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Yönetimden Yöneti ş ime:
Bir Radikal Dönü şüm
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Özet: Bu çal ışmada son yıllarda yönetim düşüncesinde görülen ve "yöneti şim"
olarak adlandırılan radikal, değişim süreci ana hatlarıyla incelenmi ştir.
Bu süreçte yönetişim kavramı devletin yönetim alan ında giderek artan
başarısızlığına ilişkin sorunlara bir çözüm olarak ortaya atı lmakta; bu süreçte
planlama, öngörme, eyleme geçme ve rekabetle ba ş etme yetene ği sınırlı devlet
gücünü paylaşma yolları, özellikle de kamu-özel sektör i şbirliğini geliştirme
önlemleri ile birlikte gündeme getirilmektedir. Çal ışmada bu kapsamda;
yöneti şimin tanımı ve kavramsal çerçevesi, temel özellikleri, kapsam ı ve
sınırları, stratejileri, türleri (küresel yönetişim kamu yöneti şimi, iyi yöneti şim)
incelenmi ş ve yöneti şim-yeni kamu yönetimi kar şılaştırması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Yöneti şim, Kamu Yönetimi, Yeni Kamu
Yönetimi

From Management to Governance: A Radical
Transformation
Abstract:In this study, a radical changing process that is called "governance"
in recent years is examined basicly. In this process, governance consept was
appraised as a solution to the state's unsuccesfully in management that is
now increasing. And state's limited planning, conjecturing, doing action,
competition with private sector abilities was putting on the public agenda. In
this study,; governance definition, its conceptual frame, basic peculiarities,
its scope and limitations, strategies, categories like (global governance, public
governance, good governance) were analyzed and, governance-new public
management was compared in this context.
Key Words: Management, Governance, Public Administration, New Public
Management
GİRİŞ
Günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir
dönü ş üm yaş anmaktad ı r. Bu süreç s ı n ı fland ı rı ld ığı nda; sanayi toplumundan
bilgi toplumuna, fordistüretimden esnek üretime, ulus devletler dünyas ı ndan
küreselle ş miş dünyaya modernist dü şünceden post modernist dü şünceye
(Tekeli, 1996:49) geçi ş lerin olduğu bir tablo ile kar şı laşı lmaktad ı r.
Bu çok yönlü dönü şüm süreci, yönetimi me ş ru ve yap ı labilir
kı lan ko şulları aşı nd ı rmakta, bu a şı nd ı rma süreci ise yönetimi ortadan
* Dr., Gazi Un. IIBF Kamu Yön. Böl. (ozergazi.edu.tr)
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kald ı rmasa da yeni aray ış ları n ortaya ç ı kmas ı na neden olmaktad ı r. Ayrı ca
bu süreçte devlet giderek artan ve karma şı klaş an taleplere yan ıt vermekte
zorlanmaktad ı r (Yüksel, 2000:149). Böyle bir ortamda, yönetimde ba ş arı s ı zl ı k
sorunlar ı yla ve bu sorunlar ı n ortaya ç ı kmas ı na neden olan "yönetemeyen"
sistemlerle yüz yüze gelinmektedir
Ya ş anan h ı zl ı deği ş im ve dönü şüm sürecinde art ı k uzakl ı k
insanlar aras ı ili ş kilerde belirleyicili ğini önemli ölçüde yitirmi ştir. İ liş ki
ağları n ı n geli ştiği bir dünyada kurulan denetimler, toplumsal ba ğl ı l ı kları
olu şturmakta tek ba şı na yeterli olamamaktad ı r. İ li ş ki ağları üzerinde
yeni kimlikler olu ş makta ve yurtta ş kavram ı n ın yan ı nda ağdaş kavram ı
da geli ş meye ba ş lamaktad ı r. Çok çe ş itli ili ş ki ağları içindeki insanlar, tek
kimlikli olmaktan ç ı kmakta ve çok kimlikli hale gelmektedirler (Tekeli,
1996:50).
Doğal olarak bu ortam genel olarak yönetim disiplinini de do ğrudan
etkilemektedir. Disiplinde 1970'lerde "Kamu Yönetimi", 1980'lerde "Kamu
Politikas ı ve Yönetimi", 1990'larda ise, ya ş anan bu h ı zl ı değiş im sürecinin
sonucu olarak "Yöneti ş im" ismi hakim olmaya ba ş lam ıştı r (Dunsire,
1995:34). Bu dönemde artan küreselle ş me ile birlikte dünya ölçe ğinde
ortaya ç ı kan fı rsatlar ve sorunlar aras ı nda denge noktas ı n ı n bulunmas ı n ı n,
devletin yeni görevlerinin ba şı nda gelmesi gerekti ği, bu görevin etkin ş ekilde
yerine getirilebilmesinin ise ancak iyi bir yöneti ş im yap ı s ı n ı n kurulmas ı ile
mümkün olabileceği, art ı k her yerde dile getirilmektedir.
Son dönemin popüler kamu yönetimi ak ı mı olan Yeni Kamu
Yönetimi (YKY) dü ş üncesi kapsam ı nda önemli bir yeri olan yöneti ş im,
YKY'nin kamu sektörüne rekabeti getirmesi ile birlikte geli ş me seyrini daha
da h ı zland ı rm ıştı r. Rekabetsiz ortamda kamu sektörü yönetim sitillerini
değiştirmenin mümkün olmad ığı herkes tarafı ndan kabul edilmektedir.
Bugünkü geçerli yönetim tarz ı , rekabetle çok ba ğı ml ı değildir (PetersPierre, 1998:228).
