirme yöneticilerin de ğiş imin gerekli oldu ğunun farkı na
vard ığı süreçtir. De ğiş im organizasyonun yetenek ve stratejilerinde,
davran ışları n uyumlulu ğunda ve te şvik edici faaliyetlerde gereklidir. Tipik
olarak sorunlar günlük kararlarda ba ş lar. I ş letmenin d ış çevresindeki
olaylara uyum sağlamas ı için davran ış ve yöntemlerini incelemek için uzun
süre beklememesi gerekir. Bununla beraber yönetimsel dikkat, mevcut
yeteneklerin yay ı lmas ı ndan organizasyonel kaynaklar ı n yararlar ı n ı n
değerlendirilmesine ve stratejinin kabul edilebilirli ğinin incelenmesine
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doğru değiş ir. Organizasyonun üyeleri ba ğlam ı nda ki ş ilerin bakış aç ı lan
yöneticilerin resmi pozisyonlar ı gibi faktörlerin de ğiştirilmesinin gerekli
olduğu şeklinde değiş ikliğe uğrar. De ğiştirme alt süreci, organizasyonel
esneklik sa ğlar..as ı na rağmen uzun süre devam etmez. Strateji aç ı k
olmad ı kça ve vaadedilen kaynaklara odaklan ı lmad ıkça ekonomik anlamda
ba ş ar ı s ı zl ı k ya ş anacak ve rakipler kar şı s ı nda etkinlik azalacakt ı r.
Yöneticiler en tehlikesiz çevrede bulunsalar bile ya temel de ğiş ime izin
vermeye ya da vaadettikleri statükolar ım iki katına ç ı karmaya söz
vermelidirler.
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Yeteneğin tanı mı yöneticilerin yeni pazar fırsatlar ını ke şfetmesi ve yeni
becerilerle ilgili deneyimleri te şvik etmesi anlam ı na gelen bir alt süreçtir.
Yeteneğin tanı mı organizasyonun rakipleriyle nas ı l yarış acağı nı içerir.
Yetene ğ in tan ı mlanmas ı nda çe ş itli giri ş imler ke ş fedilebilir. Farkl ı
varsay ı mlar yap ı labilir. Farkl ı problemler tan ımlanabilir ya da farkl ı çözüm
önerileri sunulabilir. Belli giri ş imler başlatı ld ı ktan sonra ortak yönetim belli
alternatifler etraf ı nda biçimlendirilebilir. Böylece resmi öneriler
desteklenmi ş olur. Ayrıca organizasyon üyelerinin davran ış ları önerilen
yönlendirmeler do ğrultusunda de ğişmeye ba şlam ış olur(Floyd, 2000, ss.154158).
4- Stratejik Yenileme Metotlar ı

Bilindiği gibi firmalar bugünün rekabetçi i ş letme çevresinde hayatta
kalabilmek için yenilik yapmak zorundad ırlar. Baz ı firmalarda tepe yönetimi
tarafı ndan çal ışanlar yeni ürün fikirlerini geli ştirmeleri için te şvik edilirken
diğer baz ı firmalarda ise tüm ya da baz ı alt departmanlar yenilik yapmak için
yetkilendirilmektedir. Ancak ne tür yenileme metotlar ı en iyi ş ekilde çal ışı r?
Ara ştı rmac ı lar en iyi yenileme metotlar ın ı bulmak için organizasyonları
kendilerini nas ı l yenileyeceklerini en iyi şekilde anlatan ve iyi olarak kabul
edilen 3 yenilik metodunu incelemi ş lerdir. Yenili ğe dair bu 3 yakla şım
a ş ağı da ayrı ntı lı ş ekilde tammlanmaktad ı r:
-Kurumlaştırılmış Stratejiler

Tan ı mlanan bu stratejide yenilik süreci resmile ştirilmi ştir. Yani, yeni
ürün geli ştirmek için yetkilendirilmi ş ara ştı rma ve geli ştirme tak ı mları
yarat ı lmıştı r. Bu yakla şı ma göre yenilik, firman ı n geli şmesini desteklemek
üzere fikirler yaratmak için karar süreçlerinin dengelenmesi ve kontrol
edilmesine ve sonunda incelenmesine bağlanm ış olmal ı d ı r.
-Devrimci Stratejiler
Tanı mlanan bu strateji organizasyonel süreçlerin tam aksi yönünde
çal ış mayı önerir. Mevcut organizasyonel yap ı n ı n d ışı nda çal ış an firmalarda
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özerk çal ışma gruplar ı vard ı r. Örneğin, Apple bilgisayar ş irketi Macintosh
ürününü bu stratejiyi kullanarak geli ş tirmi ştir. Organizasyonlar ı n
bünyesinde kurulmu ş olan kültür sistemi, dayand ığı ilkelerden dolay ı
yeniliği engelleyebilir. Bu yüzden hassas yenilik fikirlerinin dikkatli olarak
beslenece ği tek bir grup olu şturmak en iyisidir.
-Evrimci Stratejiler
Tanı mlanan bu strateji yenili ğin görünü şünün değiş imini ve tesadüfili ği
kabul eder. Ayrıca, yeniliğin organizasyonel süreçlerde yer alan haz ı rlık
sürecinin değiştirilmesiyle desteklenmesini önerir. Sonuç olarak yenilik
maksatl ı amaçlara daha az ba ğımlı hale gelmi ştir. İyi yenilik fı rsatları daha
çok rasgele fark ı na varmalar ı n sonucu olu şur(Mainiero, 1994, ss.83-84).
5- Stratejik Yenilemede Yöneticilerin Rolü
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Rol davran ış lar setidir. Belli ba ğlamda diğerlerinin bireylerden
beklentileridir. Beklentiler taleplerin ve spesifik davran ış lar ı n
değerlendirilmesinin ifadesi olabilir. Beklentiler tan ı mlanan inançları ,
kuralları ve öncelikleri tavsiye edebilir. Böyle beklentiler bir rolün örnek
davran ış ları olarak tan ı mlan ı r ve bireylerin kendilerine has yorumlar ı nı n
temel biçimidir. Bununla beraber daha aç ı k beklentiler daha anlaml ı olarak
ifade edilir ve muhtemelen bireylerin rolleri bu beklentilerine daha fazla
uyacakt ı r. Elde edilen bir role dair beklentiler artmaz. Ancak sosyal sistem
diğer davran ış ve beklentilerle kar şılıklı bağımlı lı k içinde olduğundan
geli şir. Herhangi bir role ait gözlemlenebilen davran ışlar sosyal sistemlerin
altında yatan kavramsal yap ıyı yans ıtır.
Bireyler pek çok ba ğlamda birçok rol oynarlar. Organizasyon içinde
ortaya ç ıkan roller di ğer sosyal sistemlerde ortaya ç ıkan rollerden farkl ı d ır.
Çünkü organizasyonlar görev zihniyetlidir, hiyerar ş iktir ve önceden
planlanmışlard ı r. Onlar tan ı mlanm ış resmi yap ı lard ır. Her organizasyonel
pozisyon belli roller ve i şlerle bütünle ştirilmiştir. Bu bütünle şme, iş lemsel
görev ve amaçlarla ilgili olan pozisyonun katk ı beklentilerini yans ıtır. Birçok
organizasyonda ve özellikle de kar zihniyetli organizasyonlarda i ş lemsel
roller, pozisyonun özel bir rol seti ş eklinde biçimlendirilmiş lerdir.
Yöneticilerin özel rolleri bilgiyi toplamak ve yaymakt ı r. Yöneticiler
böylelikle organizasyon içinde bilginin ak ışı nı sağlar. Bu özel rol tüm
yöneticiler için geçerli olmas ı na rağmen bilgi, hiyerarşik düzey itibariyle
çeşitli rolleri içerir(Hitt, 1996, ss.19-21).
Organizasyonel pozisyonlar ayn ı zamanda ikinci derece rollerdir.
Organizasyonel pozisyonlar davran ış lar setidir. Organizasyonun amaçlar ını
destekler. Ancak günlük operasyonel fonksiyonlara daha az ba ğl ı d ırlar.
Yöneticiler çe ş itli ikinci derece rollere sahiptirler. Bu roller organizasyon
81

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 77 86
-

hiyerar ş isindeki pozisyonları na ve yöneticilerin uzmanl ı k alanlar ı na
bağlı d ır. Bir organizasyonda her yönetici ilgili oldu ğu ikinci derece rolleri
paylaş mıştı r. Yöneticiler rollerini organizasyonun stratejik süreci içinde
oynar. Ayrı ca birçok rol elde edilen yönetim pozisyonuyla bütünle ştirilmi ştir.
Alt kademe yönetimi, orta kademe yönetimi ya da üst yönetim gibi. Stratejik
roller ikinci derece yönetimsel rollere benzemez. Onlar organizasyonun
çevresel de ğiş imlere cevap vermesini sa ğlayan bu yüzden de çevresel
deği ş imle bilgiyi elde eden ve bilgi transferini sa ğlayan rollerdir.
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Stratejik sürecin önemli bir eleman ı her düzey yöneticinin stratejik
rollerinin tan ı mlanmas ı d ı r. Stratejik yenilemede üst, orta ve alt kademe
yöneticilerinin üstlendikleri çe ş itli spesifik roller vard ı r. Bu rollerin her biri
organizasyonel de ğiş imi kolaylaştı rı c ı bilgi i ş lem ve eylemlerde bulunmay ı
içerir. Tepe yönetimi karar verme rolünü üstlenir. Orta düzey yönetici, alt
kademe ve tepe yöneticileri aras ı ndaki bilginin iletilmesini sa ğlar. Alt
kademe yöneticilerinin rolleri ise faktör ve ürün pazarlar ı nda,
kendilerinden daha deneyimli üst yöneticilerden bilgi almakt ı r. Aç ı kças ı
karar verme, haberle ş me ve bilgi edinme elemanlar ı yöneticilerin
düzeylerine göre s ı ras ıyla paylaştı rı lmıştı r. Bu gerçekle ştirilen i ş lemsel
roller yöneticilerin organizasyondaki düzenlemelerine kar şı l ı k
gelmektedir(Barr, Stimpert ve Huff, 1992, ss.15-17).
6- Stratejik Roller-Yenileme Alt Süreçleri-Organizasyonel Ö ğrenme
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Literatürde yenileme, yönetim düzeyleri aras ı ndaki belli önemli
etkile şimleri içeren sosyal süreç olarak tan ı mlanmaktad ı r. En geni ş düzeyde
böyle etkile ş imler bireysel rol performans ı nı geli ştirmek ve organizasyonun
yeterliliğine katkıda bulunmak amac ı nı ta şı r. Belirlenmi ş stratejinin
ihtiyaçlar ı na uymak ya da kar şı lı k vermek için veya deneyimlerin
gerçekle ştirilmesinde kar şı la şı lan d ış ş artlara uyum sa ğlamak amac ıyla alt
kademe yöneticileri i ş letme d ışı ndan bilgileri toplayarak bu bilgileri
firmaya yerle ştirmeye çal ışı rlar. Bilginin i ş letme s ını rları d ışı nda öğrenilip
karşı l ı kl ı etkile ş im sonucu i ş letmeye uyarlanmas ı bir anlamda yöneticilerin
bireysel ö ğ renme kaynaklar ı d ı r(Lester ve Parnell, 2002, ss.6061).Organizasyonel ö ğrenme süreci alt kademe düzeyindeki yöneticilerden
bilginin orta düzey yöneticilerine ula ştı rı lmas ı d ı r. Tüm stratejik roller;
destekleme, sentezleme, kolayla ştı rma ve uygulama gibi, farkl ı ürünler,
durumsal talepler ve mevcut strateji aras ında tasar ı mlama yapmaya izin
verir. Bu kritik kar şı lı kl ı etkile ş im durumu orta düzey yöneticiler aç ı s ı ndan
firma için de ğerli bilginin geli ştirilmesini sağlayan e ş siz bir pozisyondur.
Orta düzey yöneticiler sahip olduklar ı mevki sayesinde alt kademe
yöneticilerinden firman ın stratejik durumu hakk ı nda daha fazla bilgi al ı rlar.
Böylelikle faktör ve ürün piyasas ı ile i ş lemsel konular bak ı mından tepe
yönetimine göre daha fazla bilgi sahibi olurlar. Orta düzey yöneticiler yeni
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bilgileri, firman ı n stratejisi, i ş lemleri ve pazarlar ı ba ğ lam ı nda
değerlendirip geli ştirebilirler. Bu suretle tepe yönetiminin dikkatini
çekerek stratejik durumlar ın farkı na varmas ı n ı sağlarlar. Hiyerarş ik yapı
temel olacak ya da i ş stratejilerinin direkt olarak anla şı lmas ını sağlayacak
güçlü bir yap ıya izin verir.
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Yenileme, yönetimsel stratejik rollerin, yenileme alt süreçlerine dair
ayrı ntı lı planlar yapmas ı n ı sağlar. Yeteneğin tan ı mlanmas ı , yayı lması ve
değiştirilmesi alt süreçleri do ğrusal ve s ı ras ıyla birbirlerini karşı l ı kl ı olarak
etkilemektedir. Hiyerar ş ik olarak ve bir arada gerçekle ştirilen yenileme çok
daha iyi sonuçlar vermektedir. Bireyler yeniliklere dair fikirlerini önce tek
başları na zihinlerinde olu şturmalarına rağmen tipik olarak oynad ıkları
roller itibariyle aralar ı nda karşı lı kl ı etkileş im olduğundan her birimin
zihnindeki fikirler geli ş me gösterecektir. Organizasyonel bilgi toplulukla
karşı l ı kl ı etkile ş im olduğundan dolay ı böylelikle geli ştirilmi ş olur.
Yöneticilerin rolleri önemlidir. Çünkü yenileme sürecinde yöneticilerin
toplad ı kları bilgiler ve veriler kar şı l ı kl ı etkile ş imle birbirlerine
iletilir(Floyd, 2000, ss.158-162).

7- Organizasyonel Yenilemede Önem Ta şıyan Konular

-Yarat ı c ı lar ve Uygulay ı c ı lar Aras ı ndaki Karşı l ı kl ı Bağıml ı l ığı n
Arttırılması

pe

Yapı lan ara ştı rmalar yeni bilgileri ara ştıran ve yaratan kimseler ile bu
bilgiyi uygulayanlar aras ı ndaki bağların yakı nlaştı rılmas ı nı önerirler.
Yöneticiler i ş letme okullar ı ndan mezun olduktan sonra kamu yönetimi
alanı nda tecrübe kazan ı rlar. Ancak günümüzde yönetimsel alanda yarat ı c ı
karşı lı kl ı ilişkiler önem kazanmaya ba ş lamıştı r. Bu yüzden organizasyondaki
ara ştı rmac ı ve yöneticiler aras ı ndaki ilişkiler yakı nlaştı rı lmal ı d ı r. Onları n
ilgileri, çal ış maları daha h ı zl ı te şvik edecek ve karşı lıklı faydalar sa ğlayacak
yakın ili şkiler kurmak olmal ıd ı r.