Artı k önceden belirlenen bir ortak amac ı gerçekle ştirmek için, tek
özneli, merkezi, hiyerar ş ik bir i ş bölümü içinde, araçsal rasyonelli ği ön
plâna alarak, yapan, üreten, bunun için kaynaklar ı ve yetkileri kendilerinde
toplayan yönetimden, önceden belirlenen bir yöne do ğru değil, insan
haklar ı na dayal ı performans ölçütlerini gerçekle ştirecek, çok aktörlü, yerel,
ağsal ili ş kiler içinde ileti ş imsel bir rasyonellik anlay ışı içinde, kendisi
yapmaktan çoktoplumdaki aktörleriyapabilirk ı lan,yönlendiren, kaynaklar ı n
yönlendirilmesini kolayla ştı ran yöneti ş im anlay ışı na geçilmektedir. Bu
özellikleriyle yöneti ş im siyasal ve ekonomik gücün daha yayg ı n dağıl ı mını
da içermektedir (Tekeli, 1996:51). Bundan dolay ı rekabetten çok kamu
kurulu ş ları ile özel sektör kaynaklar ı n ı n karışı m ı n ı öngörmekte ve hizmet
üretimi ve dağı tı mı için alternatif yöntemler gündeme getirmektedir.
a) Tan ım ve Kavramsal Çerçeve: Yöneti ş im, bir toplumsal-politik
sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalar ıyla elde edilen sonuçlar ı n
oluşturduğu yap ı ya da düzen (Bozkurtvd., 1998:274) olaraktan ı mlanmaktad ı r.
Bu tan ı mı n yan ı nda kavram ı n içeri ğinin çok farkl ı ş ekilde belirlendi ği de
görülmektedir. Ancak genel kabul gören tan ı m ı nda yöneti ş im, ayrı mı bulan ı k
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olan kamu kurulu şları ve özel sektör aras ı ndaki s ınırlarda geli şen yönetim
tarzlar ı nı göstermekte (Stoker, 1998:17) ve yönetimin daha iyi yönetebilmek
amac ıyla yeniden yap ı land ı rı lmas ı na (Stoker, 1998:18) vurgu yapmaktad ı r.
Yöneti ş im birbirine ba ğl ı olan pozisyonların ve çatışan, karşıt
ç ıkarları olan aktörlerin olu şturduğu, farkl ı ağsal yap ıları koordine eden
bir süreç olarak da görülmektedir (Cope vd., 1997:447). Çünkü yöneti ş im,
toplumdaki aktörlere ortaklar olarak bakmakta ve toplumdaki ekonomik,
siyasal ve toplumsal aktörlerin etkile ş iminden doğan bir yönlendirme
ve denetleme kal ıbı olarak görülmektedir. Bu nedenle yöneti ş im değişik
aktörlerin etkile ş iminin ortaya ç ı kard ığı bir süreçtir (Tekeli, 1996:52-53).
Yöneti şim bu şekliyle yönetmekten kaynaklanan, ancak ayn ı
zamanda onun çok ötesinde yer alan bir dizi aktörün ve kurumun varl ığı na
i ş aret etmektedir. Bu bak ış aç ı s ı na göre yönetme sistemine ili şkin anayasal
veya formel hukuksal anlay ış lar hem s ın ı rl ıd ı r hem de yanl ış yönlendiricidir
(Yüksel, 2000:149). Bundan dolay ı yöneti ş im, kamu yönetiminde siyaset/
yönetim ayr ımı nı n sona ermesinin bir sonucu olarak görülmektedir. Çünkü
yönetim toplumla hem yönetimsel hem de politik süreçte etkile ş imde
bulunmaktad ı r.
Yöneti ş im terim olarak ilk kez Kuzey Avrupa'da, ard ı ndan da bütün
dünyada kullan ı lmaya başlanm ıştı r. Terimin kökeni 16. yüzy ıla kadar
götürülebilmektedir. Özellikle 17. yüzy ı lda Fransa'da hükümeti sivil
toplumla uzla ştırmaya ya da kombine etmeye çal ışan bir yakla şı mdan
esinlendiği belirtilmektedir (Yüksel, 2000:147).
Terimin olgunla ş mas ı ise İ ngiltere'de olmu ştur. Ülkede ilk olarak
yöneti ş im, İngiliz modelinde klâsik Westminister modeline meydan okuma
şeklinde doğmuştur. Bu modelde, parlamento üstünlü ğü, güçlü kabine
hükümeti sistemi ve seçimler arac ı lığıyla sağlanan sorumluluk sistemi söz
konusudur. Hakim unsur bakanl ık sorumluluğu çerçevesinde üniter devletin
yönetilmesidir (Stoker, 1998:21-22). Yöneti ş im ise klâsikbu yap ı lanmaya karşı
ç ı kmakta ve mevcut sorunlar ı bu yap ı nın olumsuzlukları na bağlamaktad ı r.
Günümüzde ise terimin, 1980'li y ı llarda Latin Amerika'da
belirginle şen demokratikle şme dalgas ıyla ve bu dalgan ın 1990'lardan
itibaren Afrika'da yay ı lmas ıyla, dünya genelinde geli ş iminin arttığı
görülmektedir. Bu dönemde neoliberal kuramc ı lar, daha in ş ac ı ve politik bir
yakla şı m benimseyerek yöneti ş im modeli ve kavram ı üzerinde odakla ş maya
baş lamışlard ır (Yüksel, 2000:153).
Bu süreçte Dünya Bankas ı da Afrika ülkeleri için kulland ığı
yöneti ş im kavram ı ile, bu ülkelerin kalk ınması nı ve yönetimini, devleti ya
da kamu yönetimini a ş an bir fenomen olarak görmü ştür ( Ş aylan, 2000:20).
Ancak bu ortamda, tüm dünyada; politikan ı n giderek karma şı klaşmas ı ve
bağı ml ı lıkları n artmas ından dolay ı geni ş bilgi ve perspektife duyulan ihtiyaç,
bilgi toplumunun artan ihtiyaçlar ını karşı lamak ve daha iyi bir bilgi yönetimi
sağlamak, vatanda şı politika olu şturma sürecine dahil ederek, görü şlerinin
dikkate al ı nmas ı yönündeki beklentilerini karşı lamak ve devlete kamunun
güvenini sağlamak, daha fazla ş effafl ık ve hesap verebilirlik yönündeki
talepleri kar şılamak ve farkl ı ç ı karlar aras ı nda arac ı lık ederek geni ş bir
uzlaşmaya varmak için duyulan ihtiyaçlara (Maliye Bak., 2003:34) cevap
3
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verebilmek gibi nedenlerden dolay ı yöneti ş im hızl ı bir şekilde yayı lmıştı r.
Yöneti ş im BM tarafı ndan da "bir ülkenin her düzeyindeki
i ş lerinin yönetiminde iktisadi, siyasi ve idari otorite kullan ı mı ş eklinde
tanımlanmaktad ı r (HAB İTAT II, 2000:1). Dünya Bankas ı , Uluslararas ı Para
Fonu gibi uluslararas ı örgütler de bu tan ıma katı larak, geli şmekte olan
ülkelerin hem neo-liberal ekonomik politikalar ı , hem de yöneti ş im modelini
benimsemeleri gerekti ğini savunmu ş lar ve yönetilebilirlik sorununa ilgi
göstermi ş lerdir. Yöneti ş imin neo-liberal politikalar ın gerçekle şmesini
sağlayabilecek uygun bir araç olaca ğı nı dü şünmüş ler (Yüksel, 2000:154)
ve terime geli şme paradigmas ı çerçevesinde etkinlik ve verimlilikle ilgili
nitelikler yüklemi ş lerdir
Asl ında yöneti ş im uzun yı llar devlet ya da hükümet sözcü ğünden
türetilmi ş ancak anlam farkl ı l ığını ifade etmek için kullan ı lm ış bir terim
olarak da görülmektedir. Örne ğin bu sözcük uzun bir süre özel ş irketlerin
yönetim süreci içinde hisse senetleri sahipleri ile ş irket yöneticileri
aras ı ndaki ili şki biçimini anlatmak için kullan ı lm ıştı r ( Ş aylan, 2000:20).
Yöneti şimle yönetmek kavramlar ı aras ı nda her ne kadar benzerlik olsa
da, hükümet etmek anlam ı ndaki yönetim kavram ı , hiyerar ş ik nitelikteki
bürokratik yap ıya dayal ı yönetim anlay ışı n' öne ç ı karı rken; yöneti ş im
kavram ı , yönetim sürecinde rol oynayan aktörlerle örgütler aras ı ndaki
etkile ş imi ve formel ya da resmi s ıfatı bulunmayan ki şilerin, gruplar ın ve
kurulu şları n katıl ı mını , hiyerar şik bürokratik yap ı yanında, hükümet d ışı
aktörlerin de etkin bir ş ekilde yönetim faaliyetinde yer almas ı n ı ifade etmek
üzere kullan ı lmaktad ı r (Yüksel, 2000:145).
Yönetim ilgili literatürde üç kavrama yapt ığı göndermelerle
de tan ı mlanabilmektedir. Yönetimden söz edebilmek için öncelikle bir
topluluğun bulunmas ı gerekmektedir. Yönetilmesi söz konusu olanlar bu
topluluktaki bireylerdir. İkinci olarak bir biçimde me ş ruiyeti olu şturulmu ş
bir siyasal gücün varl ığı gerekmektedir. Yönetimi bu gücü elinde tutanlar
gerçekle ştirecektir. Üçüncü olarak ise bu toplulu ğun ulaşmaya çal ıştığı
" ortak amaç varl ığı gerekmektedir. Yönetenler me şruiyetlerini böyle bir
amac ı n varl ığı na dayand ı racaklard ı r (Tekeli, 1996:46).
Yöneti ş imin aktörler baz ı ndaki üç boyutu ise; devlet, özel sektör ve
sivil toplum olarak belirtilmekte ve her birinin kendine özgü rolleri oldu ğu
söylenmektedir (HAB İTAT II, 2000:1). Yöneti ş im kavramı nda, yönetimden
farkl ı olarak, hiyerar ş ik ili şki yerine heterar ş ik iliş ki vurgulanmaktad ı r. Bu
çerçevede heterar ş i; karşı lıkl ı iliş ki ve bağı ml ı lı k halindeki faaliyetlerin
eşgüdümünü ve kendi kendini organize eden ki ş iler aras ı ağları , örgütler
aras ı e şgüdümü ve sistemler aras ı döngüyü içermektedir. Heterar ş ik yap ı
içinde; kar şı lıklı bağı ml ı lı k ili ş kileri içinde bulunan fonksiyonel bak ı mdan
otonom olan sistemlerin ve kurumlar ı n kendi kendini örgütleme çabalar ı
söz konusudur (Yüksel, 2000:146).
Bu farkl ılığı n yanında ayrı ca yöneti şim nihai düzenlenmi ş kurallara
dönük hareketler için yeni ş artlar olu şturmakta ve bundan dolay ı da
sonuçlar ı yönetimin kavram ı ndan farkl ı olmamaktad ı r. Sadece süreçlerde
farkl ı lı k bulunmaktad ı r (Stoker, 1998:17).
Yönetim ve yöneti ş im kavramları aras ındaki tarihsel sürece dayal ı
4
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genel bir karşı laştırma yap ı lacak olursa; 21. yüzy ıl ın yöneti ş im anlayışı nın;
20. yüzy ı lın yönetim anlay ışını oldukça kapsaml ı bir değiş ime uğrattığı ,
merkeziyetçilik yerine, yerelli ği, üniter yap ı yerine federalizmi, kat ı
bürokrasi yerine katılı m ı , kapalı l ık yerine aç ıklığı , hiyerarş i yerine hesap
verebilirli ği ve sorumluluğu getirerek, adeta "yönetsel bir devrimin alt ı na
imzas ı nı " att ığı söylenebilir.