-Yöneticilerin E ğitimi Üzerine Odaklanılmalıdır
Bugünün yönetimsel bilgilerinin art ı k modas ı geçmi ştir. Bu yüzden
iş letme içi ve d ışı eğitim ve öğretim programlar ıyla yönetim organ ının
geli ştirilmesi gereklidir. Yöneticilerin yeni bilgi ve beceriler kazanmas ı
onları n yüksek önceliklere sahip olmas ını sağlar.

-Yönetici Liderlerin Rolleri, Becerileri ve Uygulamalar ı Üzerine Odaklanma
Liderlik üzerine yap ı lan ara ştı rmalar göstermektedir ki etkinlik için
basit kurallar seti ya da tek bir kavram yeterli de ğildir. Gittikçe artan oranda
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anlaşı lmaktad ı r ki, yöneticiler her durumu incelemeli, bireylerin içinde
bulunduklar ı ş artlar ı ara ştı rmal ı ve uygun eylemler saptamal ı d ı r.
Yöneticiler günden güne durumlar üzerine odaklanman ı n önemini
anlamaya ba şlam ışlard ı r. Art ı k varsay ı mlar üzerinde ilerleme sa ğlamaya
karşı ç ıkı lmaktad ı r. Etkili bir lider tüm eskimi ş teknikleri yeniden
haz ı rlamayı garanti eder.

-Organizasyonel Sistemlerin Geli şmesi İçin Uyum Gereklidir.
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Ara ştı rmalar göstermektedir ki, gelece ğin iş letmeleri hayatta kalmak
istiyorlarsa uyum sağlamayı ba ş arabilmelidirler. i şletmelerin mü şteriler,
hizmetler, üretim teknikleri, teknik becerilerdeki de ğiş imle ve deği şen pazar
ş artları , sosyal talepler, ekonomik güçler ve i ş letmeyi etkileyen di ğer birçok
faktörle ba ş edebilmek için esnek olmaya ihtiyaçlar ı vard ı r. Özellikle de
yönetim teorisi, bilimsel yönetim ve insan ili şkilerine ili şkin yaklaşı mları n
gelecekte yetersiz kalabilece ğini varsaymaktad ı r. Yönetim, çe şitli sosyal
sistemlerle ilgili ihtiyaçlar ı karşı layabilecek organizasyonlara sahip olmas ı
gerektiğini çok yönlü anlamal ı d ı r.

-Yönetim Organizasyonel Faaliyetler Üzerine Odaklanmal ıdır.
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Davran ış bilimleri ara ştırmaları göstermektedir ki ki ş ilerin karşı lıklı
ili şkilerinin kalitesi ki ş ilerin sayı ları nı n çok olmas ı ndan daha önemlidir.
Kaliteye dair ara ştı rmalarda yar ı nı n yöneticilerinin karşı laşı lan süreçlerin
baş arı lmas ına, ara ştı rmanı n ve mücadelenin de ğerini anlamaya ihtiyaç
duyacaklarını belirtmektedir.

-Yönetim ve Davranış Bilimini Bütünle ştirilmesi ihtiyac ı
Etkisiz yönetimlerde insan ili ş kileri ve verimli çal ışma gerekleri
birbirinden ayr ı lmıştı r. Yöneticiler her ikisinin de önemini anlamal ı ve her
ikisini de birle ştirmelidirler. Bireyler ba ş armaya ve kazanmaya ihtiyaç
duyarlar. Yönetim ve davran ış biliminin bütünle ştirilmesi, etkin çal ışmanı n
baş arı lmas ı , iş ve üretimin artt ı rı lmas ı vas ıtas ıyla sağlanı r. Sistemler
kavram ı organizasyonun teknik ve sosyal do ğası n ı n her ikisine de ayn ı
perspektiften bakmaya ihtiyaç duyar.

-Yöneticiler Organizasyondaki Kötüle şmenin İyile ştirilmesini Sağlamaktan
Çok Bu Kötüle şmenin Nedenlerini Ortaya Ç ıkarmal ıdır.
Yöneticilerin insan davran ış ları n ın nedenini te ş his edebilme yetene ği
önemlidir. işletmedeki kötüye giden durumlar ı iyile ştirmek yetersizdir.
Geleceğin yöneticileri, davran ış dinamiklerini anlamaya, nedenleri te ş his
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etmeye, özel durumlarda gerekli olan uygun problem çözme becerileri
geli ştirmeye ihtiyaç duyacaklard ı r(Spender ve Grinyer, 1995, ss.916-921).
SONUÇ
Organizasyonel yenilemenin i ş letmeye sayı s ı z fayda sa ğlayan sonuçlar ı
olacakt ı r. Bu sonuçlardan baz ı ları aş ağıda s ı ralanmaktad ı r:

-Organizasyonel büyüme sürekli olarak incelendi ğinde mevcut durumu
etkileyen i şletme içi ve i ş letme d ışı çok yönlü etkiler te ş his edilir.
-Organizasyonun tüm düzeylerindeki problemleri çözecek yöntemler
geli ştirilir.
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-Organizasyonun formal ve formal olmayan gruplar ı nı etkileyen ve ileti ş imi
sağlayan geli ş me gerçekle ştirilir.
-Organizasyonlar ı n herhangi bir zamanda kar şı laştı kları durumlara uygun
liderlik geli ştirilir.
-Bireylerin organizasyondaki ba şarı lı ve ba ş arı s ız deneyimlerini öğrenmek
için bir yöntem sunar.
-Organizasyonda yer alan birey ve gruplar ın olgunla ş ması aynı zamanda
organizasyonun olgunla şmas ını Sağlar.
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-Organizasyonun her kademesindeki bireylerin yarat ı c ı lığı nı te şvik edecek
ve ortaya ç ı kartacak bir iklim geli ştirilir.
-Organizasyondaki tüm çal ış anları işlemeye bağlı kı lan ve güvende
olduklarına dair motive eden bir sistem geli ştirilmi ş olur.
Organizasyonlardaki de ğiş im i ş letmelerin amaçlar ı nı baş armaları için
önemlidir. Bireylerin organizasyon problemlerinin çözümüne kat ılmas ı yeni
çevresel etkilere uyum sa ğlamalarında ve yeniden yönlendirilmelerinin
gerçekle ştirilmesinde önem ta şı r. Organizasyonel yenileme, sistemin
organik fonksiyonlar ı n ı , kar şı la şı lan gerçek durumlar ı etkiler ve
organizasyonun çevresine daha tecrübeli ş ekilde cevap vermesinde
yard ı mc ı olur. Organizasyonel geli şme ve yönetim programlar ını n birçoğu
organizasyonel yenilenme döngüsüne katk ıda bulunabilir. Ancak ba şarı l ı bir
yenileme organizasyonun insan kaynaklar ı n ı n tam anlam ıyla yenilenmesiyle
sağlan ı r. Organizasyonel yenileme öncelikle i ş letmedeki çal ış anları n
kar şı la ş t ı klar ı durumlar ve bunlar ı n çözümlerine dair yap ı lan
ara ştı rmalarla daha sonra uygulanan çözümlerin gerçekleri ve şartlarıyla
ilgilidir(Floyd, 2000, ss.10-23).
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İş Etiği Kavramı ve işletmeler Açısından Önemi

Yeter DEM İR *
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Özet: İşletmeler ekonomik yaşamı örgütleyen yasal araçlar olarak toplumsal
sistemde önemli roller üstlenmi ş lerdir. İş eylemi ile etik de ğerler arasındaki
ilişki ise geçmi şten günümüze farkl ı şekillerde ele alınm ıştır. İş etiği, iş ile ilgili
kararları ahlaki standartlara göre değ erlendirme süreci olarak
tanımlanabilmektedir. işletmelerin uzun dönemde ba şarılı olabilmeleri,
güvenilir olmaları ve etik de ğerlere sahip çıkmalarına bağ lı bulunmaktadır
Günümüzün rekabetçi ortamında organizasyonlar; çalışanların güvenini
ve gelece ğini garanti altına alabilmek için yönetim felsefesi, tarz ve temel
de ğ erler sistemini mükemmel bir ş ekilde yeniden gözden geçirmek
durumundadır. iş letmeler için etik güvenilirli ğinin yanı sıra, açıkça
tanımlanm ış ve iletişime açılm ış bir dizi etik standardın oluşturulması da
işletmeler için hayati bir önem taşımaktadır
Anahtar kelimeler: Etik, İş Etiği, Etik De ğerler, Örgütsel Ahlak
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Moral Values In Business And The Irimpotance
Abstract:Organization as legal means that aoganize economic life perform in
social system. Relations between business and ethic judgements have been
aproached dıffrently from past to now. Labour ethic can be characterized process
in which the decisions that are concern with work are defined according to ethic
standarts.In tong time s'ucceeding of organizations depend on that they must be
reliable and must advocate ethic judgements.
Today in competitive surround ıngs organizations must regulate philosophy
of manegement and fundemental judgements perfectly to guarantee safety of
their employees and future life of them. Alongside with ethic safety, building of
clear defined ethic standarts are very important for organizations.
Key Words: Morals, Business Morals, The Morals Measurements, Organizational
Morals

*Gazi Üniversitesi Çorum iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi

87

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 87 - 98

GİRİŞ
İş etiği, dünya i ş hayatında genel kabul görmü ş ilkeler, standartlar ve
davran ışlarla ili ş kilidir. İş ya ş am ında belirli bir davran ışı n doğru olup
olmad ığı na, etik ya da etik olmad ığına genellikle yat ı rı mc ı lar, çal ış anlar,
mü şteriler, yasal sistem ve toplum karar verir.
Son günlerde i ş etiği, üzerinde önemle durulmas ı gereken bir konu
haline gelmi ştir. Nitekim i ş hayatı nda son yı llarda karşı laşı lan etik olmayan
davran ış ları n ve kararlar ı n artmas ı bu konuyu gündeme ta şı mıştı r. Bununla
birlikte yetersiz yasal düzenlemeler ve i ş yaş am ı nda uluslar aras ı
faaliyetlerin artmas ı , etik ile ilgili yeni konuları n olu şmas ı na yol açm ıştı r.
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Günümüzde etik değerlere odaklan ı lmas ı (ya da etik de ğerlere sahip
olunmaması) trendinin ard ı nda, organizasyonlardaki farkl ı yap ılanmalar ya
da 1990' l ı yı llardan itibaren ABD' deki hemen her sektörde ya şanan yeniden
düzenlemeler nedeniyle ortaya ç ı kan küçülerek büyüme çal ış maları da yer
almaktad ı r.

iş ETİĞİ KAVRAMI VE DAYANDIĞI TEMEL İLKELER
Etik kavram ı farkl ı ş ekillerde tan ı mlanabilmektedir. American Heritage
literatüründe etik, ahlaki de ğerler, belirle ahlaki seçenekler , bireylerin
belirli bir standartta yönetilmelerinde yard ı mc ı rolü oynayan de ğerler
olarak ele al ınmıştı r.
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İş etiği kavram ı nı n geçmi ş i, 1986' da New York' ta ya şanan baz ı yönetsel
skandallara dayanmaktad ı r. Birçok insan ı ş aşkı nl ığa dü şüren ad ı geçen
ki ş iler aras ı nda i ş letme okulunda e ğ itim görmü ş bireylere de
rastlanmaktad ı r. Bu olay i ş eti ğinin bir konu olarak ele al ınması na önemli bir
katkı sağlamıştı r. Yine 1962 y ı l ı nda yaşanan tüketici hareketi de i ş etiği
kavram ı nı n geçmi ş inde etkili olmu ştur. Bu hareket üç önemli kural ı
içermektedir. Ş öyle ki;
-Güvenli olmak,

-Bilgilerin aç ık ve şeffaf olmas ı ,
-Tüketicilere kar şı duyarl ı olmak.
Kavram olarak i ş etiği, iş ile ilgili kararlar ı ahlaki standartlara göre
değerlendirme sürecidir (A şç ıgil, 2001, s, 5).
İş etiği kavram ı , " Protestant Work Ethic and The Spirit of Capitalism"
adl ı çal ışmada Weber tarafı ndan ayrı ntı lı bir ş ekilde ele al ı nmış ve çal ış ma
oluşturulurken din, siyaset ekonomisi, hukuk ve di ğer sosyal bilimlerden
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etkilenilmi ştir. Bu bağlamda değerlendirildi ğinde, i ş etiği ve dayand ığı
temel de ğerler , toplumsal ya ş am ı şekillendiren diğer disiplinlerle yakı ndan
ilgilidir.
İş etiği bireysel bazda ahlakl ı olup olmamayı irdelemekten ziyade bir i ş
yap ıl ı rken, o i ş in i ş dünyas ı n ı n kabul edece ği ve toplumun benimseyece ği
yöntemlerle yap ı lıp yap ı lmamas ıyla ilgilenir (Öner, 2005, s,2).
Etik anlay ış , akl ı n ve sağduyunun yönlendirdi ği görüşleri izlemek,
yerle ş ik, toplumsal ve ahlak kurallar ına saygı lı davranmak ve bu amaçla
kiş isel istek ve ç ı kardan özveride bulunmak anlam ına gelmektedir
(Barutçugil, 2004, s,223).
Etik değerler, do ğru davran ış standartlar ı nı çağrıştı rmaktad ır. Fakat
hangi davran ışı n ya da değerin etik oldu ğu noktas ında bir uyumu
gerçekle ştirmek ço ğu zaman güç olmaktad ı r (Hartley, 1993, s, 3).
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Organizasyonlarda ço ğu zaman etik de ğerler ile kurallar aras ı nda
benzerlik kurulmaya çal ışı lı r. Kabul edilen de ğerler yasalara uygun ise etik
olduğu noktas ı nda da bireyler aras ı nda uzla şı olur.
Etik de ğerler öncelikle, bireyler aras ı nda var olan ili şkilerle ilgilidir.
Genellikle etik de ğerler " dürüstlük ya da adalet" olarak tan ı mlanı r. Etik
değerlerin düzgün bir şekilde uygulanmas ı da bu değerlerin hayata
geçirilmesi ile mümkündür. Üst düzey yöneticiler, insan kaynaklar ı
yöneticileri ve organizasyondaki tüm çal ış anlar karar ve hareketlerinde bu
etik de ğerleri göz önünde bulundurmal ıd ı r (Howard, 2002, s, 36).
İş etiğinin iki temel uygulama alan ı bulunmaktad ı r (Anonymous, 2005, s, 5):
1-Yönetimin yanl ış davran ış ları n ı önlemeye yönelik,
2-Günlük i şlerde ya şanabilecek ahlaki sorunlar ın önlenmesine ili şkin.
21. yy. organizasyonlar ı nda i ş etiği konusu önemli bir öncelik olarak
değerlendirilmektedir. İş etiği kavram ını n i ş letmeler aç ı s ı ndan böylesine
önemli bir konu olarak değerlendirilmesinde şüphesiz birçok faktörün etkisi
olmu ştur. Son y ı llarda örgütleri büyük ölçüde etkileyen ve skandal
boyutunda de ğerlendirilen i ş ya şam ında hile ve aldatmaca içeren baz ı
olaylar i ş etiğinin ve ortak sorumluluk bilincinin yerle şmesini gerekli
kı lmıştır (Ferrell ve Friedrich, 2005, s, 4).