Günümüzde yöneti şim terimi, kamu yönetimini, özel sektör ve
sivil toplum kuruluş ları nı içine alan kompleks bir sistemi ve bunlar ın
kendi aralar ındaki ili şkiler ağı n ı ve karşı lıkl ı etkile ş imlerini ifade etmek
için kullanı lmaktad ı r. Bu süreçte merkezi yönetim ve yerel yönetim
kuruluş larından başka, sivil toplum örgütlerini, özel giri şimcileri ve kâr
amac ı gütmeyen kurulu şları kapsayan geni ş bir aktörler yelpazesinin
varl ığı ve bunları n yönetim sistemine dahil edilmesi gündeme gelmektedir
(Ery ı lmaz, 2000:28).
Bu çerçevede yöneti şim modeli, devletin yönetim alan ında giderek
artan ba ş arı sı zl ığına ili ş kin sorunlara bir çözüm olarak ortaya at ı lmakta; bu
süreçte planlama, öngörme, eyleme geçme ve rekabetle ba ş etme yetene ği
sını rl ı devlet gücünü paylaşma yolları , özellikle de kamu-özel sektör
işbirliğini geliştirme önlemleri ile birlikte (Yüksel, 2000:149) gündeme
getirilmektedir.
Asl ı nda politik teoride yönetim kavram ı , devletin resmi kurumlar ı nı
kapsamakta, yasalardan kaynaklanan tekelci ve bask ıc ı gücü kullanmakta ve
karar verme ve bunlar ı uygulayabilme yetene ğine göre s ını fland ı rı lmaktad ı r.
Genelde yönetim kamu düzenini korumak ve toplumsal hareketleri
kolaylaştırmak için ulusal düzeyde gerçekle şen kurumsal ve resmi süreçleri
ortaya ç ıkarmaya çal ışmaktad ır.
Yöneti ş im ile ilgili teorik çal ışmalar ise doğrudan bu süreçlerle
ilgilenmektedir. Geleneksel kullan ı mda yönetim ve yöneti ş im aynı anlamda
kullanı lı rken, son yıllarda ise yöneti ş imin kullanımında ve algılanan
öneminde değiş iklikler olmu ştur. Düzenlenmi ş kuralları n ş artları değişmiş ,
yönetim biçimlerinde yeni yöntemler gündeme gelmi ş ve yöneti ş im süreci
geleneksel yönetim kurumlar ıyla ç ıktı ların önünü açmaya ba ş lamıştı r
(Stoker,1998: 17).
Yöneti ş im yakla şı mı , ABD'de Osborne ve Gaebler'in 1993 tarihli
ünlü çal ışmalarında "kürek çeken de ğil dümen tutan devlet" slagonuyla
gündeme getirdikleri yeni anlay ışta, pasif tüketicili ği içermeyen katı lımcı
vatanda şlık anlayışı ile şekillenmi ştir. Bu süreçte üzerinde anla şılan
hedefler do ğrultusunda i şbirliğine ve konsensusa vurgu yapan ve yöneti ş im
mekanizmaları n ı uygulamaya aktaracak olan yeni bir liderlik tarz ına ihtiyaç
olduğunu belirtilmi ştir (Osborne-Gaebler,1992:1). Asl ında yöneti ş imin
teorik kökenleri oldukça farkl ı d ı r. Kurumsal ekonomi, uluslararas ı ilişkiler,
örgütsel çal ış malar, iktisadi geli şmeye dönük çal ışmalar, politika bilimi,
kamu yönetimi hep bu kapsamdad ır. Ancak odakta ekonomik sistemin
geliş imi bulunmaktad ı r (Stoker, 1998:19). Yeni liderlik tarz ını n tüm bunları
kapsayacak şekilde olmas ı gerekmektedir.
Yöneti ş im kavram ı ayrı ca, yönetime kat ı lma kavram ı na bir seçenek
olarak da ortaya konulmaktad ı r. Bu şekilde demokratikle şmeyi sağlaması
5
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düşünülen katı lmal ı yönetimle, yönetilen temsilcilerin karar sürecinde yer
almaları hedeflenmektedir. Bunun sonucunda yöneten ve yönetilenlerin
durumları nı durağanla ştı ran bir yönetim anlay ışı olu şacaktı r. Oysa,
yöneti şim kavram ı , d ış arı dan bir baskı olmadan, aralar ında etkile ş imin
olduğu aktörlerin etkiledi ği bir yap ıyı ya da düzeni belirtmektedir. Bu
durum, toplumsal-politik eylem için hem k ı s ıtlayı c ı hem de ayn ı zamanda
ona yetenek kazand ı ran, ya da onu güçlendiren bir ko şul (Bozkurt vd.,
1998:274) olarak görülmektedir.
Yöneti ş im, iktidar gücünün s ı n ı rları na ve hükümet d ışı örgütlerin
rolüne ili ş kin yeni bir bak ış aç ı s ı na yönelik talebi yans ıtmaktad ı r. Dünya
ekonomisinde çok uluslu ş irketlerin artan etkisi, üretim metotlar ı ndaki
deği ş im, uluslararas ı ticaretin giderek geni ş lemesi, bilgi ve ileti ş im
sistemlerindeki ilerleme, sermaye ve finans pazarlar ını n yeniden
düzenlenmesi gibi faktörlerin, söz konusu kavram ı n ortaya ç ı kı p
yaygı nla ş mas ı nda belirleyici bir etkide bulundu ğu belirtilmektedir (Yüksel,
2000:147). Kamu hizmetlerin verimlili ğinin sağlanması nda, hizmetlerin
sunum yöntemleri, özelle ştirme, mikro ekonomik reformlar, yeniden
düzenleme, küresel rekabet, kentsel ve bölgesel geli ş me gibi konular ı n
önem kazanmas ı (Wills, 1995:1) bu süreci peki ştirmi ştir.