İş ETİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE TEMEL YAKLA ŞİMLAR
İş etiğine etki eden çe şitli faktörler bulunmaktad ır. Ad ı geçen faktörlerin
merkezinde i şgören durumunda olan birey bulunmaktad ı r. Bu bağlamda;
aile, arkada şlar, i şveren, i ş arkada şları , iş kolu, hukuk, yerel ili şkiler ve
toplum gibi faktörleri s ıralamak mümkündür.
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Yönetim eti ğinin üç türü vard ı r (Archie, 1987, s, 22). Şöyle ki;
a) Ahlaki Yönetim,
b) Ahlaki Olmayan Yönetim
e) Ahlaka Ayk ı rı Yönetim
Ahlaka aykı rı yönetimde; kararlar , davran ış lar ve yap ı lan tüm faaliyetler
ahlaki de ğerler ile uyumsuzluk içerisindedir. Yönetici konumunda olan ki ş i
ya da ki ş iler bütün faaliyetlerinde ve davran ışları nda i ş letmelerinin
kazanı m ı n ı dü ş ünürler. Bunun yan ı nda çal ış anların motivasyon ve i ş
tatminleriyle asla ilgilenmezler. Yönetimin yegane amac ı , karl ı lık ve
organizasyonel ba ş arıd ı r.
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Moral yönetim ise tam anlam ıyla ahlaka aykı rı yönetim ile z ıt dü şünce ve
davranış ları destekler. Ahlaki yönetim, ahlaki davran ış ların ya da bu
konudaki profesyonel standartlar ı n olu şturulmas ıyla ve uygulamaya
al ı nmas ıyla ilgilenir. Böylelikle çal ış anları n motivasyonları nda dolayı s ıyla
da i ş letmenin ba ş arı s ı nda önemli geli şmeler sağlanı r.
Baz ı dü şünürlere göre ahlaki olmayan yönetim, ahlaki yönetim ile ahlaka
aykı rı yönetim aras ı nda yer alan melez bir yap ı sergiler. Ahlaki olmayan
yönetimin iki türünden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, maksatl ı ahlaki
olmayan yönetim, ikincisi maksatl ı olmayan ahlaki yönetim şeklindedir. Her
iki türde de yönetici konumunda olan ki ş i ya da ki ş iler i ş faaliyetlerini etik
çerçevede de ğerlendirmemektedir.
İş etiği konusunda üç ana yakla şı m bulunmaktad ı r (Arıkan, 1995, s, 170-180):
a)Faydac ı lık Yaklaşı mı : Karar ve davran ışları n çal ışanlar üzerindeki
etkilerini yarg ı layan bir yakla şı md ı r. Bu yakla şı m tarafı ndan yönlendirilen
bir yönetici, davran ışı n ı n çok sayıda ki ş inin yararı na olacağı n ı , az sayıda
ki şinin ç ı karlarına dokunabilece ğini bilerek davran ışta bulunacakt ı r.
b)Moral Haklar Yakla şı mı : Yönetsel kararlar ı n güvenlik, doğruluk, gizlilik,
vicdan özgürlü ğü, özgürce kendini ifade edebilme ve özel mülkiyet haklar ı na
uyumunu ifade eden bir yakla şı md ı r.
c)Adalet Yakla şı mı : Örgütte al ı nan kararlar ı n, gösterilen davran ış ları n ve bu
karar ve davran ışlar sonucu doğacak fayda ve maliyetleri bireyler ve gruplar
aras ında ne ölçüde e ş it dağıtabildiği sorunu ile ilgilenen yakla şı md ı r.
Her üç yakla şı m tarafından desteklenen i ş ahlakı kararı "ideal ahlaki karar"
d ı r. İş letmede yöneticiler ve i şgörenler ideal i ş ahlakı na ulaştıracak
davran ış lar sergilemelidir.
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İŞLETMELERDE İş ETİĞİ İLE İLGİLİ OLAN KONULAR
İş letmelerde kar şı la şı lan etik konular ı belirli ba ş lı klar alt ı nda
incelemek mümkündür (Travino ve Nelson, 2004, s, 195-199):

pe
cy
a

a)Payda şları n Yönetimi: 19. yy' ı n sonuna gelindi ğinde dünya i ş yaşam ı nda
baz ı kal ıpların deği ştiği gözlemlenmektedir. Nitekim bunlar aras ında, çok
ortakl ı iş letme yap ı ları , büyük ortakl ıklar gibi yapı lanmalar dikkati
çekmektedir. I şçilerin korunmas ı , uluslar aras ı birtakı m kurallara uyma
gerekliliği gibi baz ı kritik noktalarda önemli de ğiş imler olmu ştur. Çok ortakl ı
iş letmelerde önemli bir yere sahip olan hissedarlar, birey ya da grup
düzeyinde organizasyonun kararlar ı üzerinde önemli etkilere sahip olmay ı
hedeflerler. İş letmelerde al ı nan kararlara üzerinde etkili olabilecek dört
büyük payda ş grubundan söz edilebilir; bunlar, mü şteriler ya da tüketiciler,
işverenler, hissedarlar ve toplumdur i ş letmeler, tüm hissedarlar ı na aç ı k ve
şeffaf bir organizasyon yap ı s ı sunmak durumundad ır. Nitekim bu husus etik
değerlere ba ğlı bir yap ı olu şturman ı n ve süreklili ğini sağlamanın da
gereğidir.
b)Etik Değerler ve Tüketiciler: i ş letmelerin tüketicilere kar şı uymakla
yükümlü oldukları birtakı m sorumluluklar ı vard ı r. Bu sorumluluklar baz ı
iş letmecilere göre, ürün ya da hizmetlerin özenli bir şekilde sunulmas ıyla
önemli ölçüde yerine getirilmektedir. Bu ba ğlamda ürün ya da hizmetlerin
özenli bir ş ekilde sunumu a şağı da belirtilen hususlar ın da yerine
getirilmesine bağlı d ır. Ş öyle ki;
• Tasar ı m: Ürün ya da hizmetler bütün yasal düzenlemelere ve
standartlara uygun ko şullarda ve üreticilerin yanl ış uygulamalar ı na yer
vermeyecek şekilde tasarlanmal ı d ı r.
• Malzemeler: Kullan ı lan malzemeler hükümetin yasa ve standartlar ı
dahilinde kullan ı ma uygun ve dayan ı kl ı olmak durumundad ı r.
•

Üretim: Ürünler Üretim sürecinden kusursuz olarak ç ıkmal ıd ır.

• Kalite Kontrolü: Ürünler ya da hizmetler gerek üretim/sunum sürecinde
gerekse bu sürecin sonunda düzenli olarak kontrole tabi tutulmal ı d ır.
• Ambalajlama: Ürünler niteli ğine uygun şekilde ambalajlanmal ı ve
ambalaj üzerinde gerekli uyar ı işaretleri ve ürünü tan ıtı c ı i şaretler yer
almalı d ır.
• Geri Bildirim: Üreticiler, üretim, da ğıtı m ve sunum sonras ı olu ş abilecek
birtakı m sı kı ntı ları öğrenebilmek amac ıyla belirli bir sistem kurulmal ı ve bu
sistemin süreklili ği sağlanmal ıd ı r.
c)İşgörenler ve Etik De ğerler: Etik ve ilgili oldu ğu tüm konular çal ışanları
yakı ndan ilgilendirmektedir. Güvenli bir çal ış ma ortam ı nın olu şturulmas ı ve
bunun süreklili ğinin sağlanmas ı tüm i şgörenlerin ana hedefleri aras ı nda yer
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al ı r. Çal ış anları na güvenli bir i ş ortam ı sağlam ış , hakl ı nedenler olmaks ı z ı n
çal ış anları n ın i ş ine son vermemi ş iş letmeler ba ş arı lı ve sektöründe önemli
bir konuma gelmi ş olarak değerlendirilir.
d)Etik Değerler ve Toplum: i ş letmeler içinde bulunduklar ı toplumların birer
vatanda şı (üyesi) gibidirler. Nitekim i ş letmelerin toplumdaki etkileri
az ı msanamayacak ölçüdedir. Bu da bir sistem olarak i ş letmelerin
bulundukları ortamdan (çevreden) ba ğı ms ı z olarak de ğerlendirilemeyece ği
gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. i ş letmelerin bulunduklar ı
toplumsal çevrede ba şarı l ı olarak de ğerlendirilmeleri etik konularla ne
ölçüde ilgili olduklarına bağlı d ı r.
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İş etiği konusu olan diğer bir alan ise, çokuluslu firmalar ın küresel
faaliyetleridir. İ sviçre' nin Caux ş ehrinde yap ı lan yuvarlak masa
toplantı ları na kat ı lan uluslar aras ı firmalar ı n yöneticileri dünyada ya ş am
kalitesinin geli ştirilmesi için firmalar ı n etik rol alabilece ği görü şünde fikir
birliğine varm ış lard ı r. 1992 yı lı nda Minnesota Center For Corporate
Responsibility tarafı ndan geli ştirilen prensiplere dayal ı olarak Caux
Prensipleri' ni geli ştiren kat ı lı mc ı lar, ortak fayda yaratmak ve insana lay ı k
olduğu değeri verme temel prensiplerinde anla şmış lard ı r. Caux Prensipleri
ilk uluslar aras ı etik kodları nı oluşturmaktad ı r. Yedi ana maddeden olu şan
Caux Prensipleri ayr ı ca payda ş larla (mü şteri, çal ış an, sermayedar, tedarikçi,
rakip, toplum) ilgili prensipler de geli ştirerek, serbest ticareti destekleyen,
çevrenin korunmas ı ve i şletme sayg ı nl ığı nı n önemini vurgulayan çal ışmalar
yapmaktad ı rlar (Hartman, 1998, s, 69).
Etik konuları n i ş hayatı nda artan önemini ve toplumlar ın firmaları n
saygınl ığı ile ilgili hassasiyeti etik denetimlerin gereklili ğini ortaya
koymu ştur. Özellikle küresel çapta ticaret yapan firmalar, i ş yapacaklar ı
i ş letmelerden etik konusunda güvence isteme ihtiyac ı duymaya ba ş lam ıştı r.
Bu talebi kar şı lamak üzere ISO (Internat ı onal Standards Organization)
serisinin devam ı olarak Social Accountability 8000 (SA 8000) standartlar ı
geli ştirilmi ştir. Bu standartlar Uluslar aras ı Çal ış ma Örgütü (ILO), Birle ş miş
Milletler Çoçuk Haklar ı Komisyonu ve İnsan Haklar ı Bildirgesi çerçevesinde
haz ı rlanmıştı r. SA Standartlar ı ; çocuk i şçi, zorla çal ıştırma, i şyerinde sağlık
ve güvenlik, örgütlenme özgürlü ğü ve toplu sözle şme hakkı , ayı rı mc ı lı k,
disiplin uygulamalar ı , çal ışma saatleri ve ücretlendirme konular ındaki
sorunlara düzenlemeler getirmektedir (A şç ıgil, 2001, s 19).
ÖRGÜTSEL ET İĞE SAHIP OLAN İŞLETMELERİN TEMEL ÖZELLIKLERI
İş etiği, i ş hayatı nda payda ş lar tarafı ndan belirlenen davran ış ları m ı z ı
değerlendirmemize yard ı mc ı olan prensipler ve standartlar olarak
tanı mlanabilir (Çekiç, 2005, s,2). İş etiği bireysel bazda ahlakl ı olup olmamayı
irdelemekten ziyade bir i ş yap ı lı rken, o i ş in i ş dünyas ını n kabul edece ği ve
toplumun benimseyece ği yöntemlerle yap ı lı p yap ı lmamas ıyla ilgilenir
(Öner, 2005, s, 1).
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Etik değerlere sahip bir organizasyon olu şturmamn üç ko şulu
bulunmaktad ı r (Barutçugil, 2004, s, 223);
1-Biz bilincine dayal ı yerle ş ik bir kurum kültürünün olmas ı ,
2-Sorumluluk bilincinin yerle ş mesi, herkesin davran ışları ndan sorumlu
olmas ı ilkesi,
3-Etik konularda sürekli, yo ğun ve aç ık ileti ş imdir.
Örgütsel ahlaka sahip i ş letmelerin özellikleri ş öyle s ı ralanabilir (Bingöl,
2004, s, 23):
1-Örgütler, politikalar ı ve kurallar ı belirlemede, karar alma sürecinde hem
i şgörenleri, hem de hissedarlar ı ile ortak hareket eder,
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2-İşgörenlerin fikir ve dü şünceleri örgütün fikirleri olarak kabul görür,
3-Adalet, dürüstlük gibi değerler örgütün temel de ğerleri aras ı ndad ır,
4-Bireysel sorumluluk önemli bir konudur. İşgörenler bu sorumluluklar ı
al ı rken ve kullan ı rken örgütsel menfaati göz önünde bulundururlar,
5-Örgütsel amaçlar d ış çevre ile uyumludur,