Yöneti ş im sosyal ve ekonomik sorunlar ı çözüme kavu şturmaya
yönelik etkinliklerin s ı n ı rları na ve bu alandaki sorumluluklara ili şkin
bulanıkl ığı da ortaya koyabilecek potansiyele sahiptir. Yöneti ş im yönetim
sisteminin giderek karma şı klaşmas ı karşı s ı nda, dikkatlerin sorumluluk
yap ı s ı ndaki deği ş im, devletin geri kalmas ı , sorumluluklar ı n giderek özel ve
gönüllü sektörlere kaymas ı ve doğrudan vatanda ş lara aktarı lmas ı üzerinde
yoğunlaşmas ı na yol açm ıştı r. Ayrı ca salt hükümet otoritesine dayanmadan,
bütünle ştirmek, ayrıştı rmak, yeniden bütünle ştirmek, e şgüdüm sağlamak,
sevk ve idare etmek gibi (Yüksel, 2000:151) fonksiyonlar ı da üzerine
alm ıştı r.
Bundan dolay ı yöneti ş imin kolektif faaliyetlere kat ı lan örgütler
aras ı ndaki iktidar-güç ba ğı ml ı lığı nı da ifade etti ği yorumları yapı lmaktadı r.
Kolektif eylemde rol alan örgütler, di ğer organizasyonlara ba ğı ml ı d ı r.
Hedeflerine ula ş abilmek için kar şı l ı kl ı kaynak al ışveri ş ine girerler ve ortak
amaçları nı belirlemeye çal ışı rlar. Bu süreçte hiçbir örgüt tek ba şına egemen
değildir. Sorunlar ı çözecek bilgi ve kaynak kapasitesini de ta şı mamaktad ır
(Yüksel, 2000:150).
Bu gerçekler kar şı s ında yöneti şim kavram ı , yukardan a şağı tek
yanlı bir yönetim tarz ı yerine hep birlikte yönetmeyi öngören bir sistemi
önermektedir. Kat ı lı mc ı lı k dolay ı s ıyla sivil toplum kurulu ş ları n ı n ve
özel kesimin de yönetime, karar almadan denetime kadar her a ş amada
katı lması , kavram ı n temelini olu şturmaktad ı r (Y ılmaz, 2001:7). Bu durum
yöneti ş imin kendi kendini yöneten ili ş ki ağları na özgü bir olgu oldu ğu
gerçeğini doğrulamaktad ı r. Süreç içerisinde rol alan aktörler ve kurumlar,
uzun vadeli bir i şbirliğine yönelik olarak kendi kaynaklar ını , becerilerini ve
amaçlar ı n ı besleyip geli ştirecek belli bir davran ış kapasitesine ula ş makta
(Yüksel, 2000:151) ve roller, normlar ve de ğerler sistemi geli ştirmektedirler.
Ayrı ca hak ve yetkileri mümkün olduğunca genel kamu ç ıkarına doğru
6

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (4) : 1-25

yönlendirmekte (Kirlin, 2001:142) ve bu do ğrultuda kurum perspektifi
oluş mas ı na da katkı sağlamaktad ı rlar.

pe
cy
a

b) Yöneti şimin Temel Özellikleri: Günümüzde art ı k yayg ı n bir
ş ekilde yöneti ş im, ülkelerin kaynakları nı n ekonomik ve toplumsal geli ş me
için nas ı l kullan ı lacağı n ı belirleyen gelenekler ve kurumsal yap ı lar olarak
görülmeye ba ş lanm ıştı r. Kararlar ı n nas ı l al ı nd ığı , gücün nas ı l kullanı ld ığı
ve ülke insanlar ı nı n bu sürece nas ı l kat ı ld ığı konusundaki uygulamalar
ise yöneti ş imin kalitesini belirlemektedir. Bu süreçte yöneti ş imin amac ı ,
hem toplumsal sorunlarla hem de ça ğda ş toplumlar ı n karma şı kl ığı n ı ,
dinamikliğini ve çe ş itliliğini yaratan olgularla ba ş edebilmek olmaktad ı r.
Karma şıkl ı k, toplumsal dinamikler ve çe ş itlilik, yeni olu ş an toplumsal
alt sistemler nedeniyle devletlerin içsel egemenli ğinin azalmas ına yol
açabilmektedir.
Bundan dolay ı çağda ş yönetimin amac ı n ı n, öncelikle toplumsal
aktörleri harekete geçirmek ve onlar ı e şgüdümlemek olmas ı gerekti ği
söylenmektedir. Yöneti ş im, toplumsal ç ı karlar ı dengelemekte ve toplumsal
aktörlerin ve dizgelerin kendilerine çekidüzen vermelerini sa ğlayacak
biçimde olanaklar ı ve s ı nı rl ı lı kları ortaya ç ıkarmaktad ı r (Bozkurt vd.,
1998:274). Bu çerçevede yöneti ş imin; kat ı lı m, hukuk devleti, ş effafl ı k,
duyarl ı k, oyda şmac ı l ı k, e ş itlik, etkinlik ve verimlilik, sorumluluk ve stratejik
vizyon (HAB İ TAT II, 2000:1) gibi unsurlar ı bünyesinde bar ı nd ı rd ığı n ı
söylenebilmektedir. Zaten yöneti ş im modelinde de, bu unsurlardan
hareketle, piyasan ı n belirleyiciliği içinde, çat ışmac ı değil dayanış mac ı bir
toplum öngörülmekte, toplumun bölü ş ümdeki paylar ı en fazlaya ç ıkarmaktan
çok, dayan ış ma içinde ( Ş aylan, 2000:20), farkl ı fonksiyonlar ı olan birimleri
bir araya getirmek öngörülmektedir.