6-Etik i şletmeler, i şletme içindeki ve d ışı ndaki hissedarla etkin bir ileti ş im
sistemi kurmay ı ba ş arm ıştı r. Ş irket için etik olan davran ışlar ş irket sahipleri
için de iyi olarak de ğerlendirilir,

pe

7-Etik olan i ş letmeler adil olma konusunda ı srarc ı d ı r, yaz ı lı olarak
duyurdukları etik kurallar ı nda, mü şterilerin ve toplumun ç ıkarları nı n, en az
ş irket ç ıkarları kadar önemli olduğunu vurgularlar,
8-Temel etik kurallar ı nda, çal ışanların alacaklar ı kararlardan ki şisel olarak
sorumlu oldukları vurgulanı r,
9-Etik i ş letmeler faaliyetlerini genel bir amaca yönelik edimler olarak
görürler. Bu amaç ş irket çal ışanlarını n yüksek değer yaratmas ıd ı r ve ş irket
ile çevresindeki toplum aras ı ndaki ili şkiyi bu amaç belirlemektedir.
Etik de ğerlere uygun davranan ve çal ış anlarını bu yönde özendiren
organizasyonlar ın uzun dönemde elde etti ği üstünlükler belirli baz ı baş lıklar
altı nda toplanabilir;
-Verimlilik: Dürüst, etik kurallara uygun i ş ili ş kileri geli ştiren
organizasyonlar sat ışta ve sat ış sonras ı hizmetlerde daha yüksek mü şteri
memnuniyeti elde ederler. Bunun sonucunda da yüksek motivasyon, yüksek
performans ve yüksek i ş verimliliği sağlam':
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-Sorumluluk: çal ışanlar, etik aç ı dan çeli şkili durumlarda kendilerinden
beklenenlerin bilincindedirler.
-İleti ş im: Çal ışanlar, etik aç ı dan çeli şkili durumlarda aç ık ve dürüst ileti ş imi
tercih ederler. Bunun sonucunda sorunlar ı n kolay çözülmesi, i ş lerin
karış mamas ı ve kaynaklar ı n etkin kullan ı lmas ı sağlanı r.
-Rekabetçi Üstünlük: Çal ış anları n etik davran ışı , organizasyonun ürün,
hizmet, fiyat, bütçe, performans kararlar ı n ı n ve değerlendirmelerinin do ğru
olmas ı n ı , bu bilgilerin organizasyon içinde kalmas ını ve rekabetçi üstünlük
sağlayacak ş ekilde kullan ı lmas ı nı kolayla ştı rı r.
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-Olumsuzluklardan Kaç ı nmak: Etik davranan organizasyonlar; yasal
kovu şturmalardan, haks ız rekabet suçlamalar ı ndan, i ş kazalar ı ve meslek
hastal ı kları gibi sorunlardan, ay ı rı mc ı l ı k, taciz gibi dava konular ı ndan,
devletin, sendikalar ı n ve çevre örgütlerinin bask ı ları ndan kendilerini daha
kolay koruyabilirler.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI AÇISINDAN ETIK DE ĞERLERIN
ÖNEMI
Birle ş mi ş Milletler İnsan Haklar ı Bildirgesi' nde i ş ile ilgili faaliyetlerde
temel olan alt ı hak a ş ağıdaki şekilde belirlenmi ştir;
1-Yaş ama ve güvenlik,
2-Dürüstlük,
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3-Mahremiyet,

4-Vicdan hürriyeti,

5-Konu ş ma hürriyeti,

6-Özel mülkiyet hakk ı .

Çal ış ma yaş amı nda karşı la şı labilen tehdit, zorlama, yan ı ltı c ı bilgi verme,
h ı rs ı zl ık gibi hadiseler önemli sorunlara yol açabilecek etik olmayan
davran ış lard ı r.
Etik davran ış organizasyonun bütününe nüfuz etmelidir. Etik de ğerler
kendini tüm insan kaynaklar ı uygulamaları nda göstermelidir. Etik de ğerlere
bağl ı lığı sadece sözle ifade etmek yeterli de ğildir (Pardue, 2002, s, 36-37).
iş letmelerde etik sorunlar insan kaynaklar ı yönetimi ile ilgili konularda
s ı kça ortaya ç ıkmaktad ı r. Örne ğin; e ş it çal ış ma olanaklar ı ş irketin eleman
seçme kararlar ı nda adil ve dürüstçe uygulan ıyor mu? Bir grup içindeki bir
birime ikramiye vererek di ğer birimleri göz ard ı etmek etik midir? Terfi ve

94

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 87 - 98

ödüllendirme sistemlerinin tek bir yetkilinin tekelinde b ı rakı lmas ı doğru bir
uygulama m ı d ı r? Yı llard ı r yap ı lan çal ış an anketlerinden elde edilen bilgiler
gösteriyor ki; çal ış anları n büyük ço ğunluğu bir organizasyondaki statüleri ve
maaşları ile performans de ğerleri aras ı nda bir ili şki göremiyor. Bu ba ğlamda
organizasyonlar, çal ış anları n güvenini ve istikrarı nı garanti alt ı na alabilmek
için yönetim felsefesi, tarz ve temel de ğerler sistemini mükemmel bir ş ekilde
gözden geçirmek durumundad ı r (Bratton ve Gold, 2000, s, 26).
İnsan kaynakları yönetimi aç ı s ı ndan organizasyon içinde etik de ğerlerin
olu ş mas ı n ı ve yerle ş mesini sağlayacak bir dizi önlemden söz edilebilir
(Barutçugil, 2004, 225-226);
-Öncelikle eleman seçme ve yerle ştirme sürecinde adaylar ı n etik değerlere
bağlı l ığını değerlendirmelidir. Ba şvuru, mülakat, referans de ğerlendirme
aş amaları nda aday ı n etik değerlerinin neler oldu ğuna ve kurum kültürüne
uyum sağlayı p sağlayamayaca ğı na bakı lmal ı d ı r,
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-Kariyer planlamas ında belirli basamaklara ula şmanı n ön ko şulu olarak etik
değerlere ba ğlı l ı k ve kan ıtlanm ış etik davran ış lar görülmelidir. Bu kriter,
tüm çal ış anlar tarafı ndan aç ıkça bilinmelidir,
-Eğitim ve geli ştirme etkinliklerinde etik de ğerler sürekli vurgulanmal ı d ı r.
Bilgi ve beceri eğitimlerinin yan ı s ı ra etik de ğerleri öne ç ı karan tutum
geli ştirme e ğitimlerine de yer verilmelidir,
-Organizasyon içinde her türlü ileti ş im araçlar ı ile çal ışanlara etik kurallara
uygun davranman ı n, aç ı kl ık ve dürüstlü ğün yararlar ı nı vurgulayan mesajlar
verilmelidir.
-İnsan Kaynaklar ı Yönetimi de i ş e alma, terfi, ödüllendirme, ücretlendirme,
performans ölçme, e ğitim gibi kararlar ında ve uygulamalar ı nda etik
kurallara uygun davranmal ı d ı r.
-Tüm yöneticilerin ve çal ış anları n özel hayatlar ı na, ki ş isel hakları na,
özgürlüklerine, ki ş iliklerine sayg ı l ı davranmal ı d ı r. Bu anlay ışı tüm
organizasyon çap ı nda yerle ştirmelidir.
-Organizasyonda etik olmayan davran ış ları n belirlenmesi, nedenlerinin
ortaya ç ıkarı lmas ı , sorumluları nı n bulunmas ı ve neden oldu ğu sorunlarla
ilgilenilmesi konusunda sorumluluk üstlenilmelidir.
-Performans yönetimi sürecinde, hedeflerin, performans standartlar ı nı n,
yetkinliklerin ve de ğerleme kriterlerinin etik de ğerler içermesini
sağlamal ı d ır.
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21. YY' DA iş ETİĞİ
1990' 11 yı llarda i ş etiği kavram ı üzerinde çok fazla durulmas ı na ra ğmen,
bu konudaki yeni yakla şı mları n ortaya at ı ld ığı dönem 2000' li yı llard ı r.
Nitekim bu yeni dönemde yöneticiler ve hükümet politikalar ı etik konularda
acil standartlar ı n olu ş turulmas ı noktas ı nda hemfikir olmu ş lard ı r.
İş letmelerde yeni trend etik de ğerlerin öncelikli oldu ğu ve buna göre
ş ekillenen örgüt kültürünün egemen oldu ğu bir yönde geli şmektedir
(Ferrell, 2005, s,12-13). Bu ba ğlamda birçok i ş letme, çal ış anlarıyla hem etik
konular noktas ı nda hem de etik de ğerleri do ğru bir ş ekilde öğrenebilmek
amac ıyla yeni programlar geli ştirip, bu alanda uzman olan ki ş ilerin
deste ğine başvurmaktad ı r. Kı saca 21. yy organizasyonlar ı n ı n birçoğunda,
etik sistemlerin olu şturulmas ı için bu alanda yeti ş miş elemanlar istihdam
edilmeye çal ışı lmakla beraber, birtak ı m organizasyonlar da mevcut
çal ış anlar ı n ı etik programları na yönlendirip sertifika almalar ı na imkan
tan ı maktad ı r.
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Küreselle ş me sürecinde i ş yaş am ı nda kabul edilebilir standartlar
dahilinde genellikle gizli politika ve yakla şı mlar hüküm sürmektedir.
Bununla birlikte dünyan ı n önemli birlikteliklerinden olan Avrupa Birli ği,
NAFTA, MER COSUR, WTO gibi yapı lanmalar önemli etik standartlar
oluşturup bu yönde davran ış lar sergilemeye ve bu yönleriyle dünyaya örnek
olmaya çal ışmaktad ı r (Archie, 1993,s,22).
Daha fazla say ı da i ş letme etik bir yönetim geli ştirmenin önemini
kavrad ı kça i ş etiği kavram ı h ı zl ı bir ş ekilde de ğiş meye devam etmektedir. İş
dünyas ı üzerinde yap ı lan birçok ara ştı rma gösteriyor ki; etik de ğerler ve
bunları n getirdi ği yakla şı mlar (küçük çocuklar ı n ağı r ve tehlikeli i ş lerde
çal ıştı rı lmamas ı gibi) sosyal sistemde birtak ı m adaletli davran ış ları n
sergilenmesine imkan sa ğlamaktad ı r. Bununla birlikte bireylerin kendi
kendilerine verdikleri baz ı kararlar kabul edilen temel etik de ğerlere göre
değerlemeye al ı nmakta, böylece ki ş ilerin oto kontrol yap ı ları da
geli ş mektedir (Mellahi, Wood, 2003, s,9).
İş letmelerde etik de ğerleri olu şturup uygulaman ı n birçok yarar ı n ı n
olduğuna inan ı lmas ı na rağmen, baz ı yöneticiler toplumun sorumlu bir üyesi
olarak sadece baz ı davran ış ları nda etik davranma karar ı alabilmektedir ve
böylece bütünsel bir yakla şı mdan uzak kal ı rlar (2000 National Business
Ethics Survey, 2000, s, 68).
Etik de ğerlerin i ş letmeler üzerindeki etkileri önemli boyutlardad ı r.
Nitekim etik de ğerlere dayal ı bir örgütsel yap ı ve olu şturdu ğu standartlar
iş letmenin performans ı na doğrudan etki etmektedir. Bu durum; Ş ekil de
ayrı ntı l ı olarak görülmektedir.
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Ş ekil 1: Organizasyonel Eti ğin Performans Üzerindeki Rolü

Çalışanların
Kararları ve
Doğruları

Etik Değerlere
Dayalı Bir Örgüt
iklimi

Yat ırımc ı ların
Sadakati ve
Doğruları

Kar
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Müşterilerin
Memnuniyeti ve
Doğruları

İş hayatında sosyal sorumluluk sahibi ve etik de ğerlere bağlı bir ş ekilde
hareket etmek günlük faaliyetlerin ba şarı s ını ve etkinliğini artıracaktı r. Bu
bağlamda, çal ış anlar aras ı nda yüksek bağlı lık, yatı rı mc ı ları n yatı rı m
yapmada daha istekli davranmas ı ve mü şteri memnuniyetinin artmas ı gibi
hususlar i ş letmenin finansal performans ını n artmas ı nı sağlayacakt ı r.
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Toplumsal yap ı içerisinde uyulmas ı gereken çe ş itli kurallar vard ı r. Bu
bağlamda i ş etiği, toplumsal sistemin bir parças ı olan i şletmelerde uyulmas ı
gereken kurallara ışık tutan yap ı nı n genel ad ıd ı r.
İş letmelerde etik de ğerlere ili şkin standartlar ı n oluşturulmas ı n ı n
kaynağı nda, yüksek verimlili ği sağlamak ve kar elde etmek vard ı r. Etik,
i ş letmeleri mükemmelli ğe ve her alanda kaliteye götüren bir süreçtir. Etik
ilkeler ve kurallar ı n i şletmelerde uygulama alan ı bulmas ı belirsizli ği
azaltarak, gelece ğin tahmin edilmesinde ve çal ış anları n güvenli bir ortam
içerisinde çal ışmas ında önemli bir geliş me sağlayacaktır.
İş letmelerde etik kurallar ın benimsenmesi, uzun dönemde toplumun
tüm kesimlerine yarar sa ğlayacakt ı r. Bu standartlar do ğrultusunda hareket
eden ekonomik yap ı larda kaynaklar etkin bir ş ekilde kullanı lı r. Nitekim, etik
değerlere uygun davran ış lar ile elde edilen bireysel ve kurumsal fayda
toplumsal yararı beraberinde getirir. İş letmelerde olu şturulacak etik ortam,
i şgörenlerde bu bilincin geli şmesine neden olurken, i şgörenler arac ı lığı ile
de toplumda da önemli etkiler yaratacakt ır.
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Hızlı Yiyecek (Fast Food) Sunan i şletmelerin Tüketici
Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ara ştırma

Mehmet SARII Ş IK* Gülçin ÖZBAY**
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Özet:Dışarıda yemek yeme olgusunun h ızla yay ılmasıyla birlikte, fast food (h ızl ı
yiyecek sunan) i ş letmelere olan talepte büyüme e ğilimi içerisine girmiştir. Bu
çalışmanın temel amac ı, hızla büyüyen bu sektörden yararlanan tüketicilerin
profillerini ve tüketim davran ışlarını belirlemektir. Bunun için Kocaeli'nde
bulunan uluslararası bir fast food iş letmesinde farkl ı gün ve zaman dilimleri
içerisinde 736 tüketici ile anket çalışması yapılm ıştır.
Araştırmanın sonucunda, çoğunlukla 25 yaş altı, bekar tüketiciler ile özellikle
öğrencilerin bu tür işletmeleri tercih ettikleri ortaya çıkm ıştır. Araştırmaya
katılan tüketiciler tarafından fast food kavram ı genellikle hamburger olarak
algılanırken, en çok yararlandıkları zaman aralığın?, 12.00-16.00 olarak
belirtmişlerdir. Tüketicilerin önemli bir bölümü i şletmelere arkadaş grubu ile
gitmeyi tercih etmektedir.
Anahtar Kelimeler: yiyecek, h ızlı yiyecek, yiyecek i şletmeleri, restoran
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An Investigation Into Determine The Consumer Profiles
Of The Fast Food Companies
Abstract:The improving demand is being observed for the fast food companies
with the rapid expand of the fact that eating outside. The aim of this study, to
determine the profiles and behaviors of the consumers in this developing sector.
Therefore a questionnaire was applied in different time intervals and dates in an
international fast food company in Kocaeli.
It was found that especially students and single consumers under the age of
25 have been preffering this kind of companies. The customers defined that their
perception about fast food as a hamburger and eating habits usually were found
as in the 12.00-16.00 period. Most of the consumers preffer going with their
friends to the fast food points.