şu ş ekilde
Bu kapsamda yöneti ş imin temel özellikleri
belirtilmektedir:
1)Ekonomik, sosyal ve politik öncelikler: Yöneti ş im katı l ı mc ı lı k,
saydaml ı k ve hesap verebilirlik ilkeleri üçgeni içinde korunmakta, bu
üçgen sayesinde, ekonomik kalk ı nmada, ekonomik, sosyal ve politik
öncelikler üzerinde bir konsensüs sonucunda ortaya ç ıkabilmektedir.
Yöneti ş imin teorisyenleri, bu önceliklerin sonucu olarak klasik sorumluluk
kanalları nı n art ı k yeni süreçlerle yer de ğiştirdi ğini belirtmektedirler.
Bu süreçte en etkili olan öncelikler tüketici tercihi ve sorumluluk teorisi
olmuştur. Sorumluluk yöneti ş im literatüründe zay ı f bir bo ş luk yaratm ış ,
bunun sonucunda yeni aray ış lar ba ş lam ıştı r. Kamu hizmetlerini kalite ve
miktar aç ı s ı ndan politik kararlara göre de ğil de piyasa taleplerine göre
belirlemek; servis sa ğlayı c ı ları n ı n kendi performanslar ı ile ilgili anl ı k
bilgiler almalar ı nı sağlam ış ve tüketiciler bu sayede seçtikleri ki ş ilere
başvurmaya gerek kalmadan hizmeti etkileyebilme fı rsat ı bulmu ş lard ı r
(Peters-Pierre, 1998:225).
2)Seçilmi ş görevlilerin
değiş en rolleri: Yöneti ş im seçilmi ş
görevlilerin fonksiyonlar ı n ı mevcut olandan daha az önemli göstermektedir.
Tart ışmalarda bu bak ış aç ı s ı ndan hareket edildi ğinde, ağsal ili şkilerin
geli ş imi ve kamu kaynaklar ı ile özel kaynaklar ı n bir araya getirilmesi
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önem kazanmaktad ı r. Onlar için hedef ve öncelikleri belirlemek (PetersPierre,1998:223) hala klasik rol olarak mevcudiyetini korumaktad ı r.
3)Kat ı l ı mc ı lı k: Yöneti ş imin öncelikleri aras ı nda yer alan saydam bir
politika belirlemek, uygulamak ve uygulama sonuçlar ı n ı ilan etmek, ilgili
prosedürler ile beslenmek zorunda olan bir hedef olarak görülmektedir.
Bu durum yetki devirleri ile ortaya ç ı kmaktad ı r. Günümüzde, kalk ı nma
politikas ı na müdahale etmek anlam ı nda sivil toplum örgütleri kanal ıyla
yetki devri daha etkinle ştirilebilmekte ve aktif olarak denetlenebilmektedir.
Sivil toplum üyeleri devletle olan ili şkilerinde kamu görevlileri ve bürokrasi
ile yüz yüze gelmekte ve kamu sektörünün i ş leyi ş biçimi bu kar şı laş man ı n
niteliğini belirlemektedir. Pek çok ülkede kamu sektörünün etkin i ş leyi ş i,
aşı rı merkeziyetçilik, kamu hizmetlerinin etkin sunulamamas ı ve merkezi
hükümetin kat ı karar ve uygulamalar ı gibi yap ı sal sorunlar yüzünden
kı s ıtlanmaktad ı r (HAB İTAT II, 2000:1). Yetki devri ve sivil toplumun
katı l ı mc ı l ığı , bu ortamda bir zorunluluk olarak gündeme gelmektedir.
4)Bürokratik ş artlar: Demokrasi ba ğlam ı nda geli ş en sorunları n
çözümünde siyasal sorumluluk ve bürokratik denetim fonksiyonlar ı mn
oldukça önemli oldu ğu söylenmektedir. Örgüt yap ı ları n ı n bu süreçte
demokratik yöneti ş imi kendilerinin üretmesi gerekmektedir. Ancak
uygulamada rasyonel denetimler ve süreçler, sürekli olarak siyasal liderlerin
ç ı karı na hizmet etmekte ve bu ş ekilde hiyerar ş inin d ışı na ç ı kı lmaktad ı r
(Wolf, 1996:165).
5)Saydaml ı k: Günümüzde suiistimallerin ortaya ç ı karı lmas ı ,
önlenmesi ve kolektif ç ı karları n korunmas ı aç ı s ı ndan en önemli araçlardan
birisi de saydaml ı k mekanizmas ı olmuştur. Bu ş ekilde kurumsal bak ış , sezgi,
politikalarla uyumlu bilgi ve anayasal sistemde otorite-hiyerar ş i ili şkileri
(Green-Hubbell, 1996:38) daha belirgin olarak görülebilmektedir.
6)Yeni liderlik anlay ışı : Siyasal konsepte yönetim, çift tarafl ı liderliği
gerektirmektedir. Bu ise; rejimin de ğerleri aras ı nda diyalog ve i şbirliği
oluşturma becerisini ve bunlar ı n farkl ı gerilimlerini dengeleyebilmeyi,
kamu ç ı karı ile ilgili olarak karar veren halk ı n temsilcisi olabilmeyi,
kurumsal performans ı ve koruma duyarl ı lığı n ı gerektiren imaj I, kamu oyu
fikirleri üzerindeki etkileri s ı mrlamayı , temel haklar ı korumayı , hukukun
hakimiyetini sağlamayı ve vatanda şı demokratik yöneti ş im sürecinde
eğitici, yeti ştirici ve halktan yana yapmay ı (Green-Hubbe11,1996:39)
gerektirmektedir.