Key words: Food, fast food, food companies, restaurant

*Yardımcı Doçent Doktor, Kocaeli Üniversitesi, Derbent Meslek Yüksek Okulu
**Turizm İşletmecisi
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Önemli bir geçmi ş e sahip olmakla birlikte, özellikle ikinci dünya sava şı
sonras ı hı zla büyüyen d ışarıda yemek yeme olgusu, farkl ı arayış ve merak
gibi unsurlar ı n da etkisiyle, yiyecek-içecek i şletmelerinin s ı nı rlarını
geni şletmi ştir. D ış arı da bulu şma faktörü, zevk, moda, kolayl ı k ve çabukluk,
farkl ı ortamlarda bulunma iste ği ve gereklilik gibi bir çok neden insanlar ı
profesyonel yiyecek-içecek i ş letmelerinden yararlanmaya iten önemli
gerekçeler aras ı nda yer almaktad ı r. Ayrı ca, yeni i ş olanaklarıyla birlikte
çal ış ma hayat ı na atı lan kesimin artmas ı , buna paralel olarak sa ğlanan gelir
art ışı , sosyal hareketlilik, bayanlar ı n çal ışma hayatına at ı lmas ı ve zaman ı n
önemli bir kavram haline gelmesi de insanlar ı d ış arı da yemek yemeye iten
diğer nedenler olarak de ğerlendirilebilir. Warde ve Martens (2000, 47-53)
d ış arı da yemek yeme nedenlerini genel olarak zevk, bo ş zaman ve gereklilik
olmak üzere üç ba ş lı k altı nda toplamakta ve insanlar ı n kutlama, romantik
zaman geçirme, sosyal sorumluluk, yeni yiyecek ve i şletmelere kar şı olan
öğrenme ilgisi ve eğlenceli olmas ı gibi nedenlerden dolay ı farkl ı ortam,
zaman ve i ş letmelerde yemek yediklerini belirtmektedirler.
Yiyecek-içecek i ş letmeleri; yap ı s ı , teknik donan ım ı , konforu ve bak ı m
durumu gibi maddesel, sosyal de ğeri ve personelin hizmet kalitesi gibi
niteliksel elemanlar ıyla (Türksoy, 1997, 39) birlikte de ğiş ik nedenlerle
seyahat eden ve geçici konaklama gerçekle ştiren insanları n yeme-içme
ihtiyaçları n ı n karşı lanmas ı amac ıyla (Koçak, 1997: 6) kurulmu ş ve
konaklama tesislerinin tamamlay ıc ı bir unsuru yada ba ğı ms ı z olarak faaliyet
gösteren (Alt ı n ışı k ve Di ğ erleri, 2004, 123) i ş letmeler olarak
tanı mlanmaktad ı r.
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Yiyecek-içecek i ş letmelerinin say ı s ı ndaki art ış , ürün ve hizmet odakl ı
farkl ı rekabet anlay ışı nı n doğmas ı na da neden olmu ştur. Sanayideki
geli şmeler, ş ehirlere olan göç, özellikle çal ış an bayan ve ö ğrenci say ı s ı ndaki
artış gibi nedenler basit, ucuz ve h ı zl ı haz ı rlanabilen yiyecekler ile bu
yiyecekleri sunan i ş letmelere olan ilgiyi sürekli artt ırmaktad ı r.
Amerika'n ı n yiyecek içecek sözlü ğünde h ı zl ı yiyecek i ş letmeleri yada fast
food; önceden haz ı rlanm ış yada paketlenmi ş s ını rl ı mönünün hı zl ı bir
ş ekilde sunulduğu ucuz restoran i ş letmeleri olarak aç ıklanmaktad ı r (Elliott
ve Reed, 2000). Literatürde h ı zl ı yiyecek i ş letmesi daha çok ürün odakl ı bir
anlayış la tan ı mlanmaktad ır. Bunlardan Yönet (1997, 48-49), bir yiyecekiçecek i ş letmesindeki tezgah üzerinde sat ı lan her şey, Ritzer (1996, 41) çatalb ı çak kullan ı lmadan yenilebilen yiyecekler ve Lee ve Ulgado (1997, 46) ise
"Amerikan deneyimi" yada "Amerikan ya ş am ı n ı n tad ı " olarak
aç ı klamaktad ı r. Bununla birlikte fast food, "hizmet ş ekli yada paketi, servis
h ız ı , yiyecek şekli, yemek yeme yöntemi" olarak ta ifade edilmektedir
(Hornsey ve Dann, 1984). H ı zl ı yiyecek sisteminde, çok pahal ı olmayan
restoranlar belli say ı da ürünü h ı zl ı bir ş ekilde pi ş irip servisini yapmaktad ı r
(Şentürk ve Di ğerleri, 2002, 60; Türksoy, 2002, 17).
Tuncel (2000, 35) h ı zl ı yiyecek i şletmelerini, s ı nı rl ı yiyeceği olabildiğince
kı sa sürede sunan, genellikle hamburger, k ı zarm ış patates, pizza, tavuk ve
benzeri yiyecekleri tek ba şı na yada birlikte satan i ş letmeler olarak
tanı mlarken, Ritzer (1996, 39-41) sipari şleri verilen s ı n ı rl ı mönülerin, belirli
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bir süreden sonra haz ı rlanarak mü şteriler tarafı ndan tepsilerle masalar ı na
taşınd ığı sistem olarak aç ıklamaktad ı r.
Hızl ı yiyecek olgusu tüm dünyada oldu ğu gibi Türkiye'de de h ızla
geli şmekte ve geni şlemektedir. Ulusal ve uluslararas ı zincir yada ba ğıms ı z
olarak faaliyet gösteren h ı zl ı yiyecek i ş letmeleri, mü şteri kitlesi, servis,
ambiyans ve ürün aç ı s ı ndan di ğer i şletmelere göre önemli farkl ı lıklar
taşı maktad ı r. Bunlardan birisi de tüketici portföyüdür. Sunulan ürün ve
promosyonları n daha çok genç ya ş grupları na hitap etti ği, dolayı sıyla pazar
kitlelerinin bu ya ş grupları ndaki tüketicilerden olu ştuğu bilinmektedir.
Bu çal ışma geni ş bir projenin ilk a ş amas ını olu şturmaktad ı r. Bu a şamada
hı zl ı yiyecek sunan i şletmelerin tüketici profilinin ortaya ç ı karı lmas ı
amaçlanmıştı r. Ayrıca h ı zl ı yiyecek tüketicilerinin sat ı nalma davran ışları ve
al ışkanl ı klarını n belirlenmesi de bu ara ştı rman ın amaçları aras ında yer
almaktad ı r.
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Çal ışma üç bölümden olu ş maktad ı r. Birinci bölüm konuya ili şkin yaz ın
taramas ına ayrı lm ıştı r. Yiyecek-içecek sektöründe h ızlı yiyecek sunan
iş letmelerin önemi, geli ş imi ve özellikleri hakkında bilgi sunulmu ştur. İkinci
bölüm, daha önce bu alanda yap ı lan ara ştırmalar hakk ı ndaki özet bilgilere
ayrı lmıştı r. Yerli ve yabanc ı literatürde yer alan ara ştırmalar neden-sonuç
ilişkilerine göre kı saca de ğerlendirilmi ştir. Son bölümde ise Kocaeli'nde
bulunan uluslararas ı zincir nitelikli h ızlı yiyecek sunan bir i ş letmede, ŞubatMart 2005 döneminde tüketici profilini ve sat ın alma davran ış larını
belirlemeye yönelik bir anket çal ış ması yap ı larak sonuçlar ı verilmi ştir.
Toplam 762 anketten eksik yada yetersiz görülenler ç ı karı larak 736's ı bu
ara ştı rma aç ı s ı ndan de ğerlendirmeye uygun bulunmu ştur.

Hızlı Yiyecek i şletmelerinin Geli şimi, Sektör içerisindeki Yeri ve Önemi
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Amerika'da ortaya ç ıkarak, k ı sa süre içinde önce Avrupa ve daha sonra
tüm dünyaya yay ı lan (ITO Panel Kay ıtları ; 2000, Gee, Makens ve Choy; 1989,
326) ve geni ş bir alana sahip olan h ı zlı yiyecek (fast food) yeni bir kavram
değildir. Özellikle Ingiltere'de bal ı k ve cipsin tarihinin çok eskiye dayand ığı
bilinmektedir. Buna ra ğmen Avrupal ı ların çoğu hızl ı yiyecek kavram ıyla
hamburger, patates ve pizzay ı algı lamaktad ı r. Hı zl ı yiyecek sektörü, maliyet
artış ları ve i şgücü problemleri ile Bat ı dünyas ındaki insanların yeme
kültüründen kaynaklanan iki ana unsurun gölgesinde geli ş imini
sürdürmü ştür. Özellikle II. Dünya Sava şı 'ndan sonra insanlar yemek için
daha az zaman harcamaya ve düzenli yemek yemeye ba ş lam ışlard ı r (Hornsey
ve Dann; 1984).
1960'l ı yı llarda Amerika'da özellikle çocuk sahibi bayan çal ış anları n
sayı s ını n h ı zla artmas ı , aile bireylerinin bir arada olabilecekleri zamana
s ı nı rlama getirmi ştir. Dolayı s ıyla azalan bo ş zamanlar ı n daha etkili
kullanı lma ihtiyac ı ortaya ç ıkm ıştı r. Bu nedenle çal ışma hayat ına atı lan
bayanları n da yiyecek i ş letmelerinin geli ş imine büyük katkı s ı olduğu
(Jacobson ve Fritschner, 1991, 6) söylenebilir.
Geçen süreçte, az miktarda, daha s ı k yemek yeme al ışkanl ığını n
yaygı nlaşması , hı zl ı yiyecek i ş letmeleri için önemli bir fı rsat olarak
görülmü ştür. Planlama ve özel olarak haz ırlanmaya gerek kalmadan h ı zl ı bir
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şekilde yemek tüketimine olanak tan ı mas ı ve ı lı mlı fiyatlara sahip olmas ı da
h ızl ı yiyecek i ş letmelerinin tercih edilme sebepleri aras ında yer almaktad ı r
(Jacobson ve Fritschner, 1991,6-8).
Besin değeri ile ilgili tart ış malara ra ğmen h ı zl ı yiyecek i ş letmeleri dünya
genelinde büyümeye devam etmektedir. H ı zl ı yiyecek i şletmelerinin bu
ba ş arı s ı , onları n uygulad ığı ve rahatl ığı n da eklendiği "dü şük maliyet
yüksek de ğer" pazarlama stratejisi ile ifade edilebilir. Di ğer taraftan h ızl ı
yiyecek i ş letmelerine tüketici ziyaret s ı kl ığı nda besin de ğerinin belirgin bir
rolünün olmad ığı , Amerika'da McDonald's ve Taco Bell'in sunduklar ı
McLean Burgers (McDonald's) ve Lite Tacos-Lite Burritos (Taco Bell) gibi
dü şük yağ oranl ı ve dü şük kalorili mönü kalemleriyle test edilmi ştir. Ancak
ürünlerin hiçbiri ba ş arı l ı olamam ıştı r. Bu da tüketicilerin evde besleyici
yemekleri tercih ettiklerini, h ı zl ı yiyecek i ş letmelerinde besleyici.. yiyecek
isteklerinin daha dü şük olduğunu ifade etmektedir (Sadi, 2002, 94). Ozellikle
Amerika'da ba ş layan obezite (a şı rı ş i şmanl ı k) ile sava şta bu tür i ş letmelere
karşı mücadele ve protestolar ı n sürmesine kar şı , satış grafikleri h ı zla
yükselmeye devam etmektedir.
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Hı zl ı yiyecek i ş letmelerinin geldi ği noktay ı anlamak için bu i ş letmelerde
gerçekle şen harcamalar ı dikkatle incelemek gerekir. Amerika'daki h ı zl ı
yiyecek harcamas ı n ı n son 30 yı lda 6 milyar dolardan 100 milyar dolara
yükselmesi (Block, Scribner ve Desalvo, 2004, 211) bu i şletmelerinin yiyecekiçecek pazar ı ndaki gücünü ortaya koymaktad ı r.

pe

H ı zl ı yiyece ğin Batı kültürünün bir parças ı olarak "moda yiyecek"
ş eklinde benimsenmesi ş aşı rtı c ı görünmekle birlikte bu alg ı lama, fakl ı
ülkelerdeki h ı zl ı yiyecek i ş letmelerinin ba ş ar ı l ı olmas ı na katk ı da
bulunmaktad ı r (Yu, 1999, 42). Modan ı n özellikle gençler tarafı ndan takibi ele
al ınd ığı nda h ı zl ı yiyecek i ş letmesi tüketicilerinin önemli bir kı sm ı nı n
gençlerden olu ş abileceği sonucuna varı labilir.
S ı nırl ı mönüyle çal ışan hı zl ı yiyecek i ş letmeleri Amerika'da ev d ışı ndaki
toplam yiyecek satışı n ı n yakla şık dörtte birini (%23.9) olu şturmaktad ı r.
Dolayı s ıyla hı zl ı yiyecek i şletmeleri, yiyecek-içecek sektörünün önemli bir
bölümünü olu şturmaktad ı r (Powers ve Powers, 1991, 7). Ninemeier (1995, 9)
çal ış mas ı nda, yiyecek-içecek endüstrisindeki hiçbir kurumun zincir h ı zl ı
yiyecek i ş letmelerinden daha büyük bir etkiye sahip olmad ığı n ı
vurgulamaktad ı r. Garson sevisinin olmad ığı ve s ı n ı rl ı bir mönüyle hizmet
anlayışı nın hakim olduğu bu i ş letmelerin cirosunun % 50'sinden fazlas ı
i ş letme içerisindeki tüketimden sa ğlanmaktad ı r (Mogendorff, Lyon ve Cowls,
1992, 264).
Küresel ticaretin tipik bir ş ekli olan h ızl ı yiyecek i ş letmeleri, son y ı llarda
da büyümeye ve geli ş meye devam etmektedir (Park, 2004, 88). Amerikal ı
ailelerin üçte ikisinin bu i şletmelerin sürekli mü şterisi olmalar ı ve aile
üyelerinin haftada üç-dört kez ürün sat ı n almas ı (Powers ve Barrows, 1999,
70) büyümenin boyutlar ı n ı aç ı kça ortaya koymaktad ı r. Yap ı lan
ara ştı rmalarda Amerikal ı ları n % 8'i ortalama olarak her gün hamburger
tüketirken, % 96's ı nın ise y ı lda en az bir ö ğününü bu ürünü sunan
i ş letmelerde de ğerlendirdikleri anla şı lmaktad ı r (Spencer, Frank ve
McIntosh, 2005).
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Hı zl ı büyüme avantaj ı ndan tam olarak yararlanmak isteyen uluslararas ı
hı zl ı yiyecek zincirleri, servis, h ız ve hijyen konular ı nda standartlar
olu şturarak güçlü bir marka imaj ı na sahip olmay ı hedeflemektedirler
(Mogendorff, Lyon ve Cowls, 1992, 264). Buna paralel olarak ulusal zincir yada
bağı msı z i ş letmeler de rekabet politikalar ını gözden geçirmektedirler.