7)Demokratik sorumluluk: Genel olarak yöneti ş imde temel unsurun
demokratik sorumlulu ğun sağlanmas ı olduğu söylenmektedir (Kettl,
2000:494). Ancak demokratik sorumluluk, oldukça karma şı k ve sorunlu
bir kriter olarak de ğerlendirilmektedir. Çünkü sebep olma ve idare
gücünü birbirinden ay ı rt etmek ve bunlar ı bireyselle ştirmek oldukça zor
görülmektedir (O'Toole, 1997:449).
Günümüzde geleneksel yöntemler her ne kadar bir tarafa at ı lmasa
da, geleneksel dikey hiyerar ş i kendisini yatay ağlara b ı rakmaktad ı r. Ancak
bu süreçte de iki temel sorunla kar şı la şı lmaktad ı r: Birinci sorun, geleneksel
dikey hiyerar ş ik sistemin küreselle ş me ve yetki devirleri uygulamalar ı n ı n
meydan okumalar ı kar şı s ı nda nas ı l uyumlu hale gelece ği yani yeni yatay
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sistemle dikey sistemin nas ı l bütünle ş ece ğidir. İkinci sorun ise kapasite
ile ilgilidir. Bu kapsamda yönetme ve ba ş arı l ı olma yeteneklerinin nas ı l
art ı rı lacağı sorusuna cevap aranmaktad ı r.
Yüzy ı llard ı r hiyerar ş ik otorite kamu yönetiminin entelektüel
temeli olarak görülmü ştür. Ayrı ca sorumluluk mekanizmas ını n kurulmas ı
için bürokrasiye güç devredilmi ştir. Bundan dolay ı yönetimlerden
etkin yönetim ve sorumluluk mekanizmas ı n ı n kurulabilmesi için yeni
stratejiler olu şturmas ı istenmektedir. Ancak bunu bürokrasi mi yönetim mi
yapabilecek? sorusuna henüz cevap bulunamam ıştı r. Kamu yönetiminde
dikey yönetim süreci sürekli olarak yatay süreç ile sorunlar ya ş amaktad ı r.
Böyle bir ortamda yönetimler yönetme ve ba ş arma yeteneklerini nas ı l
art ı racaklar? sorusunun cevab ı da hala belirsizli ğini korumaktad ı r (Kettl,
2000:494). Bu durum da do ğal olarak yöneti ş imin bu yönü ile ilgili belirsizlik
ya ş anmas ı na yol açmaktad ı r.
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c)Yöneti şimin Kapsamı ve Sınırları : Yöneti ş im, başta devlet olmak
üzere, özel sektör ve sivil toplum kurulu ş ları nı kapsamaktad ı r. Bunlardan
devlet; siyasi kurulu ş larla kamu sektörü kurulu ş ları n ı içermekte ve bu
süreçte kendi vatanda ş ları na nas ı l daha etkin ş ekilde hizmet verebilece ği
üzerinde odakla ş maktad ı r. Hukukun üstünlüğünü koruyarak, sosyoekonomik ş artlar ı düzenleyerek, sosyal ve fiziki altyap ı ları geli ştirerek ve
sosyal güvenlik a ğları sağlayarak, kalk ı nma için çerçeve olu şturmakta ve
e ş itliğin, barışı n, adaletin temelini kurmaktad ı r. İkinci aktör olarak özel
sektör; çe ş itli sektörlerdeki özel i ş letmeleri kapsamaktad ı r. Bu kurulu ş lar
istihdam ve gelir kayna ğı olu şturarak, üretimi, ticareti ve insan kaynaklar ı nı
geli ştirerek ve hizmet sa ğlama ve kurumsal standartlar arac ı lığıyla ekonomik
kalkı nmayı ve büyümeyi sağlamaktad ı rlar (Maliye Bak., 2003:11). Yöneti ş imin
kapsam ı nda yer alan üçüncü aktör olarak kâr amac ı gütmeyen üçüncü sektör
kurulu ş ları ise; birey ile devlet aras ı nda yer alarak topluluklar ı organize
etmek, e ğitmek, toplum içindeki gruplar ı n ekonomik ve sosyal hayata
kat ı lı mını sağlamak, siyasi ve sosyal etkile ş imi kolayla ştı rmak, dayan ış mayı
art ı rmak ve kültürleri beslemek yoluyla özgürlük, e ş itlik ve sorumluluk
temellerini olu şturmaya çal ış maktad ı rlar.
Yöneti ş im; kapsad ığı devlet, özel sektör ve kâr amac ı gütmeyen
üçüncü sektör kurulu ş ları mn hepsinin araları nda e ş itlik ili şkisi bulunduğunu
öngörmektedir. Bu sistemde biri di ğerine üstün de ğildir. Kamu yönetiminin
yanı nda; özel sektörün temsil edilece ği ve küreselle ş me sürecinde yerliyabanc ı özel sektör ayr ı mı nı n kalkaca ğı için, yöneti ş im sürecine çok uluslu
sermaye de kat ı labilecektir. Kâr amac ı gütmeyen üçüncü sektör kurulu ş ları
ise ticari bağları olmayan çe ş itli toplumsal örgütlenmeleri içermektedirler.
işveren dernekleri, i şçi konfederasyonlar ı , meslek odalar ı , dernekler,
vakı flar bu kapsama girmektedir (Güler, 2000:10).
Bu bağlamda yöneti ş im kendi kendini yöneten a ğları yans ıtan bir
olgu olarak şu unsurlar ı kapsamaktad ı r:
1)Yöneti ş im yönetimden daha geni ş kapsaml ı bir kavram olarak
devlet d ışı aktörleri de kapsamakta ve devletin s ı nı rları n ı özel sektörün,
kamu sektörünün ve gönüllü kurulu ş ları n s ı n ı rlar ı na çekmektedir.