H ızl ı Yiyecek i şletmelerinde Tüketici Profili Konusunda Yap ı lan
Araştırmalar
Yap ı lan literatür taramas ı sonucu h ı zl ı yiyecek i ş letmelerinde tüketici
davran ış ları konusundaki ara ştı rmalar ı n genel olarak; tüketicilerin
tercihleri, tüketim al ışkanl ı kları , demografik özellikleri, marka alg ı layış
biçimleri, performans ve memnuniyet analizleri gibi alanlar üzerinde
yoğunlaştığı nı göstermektedir.
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Kara, Kaynak ve Küçükemiro ğlu (1995) tarafı ndan haz ı rlanan, Amerika
ve Kanada'daki h ı zl ı yiyecek i şletmeleri tüketicileri aras ı ndaki farkl ı lıkların
incelendi ği çal ışmada tüketicilerin demografik özelliklerinin yan ı s ıra
tercihlerini etkileyen faktörler üzerinde de durulmaktad ır. Ara ştı rma
sonuçlarına göre, her iki ülkede erkek tüketici oranlar ı nın bayanlardan daha
yüksek olduğu ve bunlar ı n 25-45 ya ş grubu aras ı nda yer ald ıkları
gözlenmi ştir. Amerikal ı tüketicilerde fast food olarak hamburger (%40,22)
tercih edilirken, Kanadal ı tüketicilerde ilk s ı rayı deniz ürünlerinin (%36,24)
ald ığı anlaşı lmaktad ı r.
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Özdinç'in (2004) "Üniversite ö ğrencilerinin fast food tüketim
al ışkanl ı kları ve tüketim noktas ı tercihlerini etkileyen faktörler" isimli
çal ış mas ı nda, Çukurova Üniversitesi ö ğ rencilerinin tüketim
al ışkanl ı kları n ı n belirlenmesi hedeflenmi ştir. Öğrencilerin % 87.7'sinin h ı zl ı
yiyecek türü gı daları tüketti ği ve ilk akla gelen ürününün hamburger oldu ğu
sonucu ortaya ç ı km ıştı r.
Park ı n (2004) Kore'de h ızl ı yiyecek i şletmelerinin sektördeki yeri,
tüketicilerinin demografik özellikleri ve bu i şletmeleri en çok tercih
edenlerin belirlenmesi üzerine bir ara ştı rma yapm ıştı r. Bu çal ış manı n
sonuçları na göre tüketicilerin % 72,4'ü bayan ve % 27,2'si erkektir. Anket
katı lı mc ı larını n % 41,9'u 19-22 ya ş grubu içerisinde olup bunlardan % 47,4' si
üniversite ö ğrencisidir. Koreli tüketicilerin % 21,11 ayda 3-4 defa bu tür
i ş letmelerden yararlanmakta olup, % 74,6's ı nı n arkada ş larıyla birlikte
gitmeyi tercih ettikleri ortaya ç ıkm ıştı r.
Knutson'un (2000) Michigan State Üniversitesi ö ğrencilerini incelediği
"Üniversite ö ğrencileri ve fast food" isimli çal ış ması nda; öğrencilerin h ızl ı
yiyecek tüketim tercihlerini etkileyen faktörler ve h ı zl ı yiyecek
i ş letmelerinin markalar ı n ı algı layış biçimleri üzerinde durmu ştur.
Araştı rma sonucunda ö ğrenciler h ızl ı yiyecek tüketim tercihlerine etki eden
en önemli faktörü "temizlik (Tc 69)" olarak belirtmi şlerdir.
Paeratakul ve arkada şları nın (2003) yapt ıkları ara ştı rmada yeti şkinlerin
% 37'si, çocuklar ı n ise % 42' sinan h ı zl ı yiyecek tüketicisi olduklar ı ortaya
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ç ı km ıştı r. Ara ştı rmaya göre 11-18 yaş ları aras ı nda 4576 öğrencinin % 75'inin
hafta boyunca bu i ş letmelerden yararland ığı tespit edilmi ştir. Ayn ı
ara ştı rmada, 10-39 ya ş ları aras ı nda, erkek, yüksek gelir düzeyine sahip
olanlarla, dört yada daha fazla aile üyesi bulunanlar ı n hı zl ı yiyecek
iş letmelerinden daha fazla yararland ıkları saptanm ıştı r.
Verma, Pulman ve Goodale (1999) Amerika ve Güney Kore halklar ını n
h ı zl ı yiyecek i ş letmeleri hakk ı ndaki algı lama farkl ı lı kları üzerine yapt ıkları
ara ştı rmada Amerikal ı tüketiciler için "marka, fiyat ve kalite" etkenleri ön
plana ç ıkarken, Güney Koreli tüketicilerde "güvenirlilik" faktörünün ilk
s ı rayı ald ığı nı anla şı lmaktad ı r.

Hızlı Yiyecek i şletmelerinde Tüketici Profili ve Tüketim Özelliklerini
Belirlemeye Yönelik Bir Alan Ara ştırması
Araştırmanın Önemi, Amac ı ve Yöntemi
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Ara ştırman ı n temel amac ı , h ı zl ı yiyecek i şletmelerindeki tüketici
profilini belirlemeye çal ış makt ı r. Ayrı ca, tüketicilerin h ı zl ı yiyecek
iş letmelerinden yararlanma zamanlar ı ve geli ş s ı kl ıkları gibi tüketim
davran ış ları da bu ara ştı rman ın amaçları aras ı nda yer almaktad ı r. Ara ştı rma
geniş bir projenin ilk aş amas ı nı oluşturmaktad ı r.
Çal ışmada anket tekni ği kullanı lmıştı r. Maliyet ve zaman aç ı s ı ndan kolayl ı k
sağlamas ı , kat ı lı mc ı lara kolayca ula şı labilmesi, sayı sal verilerin elde
edilebilmesi bak ı mı ndan kullan ış lı bir ölçüt olmas ı , her türlü ölçeğin
kolayl ı kla uygulanmas ı n ı sağlamas ı ve kolayca toplanabilmesi gibi
dayanaklar (Usal ve Ku şluvan, 2000, 150) bu tekni ğine başvurulmas ını
sağlam ıştı r. Ankete katı lanları n, ayn ı dönemlerdeki tüketicilerin bir k ı sm ını
temsil etmesi nedeniyle bundan sonraki bölümlerde tüketici ifadesi yerine
"katı lı mc ı " kavram ı kullanı lacaktır.

pe

Anket tasla ğı literatürde yer alan önceki ara ştı rmalardan, Davis (1994),
Knowles (1998), Kotler, Bowen ve Makens (2003)'in çal ış malar ı nda
kulland ı kları formlar da dikkate al ınarak düzenlenmi ştir. Bununla birlikte
Özgen (1998), Çam (1991), Çak ı r (2001) ve Candan' ın (1996) h ı zl ı yiyecek
i ş letmeleri ve tüketicilerini konu alan yüksek lisans tezlerindeki anket
formlar ı da gözden geçirilmi ştir. Sorular aç ı k uçlu olup, katılımcıların
demografik özellikleri ve tüketim davran ış ları nı tanı mlayı c ı 12 maddeden
oluş maktad ı r.
Ara ştı rma Kocaeli il merkezinde gerçekle ştirilmi ştir. Örneklem olarak bu
bölgenin seçilmesinin gerekçeleri ;
-sanayi bölgesi olmas ı nedeniyle çal ış an nüfusun fazlal ığı ,
-eğitim kurumlar ı nın -özellikle üniversite ö ğrencisi say ı s ını n- fazlal ığı ndan
dolayı hı zl ı yiyece ğe olan ilginin yoğun olduğu yerle ş im bölgelerinden biri
olmas ı ve
-örneklem alan ını n s ı n ı rland ı rı lmas ı ş eklinde s ı ralanabilir.
"Hı zl ı yiyecek" ad ı altı nda çok say ı da i ş letme bulunmaktad ı r. Ancak pilot
iş letme olarak, Türkiye'de ve Dünyada h ı zla büyüyen uluslararas ı zincir
iş letmelerinden birisi tercih edilmi ştir. Kurumsal kimliğini kullanmamak
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için iş letme bu bölümde "h ı zl ı yiyecek i şletmesi" olarak an ı lacaktı r. Bu
iş letmenin seçilmesinin nedenleri aras ı nda;
-ürün ve hizmet konusunda belirli standard ı yakalam ış olmas ı ,
-geni ş bir kitle tarafından tan ınmas ı ,
-güçlü organizasyon yap ı sı na sahip oldu ğunun kabul edilmesi,
-uluslararas ı zincire dahil olmas ı ndan dolay ı belirli standart ve kurallara
göre i ş letilmesi ve
-satış hacminin yüksek olmas ı gösterilebilir.

BULGULAR

cy
a

İlk olarak 56 kat ı lımc ı ile anket için ön test gerçekle ştirilmiştir.
Katı lı mc ı ları n anlama zorlu ğu çekildi ğini belirttikleri sorular de ğiştirilmi ş
olup, ankete herhangi bir ekleme yada ç ı karma iste ği gelmemiştir. Anket
çal ışmas ı hı zl ı yiyecek i şletmesinde Şubat Mart 2005'te 15 günlük bir dönemi
kapsamaktad ı r. Farkl ı günler ve saat dilimleri seçilerek olabildi ğince
objektif sonuçlar ı n ç ıkması hedeflenmi ştir. Ara ştırman ın sonunda 1100 ki ş i
ile görüşülmüş , katı lı mcı lann gerek kendileri taraf ından, gerekse yard ımc ı
olunmas ı ile 762 adet anketin doldurulmas ı sağlanm ıştır. Ancak bu
anketlerin 26's ı nın (% 3.4) yanl ış veya eksik doldurulduğu tespit edilmi ştir.
Bunlar gözard ı edilerek, de ğ erlendirmeler 736 anket üzerinden
gerçekle ştirilmi ştir.

H ı zl ı yiyecek sunan i şletmede bayan tüketicilerin yo ğunluğu dikkat
çekerken kat ı lımc ı lann önemli bir bölümü (%60.5'i) 25 ya şı n altı ndad ı r.
Katı lı mc ı ları n büyük bir çoğunluğunu bekarlar olu şturmaktad ı r. Bekar
katı lı mc ı lann %86'l ı k bölümü ise 25 veya daha dü şük yaş grupları içerisinde
yer almaktad ı r (Tablo 1).
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Katı lı mc ıları n % 68.5'i çocuk sahibi de ğildir. Çocuk sahibi olanlar ı n
önemli bir kı sm ı (% 57.3) tek çocuk sahibidir. Kat ı lı mc ı ların % 63.11
üniversite veya lisans-üstü
Tablo 1. Ara ştırma Kapsamındaki Tüketicilerin Demografik
mezunu olduklar ı n ı
belirtirken, bu rakam ı n
%
f
f
Cinsiyeti
Ya ş Grupları
yandan fazlas ı nı n öğretime
Bay
. 283
29,9
38,5 20 ve altö
220
devam etti ği anlaşı lmaktad ı r.
Bayan
453
61, 5 21-25
225
30,6
Bu oran ı % 33 ile lise
14,7
Toplam
736 100,0 26-30
108
mezunlar ı (%30.5'i halen
Meslek
31-35
103
14,0
Eğitimci
35
4,8 36-40
41
5,6
öğrenci) takip etmektedir.
Kamu Çalışanı
Serbest Meslek
Sanayici
işçi
Öğrenci
Ev Hanımı
Diğer
Toplam

Medeni Durumu
Bekar
Evli
Toplam

Çocuk Durumu
Çocuğu olanlar
Çocuğu olmayanlar
Toplam

68
55
4
84
363
72
55
736

9,2
7,5
0,5
11,4

49,3
9,8

7,5
100,0

41 ve üzeri
Toplam

Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise ve dengi
Üniversite
Lisansüstü
Diğer
Toplam

495
241
736

100,0

232
504
736

31,5
68,5
100,0 ı Toplam

67,3
32,7

Gelir Durumu
400 ve alt ı
401-600
601-800
801-1.000 YTL
1.000+

39
736

27
243
433
32
1
736
120
124
76
93
167
580

105

5,3

100,0
3,7
33,0
58,8
4,3

0,1
100,0
20,7
21,4
13,1
16,0
28,8

100,0

Kat ı l ı mc ı lar ı n % 21.2'si
gelir durumunu belirtmemi ş tir. Gelirlerini
belirtmeyen kat ı l ı mc ı ları n
diğer bilgilerden öğrenci veya
ev han ım ı oldukları anlaşı lmaktad ı r. Bu nedenle ancak
580 katılı mc ı üzerinden gelir
durumlar ı
de ğ erlendirilmi ş tir.
Katı l ımc ı ların çoğunluğunun
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öğrencilerden olu şmas ı nedeniyle gelirlerinin dü şük olmas ı şa şı rtı c ı
değildir.
H ı zl ı yiyecek i şletmelerini tercih eden kat ı lı mc ı ları n % 28.8'i 1.000 YTL
ve üzerinde ayl ık gelire sahip olduklarını belirtirken, % 40,11 600 YTL
s ı nı rı n ı n altı nda olduklar ı n ı
ifade etmektedirler.
Katı lı mc ı ları n yaklaşı k yarı s ı
öğrencilerden olu ş urken, bu
grubu i şçiler izlemektedir.

"Fast food" kavram ının ne
anlam ifade etti ğine ili ş kin
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yöneltilen soruya,
katı l ımc ı ları n % 66.4'ü (f: 489)
"hamburger" yan ıtı n ı vermi ştir.
Ş ekil l'de h ı zl ı yiyecek
ürünlerinin tüketiciler
taraf ı ndan alg ı lanma
Şekil 1. Hızl ı Yiyecek Ürünlerinin Tüketici Taraf ından Alg ı lanma Durumlan
durumlar ı verilmi ştir. En az
anlam ifade eden h ı zl ı yiyecek
Tablo 2. Hızlı Yiyecek İşletmelerinden ürünü olarak "deniz ürünleri" (Tü 2 - f:15)
görülmektedir. "Di ğer" şeklinde aç ı k
Tüketicilerin Yararlanma S ıklıkları
uçlu olarak verilen seçene ğin genellikle
boş b ı rakı lmas ı ndan, kat ı l ı mc ı nı n bu
I.
Sıklık Derecesi
soruya ili şkin net bir fikrinin olmad ığı
anlaşı lmaktad ı r.
64
8,7
Her gün
Ankete kat ı lan tüketicilerin To45.11
haftada bir veya daha fazla h ızl ı yiyecek
148 20,1
Haftada bir
i ş letmelerinden yaraland ığı n ı
belirtmektedir(Tablo
2). H ı zl ı yiyecek
184
25,0
Haftada 2-3 defa
iş letmelerinden nadiren yaralananlar
%18.5 iken, 15 günde bir h ı zl ı yiyecek
128 17,4
15 günde bir
iş letmelerini tercih edenlerin oran ı ise
%17.4 olarak ortaya ç ı kmıştı r.
76
10,3
2-3 ayda bir

Nadiren

136

18,5

Kat ı l ı mc ı lar ı n h ı zl ı yiyecek
iş letmelerinden yararlanma s ı kl ı kları
736 100,0 farkl ı aç ı lardan incelenmi ştir. Ş ekil
Toplam
2'den de anla şı labilece ği gibi bayan
kat ı l ı mc ı lar h ı zl ı yiyecek i ş letmelerinden daha s ı k yararlanmak-tad ı rlar.
Bayan kat ı l ı mc ı ları n yaklaşık yarısı (% 46,6) haftada bir veya birkaç kez
h ı zl ı yiyecek i ş letmelerine gitmeyi tercih ettiklerini belirtmi ş lerdir.
Çocuk sahibi katı lı mc ı lar cinsiyet aç ı s ı ndan karşı la ştı rı ld ığı nda çocuklu
bayanları n h ı zl ı yiyecek i ş letmelerini daha s ı k ziyaret ettikleri Tablo 3'teki
verilerden anla şı lmaktad ır. Bu sonuç bayanları n bir kı smı nın çal ış mamas ı
yani ev hanı mı olmaları ndan dolay ı d ış arı da de ğerlendirebilecekleri daha
fazla bo ş zamana sahip olmalar ı ile ili şkilendirilebilir.
Ara ştırma sonuçlar ı ndan çocuk sayı sı fazla olan ailelerin i şletmeyi
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20 1

lı I I

Şekil 2. Cinsiyet Aç ısından Tüketicilerin H ı zl ı Yiyecek İşletmeterinden Yararlanma S ıklıkları

Tablo 3. Hızlı Yiyecek İşletmelerinden Yararlanma
S ıklığının Çocuk Sahibi olan Bay ve Bayanlar
Açısından Değerlendirilmesi (%)

8,0 41,4

100,0

24,8

17,9 19,3

100,0

14,2

22,8

14,2 27,6

100,0

Tablo 4'te katıl ı mc ı ların
hızl ı yiyecek i şletmelerinde yemek
yemeyi tercih ettikleri dönemler ile
ya ş gruplar ı aras ı ndaki ili şki
incelenmi ştir. Tabloya göre tüm ya ş
gruplar ı ndaki kat ı l ı mc ı lar ı n
önemli bir bölümü, "duruma göre

Tablo 4. Tüketicilerin Ya ş Gruplarına Göre Hızlı

Yiyecek İşletnielerinde Yemek Yemeyi Tercih
Ettikleri Dönemler (%)

107

20 ve altı
21-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
Toplam

20,5
21,8
25,9
35,9

lulsaU

Tablo 5'te çocuk sahibi olma
durumuna göre kat ı l ı mc ıları n bu
i ş letmelerden yararlanma
dönemlerine ili ş kin veriler
sunulmu ş tur. Çocuk sahibi olan

Ya ş Grub

I

değişir" yargısını taşımaktadır. Bunun
yan ı nda özellikle hafta sonlar ını n
tercih edilmesi, d ış arı da yemek
yemenin bir bak ıma sosyal bir faaliyet
olarak ta alg ıland ığı nı n göstergesi
olarak dü şünülebilir.

22,3
16,0
18,5
13,6

Dönem

Şekil 3. Tüketicilerin Hızlı Yiyecek Işletmelerinden Faydalanma Dönemleri

Duruma göre
değişk

19,5

13,1

Hafta sonunda1

16,1

Hafta içinde

19,0

Ş ekil 3'te kat ı lı mc ı lar ı n
h ı zl ı yiyecek i şletmelerinden
yararlanma dönemleri
görülmektedir. Buna göre
çoğunluk "bulundukları koşullara
göre" i ş letmeden yararlanma
döneminin değişebileceğini ifade
etmektedirler. Bununla birlikte
hafta boyunca bu tür i şletmelerin
hareketli oldu ğu bilinmektedir.
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2,2

Nadiren

oplam

L

24,1

2-3 ayda bir

10,3

0,7

15 günde bir

4,6

ayan

Toplam

pe

ay

Haftada 2-3
defa

insiyet

Her gün

Haftada bir

Sıklık Derecesi

ziyaret s ıklığı nda azalma oldu ğu
görülmektedir. S ı kl ı k ifadesi
cinsiyet ve medeni durum ile
değerlendirildi ğinde; bekar bay
ve bayanların evlilere oranla bu
i ş letmeleri daha s ı k tercih
ettikleri anla şılmaktad ır.
Ö ğ rencilerin bu tür
işletmelerden en s ık yararlanan
grup olduğu dikkat çekmektedir.
Önemli bir bölümü (% 55,9),
haftada en az bir defa h ızlı yiyecek
tüketimi gerçekle ştir-diklerini
belirtmektedirler.

0,9
2,7
0,9
-

4,9

41,5

-

10,3

17,9

2,6

55,9
59,6
54,6
50,5
53,7
69,2

17,0

24,9

1,4
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Ha fta
sonu nda

Resmi
ta tillerde

Duruma göre
değiş ir

Top lam

Çocuk sahibi

%

12,1

31,9

0,4

55,6

100,0

Çocuk sahibi değil

%

19,2

21,6

1,8

57,1

100,0

Toplam

%

17,0

24,9

1,4

56,7

100,0

apu !5!auell

Çocuk Durumu

Dönem

Tablo 5. Tüketicilerin Çocuk Durumlar ına Göre H ızlı Yiyecek i şletmelerinde
Yemek Yemeyi Tercih Ettikleri Dönemler

kat ı l ı mc ı lar ko ş ullara göre
hareket etmekle birlikte özellikle
h ızl ı yiyecek sunan i ş letmelere
gitmek için hafta sonlar ını daha
çok tercih etmektedirler. Çocuk
sahibi olmayan kat ı l ı mc ı lar ı n
hafta içi veya hafta sonu
yaralanmalar ı aç ı s ı ndan önemli
farkl ı lıklar gözlemlenmemi ştir.
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Ş ekil 4'te kat ı l ı mc ı ları n, h ı zl ı
yiyecek i ş letmelerinden
yararlanmada tercih ettikleri
zaman aral ı kları verilmi ştir. Elde
edilen verilerden hareketle 12:00
1 6:0 O saatleri aras ı , bu
i ş letmelerin en çok tercih
edildikleri ve yo ğ unluk
ya ş ad ı klar ı dönem olarak
değerlendirilebilir.

Kat ı l ı mc ı lar ı n daha çok
arkada ş grubuyla bu i ş letmelere
gitmeyi tercih ettikleri dikkat
çekmektedir ( Ş ekil 5). Ancak h ızl ı
Ş ekil 4. Tüketicilerin Hızlı Yiyecek işletmelerinde Yemek Yemeyi Tercih
yiyecek i ş letmelerine gidilen grup
Ettikleri Zaman Dilimleri
ile kat ı l ı mc ı lar ı n medeni
durumlar ı aras ı ndaki ili ş kiye
bakı ldığı nda; bekarlar ı n % 62.8'inin arkada ş grubuyla, evli kat ı lı mc ı ları n ise
% 50.2'sinin aileleriyle birlikte h ı zl ı yiyecek i ş letmelerine gittikleri sonucu
ortaya ç ı km ıştı r. Çocuk sahibi olan bay ve bayanlar ı n grup tercihleri
karşı laştı rı ld ığında ilginç sonuçlara ula şı lmıştır. Çocuk sahibi bayanlar ı n
önemli bir kı smı (% 56,6), aile tercihini belirtirken, ayn ı tercih çocuk sahibi
baylarda daha dü şüktür (% 34,5).
1201-140J

1601-18.00

pe
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Katı lı mc ı ları n yaş ve beraber gitmeyi tercih ettikleri grup aras ı ndaki ili şki
ele al ı nd ığı nda; ya ş ilerledikçe kat ı lı mc ı ların aileleriyle birlikte h ı zl ı
yiyecek i şletmelerine gittikleri, arkada ş grubunu tercih etme oranlar ı nda
azalma görüldüğü gözlemlenmektedir. 20 ya ş ve altı ndaki katı lı mc ı ları n
%71.4'ü arkada ş grubunu tercih ederken 36-40 ya ş grubunda bu oran %4.9'a
dü şmektedir.
TARTIŞMA
Bu ara ştı rma İzmit'in merkezinde bulunan bir h ı zl ı yiyecek i ş letmesinin
tüketicileri aras ından rastgele seçilen 836 kat ı l ımc ını n bireysel fikirlerini
yans ıtmaktad ı r. Elde edilen verilere göre, kat ı lı mc ı ları n önemli bir bölümü
bekar ve 25 ya şın altı ndad ı r. Bu sonuç ş aşı rtı c ı değildir. Park ı n (2004)
çal ış ması nda h ı zl ı yiyecek tüketicilerinin önemli bir bölümünün 19-22 ya ş
grupları aras ı nda olduğu ortaya ç ı km ıştı r. Paeratakul ve arkada ş ları (2003)
tarafından yap ı lan bir ba şka ara ştı rmada da çocuklar ın % 42'sinin ve
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yetişkinlerin ise % 37'sinin h ızl ı yiyecek tüketicisi olduğu görülmektedir.
Kara, Kaynak ve Küçükemiro ğlu (1995) tarafı ndan Amerika ve Kanada'daki
hızlı yiyecek tüketicileri aras ındaki farkl ı lıklar üzerinde yap ılan çalışmada
ise her iki ülkede de 25-45 aras ı yaş gruplarının ağı rl ıkta olduğu dikkat
çekmektedir. Bu ara ştırmalardan hareketle h ızlı yiyecek i şletmesi pazar ının
özellikle çocuk ve gençlerden olu ştuğu kanı sı na varı labilir.
Hızlı yiyecek tüketicilerinin % 61,5'inin bayanlardan olu ştuğu dikkat
çekmektedir. Bu sonuç Park' ı n (2004) çal ışmas ıyla benzerlikler gösterirken,
Kara, Kaynak ve Küçükemiro ğlu' nun (1995) çal ışmalarında bay tüketicilerin
sayıs ı daha yüksek ç ıkmıştır. Çocuk sahibi olan bayanlar ın haftada yada
onbe ş günde bir bu i şletmelere gitmeyi tercih etmelerine ra ğmen, çocuk
sahibi baylar ı n önemli bir k ı sm ı "nadiren" bu i ş letmelerden
yararland ıklarını ifade etmektedirler. H ızlı yiyecek sunan i şletmelere karşı
çocuklu bayanlar ın daha fazla gitme istekleri şaşırtıc ı olmayabilir.
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Katı lı mc ı ları n önemli bir bölümü halen üniversite ö ğrencisi veya
mezunundan olu şmaktad ı r. Bu sonuç Park ı n (2004) çal ışmasıyla da
benzerlikler göstermektedir. Kocaeli Üniversitesi'nin 50 bine yakla ş an
öğrenci sayıs ıyla, bu i şletmeler için önemli bir pazar oldu ğu söylenebilir.
Ayrıca bu tür i şletmelerin yiyecek tüketiminin yan ında öğrencilerin bo ş
zamanlar ı nda arkada ş larıyla bulu şulabilecekleri bir merkez olarak
değerlendirildiği de dü şünülebilir. Fast food (h ızl ı yiyecek) kavram ından ne
anlaşıldığına ilişkin katı lı mc ı larm üçte ikisinin ço ğu Avrupa ülkesindeki
tüketiciler gibi "hamburger" yan ıtını vermesi beklenilen bir sonuç olarak
değerlendirilebilir. Ozdinç'in (2004) çal ışmasında da benzer sonuçlara
ulaşı lmıştır. Amerikal ı tüketicilerde de ayn ı durum söz konusu iken
Kanadal ı tüketiciler için deniz ürünlerinin ön planda olmas ı dikkat
çekicidir. Bununla birlikte, Türkiye'de h ı zl ı yiyecek olarak alg ı lanabilecek ve
yeme kültürümüzde önemli yere sahip lahmacun ve pide gibi yiyeceklerin
varl ığı na rağmen bu sonucun ortaya ç ıkmas ı aynı zamanda dü şündürücü
olabilir.
Katı lımc ıların yarıya yakını haftada en az bir defa bu tür i şletmeleri
ziyaret ettiklerini belirtirken, bayanlar ın bu alandaki yo ğunluğu dikkat
çekicidir. Kat ılı mcılar bu tür i şletmelere gitmelerinin bulunduklar ı ko şula
göre değişebileceğini belirtirken, "hafta sonlar ı" tercihi ikinci s ı rada yerini
almıştır. Tercihlerdeki farkl ıl ıklar aynı zamanda bu tür i şletmelerden
yararlanan tüketicilerin homojen bir yap ıya sahip olmad ıklarını da ortaya
koymaktad ır. Özellikle çocuklu aileler için hafta sonunun ideal olmas ına
rağmen, katılımc ı lar içerisinde önemli bir paya sahip ö ğrenciler için durum
farkl ı l ık gösterebilmektedir. Kat ılı mc ı ların önemli bir bölümünün 12.0016.00 saatleri aras ında yararlanmaları özellikle öğle yemeği amaçl ı bu
işletmeleri tercih ettiklerini akla getirebilir. Bu sonuç ayn ı zamanda hızlı
yiyecek i şletmelerinin en yo ğun olduğu dönemleri de yans ıtmaktad ır.
Hızlı yiyecek i şletmelerine gitmede grup tercihlerinde, bekarlar % 62,8 ile
arkada ş gruplarını tercih ederlerken evli tüketicilerin yar ı sı tercihlerini
kendi ailelerinden yana kullanmaktad ı rlar. Park ın (2004) çal ışmasında da
katı lımc ılarm % 74,6's ı grup seçiminde "arkada ş" tercihini ön planda
tutmaktad ı rlar.

109

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (1) : 99 - 112

SONUÇ
Bu çal ışmada belirli bir alanda yap ı lan anket çal ışması ile, hızlı yiyecek
sunan i şletmelerinin tüketici profili ve tüketici özellikleri belirlenmi ştir.
Tüm dünyada h ızlı bir geli şim gösteren ve yiyecek-içecek sektörünün toplam
gelirlerinde önemli bir paya sahip h ı zl ı yiyecek-içecek i ş letmeleri, sahip
oldukları tüketici kitlesiyle de dikkat çekmektedir. Genellikle s ı k aral ıklarla
ve kısa zaman dilimlerinde yararlan ı lan bu i ş letmelerin geni ş bir tüketici
kitlesine sahip olmalar ı , akademisyenlerin ve profesyonellerin her zaman
ilgisini çekmiştir. Yap ılan ara ştırmalarda, farkl ı ülkelerdeki tüketici
profilleri ve sat ı n alma davran ışları belirlenmeye çal ışılmıştır. Daha önce
yapı lan çal ışmalarda elde edilen veriler ile bu çal ış manın sonuçları
aras ı nda önemli benzerlikler kurulabilir.
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Ara ştırma sonuçlar ı ndan daha çok bekar, bayan, ö ğrenci ve genç ya ş
grupları ndan olan tüketicilerin yo ğunluğu dikkat çekicidir. Konuya ili şkin
farkl ı ülkelerde yap ı lan ara ştırmalarda da buna paralel sonuçlara ula şı ld ığı
görülmektedir. Ko şullara göre değişmekle birlikte en çok tercih edilen
günlerin genellikle hafta sonlar ı nı n olmas ı , h ızl ı yiyecek i ş letmelerinin
zamandan tasarruf yerine daha çok sosyal faaliyet amaçl ı kullanı ma yönelik
değerlendirildi ği akla getirmektedir.
Bu çal ışma, h ızla büyüyen bu endüstrinin sahip oldu ğu tüketici kitlesinin
özelliklerini ortaya koymak amac ıyla yapı lmıştır. Araştı rmanı n bir alanda ve
bir i ş letme üzerinden yürütülmesiyle elde edilen verilerin geneli temsil
edebileceğini savunmak doğru bir yakla şı m olmayabilir. Bununla birlikte, bu
alanda ara ştı rma yapacak olan akademisyenlere ve pazar stratejileri ile
iş letme politikalarını geliştirmek ve güncellemek zorunda olan i şletme sahip
ve yöneticilerine önemli katkılar sağlayabilece ği düşünülmektedir.
Bu alanda ara ştı rma yapacak olan akademisyenlerin, zincir ve ba ğı ms ı z
i ş letmeleri kar şı laştı racak, ülkeleraras ı benzerlik ve farkl ılıkları ortaya
koyacak ve kültür farkl ılıkları ndan kaynaklanan tüketim özelliklerini
belirleyici çal ışmalara yönelmeleri, özellikle s ınırl ı olan yerli literatüre
önemli katkı lar sağlayabilecektir. i şletme sahip ve yöneticilerinin ise,
mevcut pazarlar ı n ı n s ı n ı rlar ı n ı geni ş letmek için ileriye yönelik
uygulayacaklar ı pazarlama stratejilerinde yap ı lan ara ştı rma sonuçları n ı da
dikkate alarak de ğerlendirme yapmalar ı yararl ı olacaktı r.
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ile ve 10 punto kullan ı larak yaz ılmal ıdır. Dip
not 1.25 cm olmal ıd ır. Makaleler 15 sayfay ı
geçmemeli, iki kopya ve bir disket ile birlikte
sunulmal ıd ı r. Yazarlar, makale ile birlikte
"Telif Hakkı " istenilmediğine ve Makalenin
daha önce ba ş ka bir dergiye gönderilmedi ğine
dairbir dilekçe sunmal ıd ı rlar.
Yayınlanmas ı na karar verilen makaleler
üzerine yazarlarca hiçbir yeni eklenti
yap ılamaz. Yay ı nlanmayan yaz ılar yazarlara
iade edilmez.
Makale, Ba şlı k sayfas ı , Ozet, Abstract,
Giri ş , Materyal ve Metot, Bulgular ve Tart ış ma,
Sonuç ve Kaynaklar ı içermelidir. Bölümler
metin içinde numaras ı z verilmelidir.
Baş l ı k sayfas ı nda, kı sa ve konu hakk ında
bilgi verici makale ba ş lığı , yazar ı n (yazarlar ı n)
aç ık ad ı , unvan ı , kurumu, aç ık adresi, ileti şim
bilgileri bulunmal ıd ı r.
Makale ba ş l ığı n ı n alt ı nda yazarlar ı n ad ı
unvans ı z olarak verilmelidir. (*) ile ilk
sayfan ı n altında yazarın (yazarlar ı n) unvan ı ve
çal ıştığı kurum belirtilmelidir.
Makalenin 100 kelimeyi geçmeyecek
ş ekilde Türkçe ve Ingilizce özeti olmal ı d ır.
Ingilizce özetten önce İ ngilizce ba ş l ı k
verilmelidir. Özet kı sa, ne yap ı ld ığını , nas ı l
yap ı ld ığını ve bulguları vurgulamal ıdır. Ozet
altı nda, Ingilizce ve Türkçe olarak maksimum
5 (be ş) ANAHTAR sözcük (Key Words)
verilmelidir.
Makalenin giri ş bölümünde çal ışmanın
önemi ile amac ı belirtilmeli, ayr ıca bu konuda
yap ı lm ış çal ış malar ı n bir düzen içinde
özetleri verilmelidir. Ara ştırma materyali ve
metot tarif edilmeli, ancak yay ı nlanm ış
olanlar varsa kapsaml ı aç ı klamalara
girmeden at ı fta bulunulmal ı d ı r. Bulgular
bölümünde veriler k ı sa ve mant ıklı bir şekilde
sunulmal ı d ı r. Sonuçlar tart ışı lmal ı ,
değerlendirilmeli ve yorumlanmal ı dır. Tablo
ve şekillerdeki rakamlar metin içinde ayn ı
ş ekilde ve geni ş yer almamal ı d ı r.
Dipnotlardan olabildi ğince kaç ınılmalıd ır.
Tablo numaras ı ve ismi üstte, ş ekil
numaras ı ve ismi altta yaz ı lmal ı d ı r. Kaynak

var ise alta yazd ı n Tablo ba şl ıkları en soldan
ba ş lamal ıdır. Bütün tablo ve şekiller metin
içinde ayr ı ayr ı ard ışı k olarak
numaraland ı rılmal ı dı r.
Metin içinde at ı fta bulunulmayan
kaynaklar kaynak bölümünde yer
almamal ı d ı r. Kaynaklar, metin içinde
kaynağı n atı f yap ıld ığı yerde parantez içinde
yılı ile birlikte verilir. Bir yazar var ise (Anc ı ,
1998), iki yazarvar ise (Pekerve Çelik, 2005) ve
ikiden fazla yazar var ise (Tanr ıvermi ş vd,
2005) şeklinde verilir. Kaynak cümle ba şı nda
ise "Demirci (2005)'e göre" şeklinde verilir.
Aynı yazara ait ayn ı yılda birden fazla kaynak
var ise, (Tosun, 1985a, b) şeklinde s ı ralan ır.
Kaynaklar metin sonunda yazarlar ı n
soyadlar ına göre alfabetik ve sola yasl ı olarak
numaraland ırı lmaksı z ın s ıralan ı r. Kaynaklar
a ş ağıdaki ş ekilde yaz ı lmal ı dır.
Makale:
Peker, K. ve Çelik, Y. 2005. Toplum Tar ı m
Deste ği Modeli ve Türkiye'deOrganik
Tarı m Üretiminde Uygulanabilirli ği.
üçüncüSektörKooperatifçilik.
Say1:41(1) :1-14
Flings, A. 2000. Estimation of LeafArea i n
Tropical Maize. Agron. J. 92: 436-444.
Kitap:
Chick, V 1983. Macroeconomics After Keynes:
A Reconsideration of theGeneral
Theory. The MIT Pres, Cambridge.
Kitaptan bir bölüm:
Koo, W. ve Bayaner, A. 1998. World Durum
Wheat Trade: Competitiveness
and Outlook. In T.Y ı ld ırım, A. Schmitz
and WH.Furtan (ed) World Agricultural
Trade. Westview Pres. pp. 187-207.
Adres:
Makaleler a ş a ğı da verilen adrese
gönderilmelidir.
Türk Kooperatifcilik Kurumu
Mithatpa ş a Cad. No:38/A K ız ı lay, Ankara,
Turkiye
e-posta: adminkoopkur.org.tr
YAZARLAR İÇ İN SON KONTROL LISTESI
"Telif Hakk ı Devri Formu" imzaland ı .
tart ışı lacak
Makale iki kopya ve bir disket olarak
haz ırland ı .
Yaz ım kurallar ına uyuldu.
Yazar isimleri aç ık olarak yaz ı ldı (kı saltma
yok).
Yazar adres(leri)verildi.
Türkçe ba ş l ıkve özetyaz ı ld ı.
Türkçe anahtar kelimelerverildi.
Ingilizce ba şlı kve özet (abstract) yaz ı ld ı.
İ ngilizce anahtar kelimelerverildi.
Metin içinde tablolar ve şekiller ard ışı k
numaraland ı .
Kaynaklar yaz ım kurallar ına uygun yaz ı ld ı .
Sayfalar numaraland ı .
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margin. All tables and figures must be
numbered consecutively throughout the
paper.
References not cited in the text shoul not
be giyen in Reference section. References
should be cited in the text by the last name(s)
of the author(s) and year of publication, for
example, (Ar ıc ı, 1998), (Peker and Çelik, 2005)
(Tanrıvermi ş et al, 2005) If the citation is the
subject of the sentence, then only the date
should be giyen in parentheses, for axample,
According to Demirci (2005). If there is more
than one reference in the same year for the
same author(s), then please add the letters "a"
, "b" , etc. to the year, for example, (Tosun,
1985a, b). References should be listed
alphabetically at the end of the text by the last
name of the author, starting form the left
margin without numbering. References
should be giyen as bellow:

Journal article:
Peker, K. ve Çelik, Y. 2005. Toplum Tar ı m
Deste ği Modeli ve Türkiye'de Organik
Tarım Üretiminde Uygulanabilirli ği.
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik. Say ı :149.
Temmuz-Ağustos-Eylül.
Flings, A. 2000. Estimation of Leaf area i n
Tropical Maize. Agron. J. 92: 436-444.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The Journal of Third Sector Cooperatives
accepts articles in the fields of cooperatives,
agriculture, management, economics,
business and socio-culture on the national and
international levels. Translated articles are
not accepted. Manuscripts must be based on
original research and contain novel findings of
general significance. Manuscripts submitted
to the Journal of Third Sector Cooperatives
must not have been published or be under
consideration for publication elsewhere,
other than as an abstract of an oral or poster
presentation. Manuscripts may be rejected
without peer review if they do not comply with
the instructions to authors or are beyond the
scope of the journal. Authors are not paid and
are responsible for the views in the articles.
Manuscripts should be prepared in Word,
typed using Times new roman on one side of
the paper, 10 punto and single-spaced. Margins
are as follows; Top: 4.5 cm, bottom: 5:8 cm, left:
5 cm, right: 4.5 cm and footnote: 1.25 cm. Total
numbers of manuscripts must not exceed 15
pages. Two clear copies of the manuscript and
a diskette should be submitted.
After referee-recommended revisions
are completed and the manuscript has been
accepted for publication, the author will not
be permitted to make any new additions to the
manuscript. Manuscripts not published are
not returned to the authors.
Manuscript should follow this order: Title
Page, Abstract with title of manuscript, Özet
(Turkish Abstract), Introduction, Materials
and Methods, Results and Discussion,
Conclusions and References. Section and subsection headings should not be numbered.
The first page should contain a concise,
short and informative title, the names and
addresses of the authors and contact details of
the corresponding author (postal address, email, and fax and telephone numbers).
The abstract must be in both English and
Turkish, and should not exceed 100 words. The
abstract should be informative as to why and
how the study was conducted, and what the
results and conclusions are. A maximum of 5
key words must be giyen at the end of the
abstract.
Introduction should define the
background and significance of the problem. A
summary of th relevant literature should be
giyen. Materials and methods should be
concise with complete information about the
analitical and statistical prosedures. Finding
should be giyen and evaluated in results and
discussed section with reference to the tables
and figures and by considering information
from the literature. The data/information
giyen in a table and figure must not be
repeated extensively in the text. Footnote
must be avoided as much as possible.
The number and the title of the Tables
must be giyen above the tables and the number
and the title of the Figures must be giyen below
the figures. Titles must start from the left
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Book:

Chick, V. 1983. Macroeconomics After Keynes:
A Reconsideration of the General
Theory. The MIT Pres, Cambridge.
Chapter in Books:
Koo, W. ve Bayaner, A. 1998. World Durum
Wheat Trade: Competitiveness and
Outlook. In T.Y ıldı rı m, A. Schmitz and
W.H.Furtan (ed) World Agricultural
Trade. Westview Pres. pp. 187-207.

Address:

Manuscript should be submitted to:
Türk Kooperatifcilik Kurumu
Mithatpaş a Cad. No:38/A K ız ılay, Ankara,
Turkiye
e-posta: admin@koopkurorg.tr

Final Checklist

"Copyright Release" letter is enclosed.
Two copies and one diskette of the
manuscript are submitted.
Entire paper is inconformity with the
instructions to authors.
Names of authors are written in full (not
abbreviated).
Address of authors is giyen.
Turkish title and abstract are giyen.
Turkish key words are giyen.
English title and abstract are giyen.
English key words are giyen.
Tables and figures are numbered in the text
consecutively.
References are cited and listed according to
instructions and not numbered.
All pages are numbered.