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2)Yöneti ş im, ortak amaçlar ı payla ş an ve kaynaklar ı nı n mübadelesi
ihtiyac ı nı duyan ayn ı grubun üyeleri aras ı ndaki ili şkilerin ve ya ş anan
etkile ş im sürecinin sürdürülmesini öngörmektedir. Bu süreçte ili şkiler,
etkile ş imler oyunun kurallar ı na göre güven esas ı na dayal ı olarak
sürdürülmektedir.
3)Yöneti ş imin kapsam ı nda egemen bir otorite bulunmamaktad ı r.
Ağlar önemli oranda devletten özerk, kendi kendilerini yöneten ve devlete
karşı sorumlulukları olmayan bir konumdad ı rlar.
4)Ağları yöneten yap ı lar piyasaya ve bürokrasinin hiyerar ş ik
yap ı lanmas ı na bir alternatif sunmaktad ı rlar (Cope vd., 1997:447).
Tüm bunları genelle ştirildiğinde; yöneti ş im, vatanda ş ları n ve
grupları n, ç ı karları n ı iletebilecekleri, hukuki haklar ı n ı kullanabilecekleri,
yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri ve farkl ı lı kları azaltabilecekleri
mekanizmalar ı , süreçleri ve kurumlar ı kapsamaktad ı r (HAB İTAT II,
2000:1). Bu kapsam çerçevesinde yöneti ş im, sivil toplum örgütlerinin
belirleyici hale gelmesi sürecini de öngörmektedir. Buna göre sivil toplum
örgütleri toplumsal amaçlar ı belirleyecekler ve bu amaçlar ı gerçekle ştirme
fonksiyonunu yerine getireceklerdir. Devlet ya da kamu yönetimi de
geleneksel siyasi otoritesini, toplumsal amaçlar ı n sivil toplum örgütleri
tarafı ndan belirlenip gerçekle ştirilmesi için gerekli özgürlük kapasitesinin
artı rı lmas ı doğrultusunda kullanacakt ı r (Saylan, 2000:20).
Yöneti ş im ayr ı ca, bir yandan yönlendirme gücüne sahip, hükümet
d ışı aktörleri de içeren esnek bir yap ı lanmay ı hedeflerken, di ğer yandan
demokratiklik, aç ı kl ı k, hesap verme, ço ğulculuk, karar ı n ilgililere en yak ı n
yerde verilmesi gibi ilkelere de i ş aret ederek, oldukça geni ş bir kapsamda
etkin olmaya çal ış maktad ı r. Merkezi bir yönetim yerine çok aktörlü yöneti ş im
sisteminin alaca ğı kabul edilirse, modernist planlama anlay ışı n ı n yerini
de özgürle ştirici bir planlama anlay ışı n ı n (Tekeli, 1996:51) almas ı gayet
doğal karşı lanacakt ı r. Bu durum yöneti ş imin devreye girmesiyle stratejik
planlama= da önünü açacakt ı r.
Yöneti ş imin sı nı rları ise oldukça belirsiz görülmektedir. Genel
olarak yöneti ş imin sonuçlarla ilgilenmesi, s ı n ı rları n ı n da sonuçlar ı içinde
aranmas ı nı gerektirmektedir. Asl ı ndagirdi kontrolü klasikkamuyönetiminde
tercih edilen bir yöntemdir. Ancak yetersiz olarak nitelendirilmektedir.
Çünkü örgütsel yetersizli ği ve verimsizli ği gizlemekte ve talep ile tüketici
tercihine bağlı performans ı dikkate almamaktad ı r. Sonuçlarla ilgili ç ı ktı
kontrolü ise kendini mü şteri tatmini arac ı l ığı ile göstermekte ve di ğer
performans göstergeleri arac ı lığıyla yap ı labilmektedir. Bu süreçte ş ikayetler
genelle ştirilmekte ve özel sektörle gönüllü kurulu ş lar bir araya getirilerek
kamu hizmeti ve da ğıtı mı nda ç ı karlar toplanabilmektedir (Peters-Pierre,
1998:228).
Esas ı nda yönetimin planlama sürecinde, toplumsal hareketlerin
tümümün yönetimce dönü ştürülebilece ği varsay ı mı çok isabetli
görülmemektedir. Yönetim toplumdan kaynaklanan sorunlar ı toplum
için çözmek durumundad ı r. Çünkü yönetim de toplumun bir parças ı d ı r
ve yöneti ş imin s ı nı rı yönetimin yönlendiricili ğinin kapsam ı ndad ı r
(Kickert,1997a:736). Bu kapsam geni ş ledikçe s ı nı ra olan mesafe de artmakta
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Yöneti ş imde dümen tutmak örgütler aras ı bir strateji ve kamu hizmetlerinin
üretken unsurlar ı nı bağı ms ı z b ı rakmayı amaçlamaktad ı r (PetersPierre, 1998:228). Bu durumda ise yöneti şimin sınırları geni şlemekte ve
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ç)Yöneti ş imin Stratejileri: Yöneti ş im kavram ı teorik olarak; bir
yönetilebilirlik krizinin varl ığı , bu krizin geleneksel devlet müdahalesi
biçimlerinin tükeni şini göstermesi ve mevcut çerçeveye daha iyi uyum
sağlayabilen yeni bir yöneti ş im şekline hayat verecek bir siyasal e ğilimin
bütün geli ş mi ş ülkelerde ortaya ç ı kmas ı (Yüksel, 2000:149) olgular ı üzerinde
odaklaşmaktad ı r. Stratejilerini de bunlara göre belirlemektedir.
Söz konusu bu stratejiler de ş u şekilde özetlenebilir;
1)Yöneti şim, kurumları , kurumları n aktörlerini, ancak kurumlardan
ç ı kan ve onlar ı n da ötesine giden aktörler olarak göstermektedir. Burada
resmi yönetim sistemine bir meydan okuma söz konusudur. Yöneti ş im ise
klâsik modelinin sını rl ı lığını ve yanl ışl ığı nı göstermekte ve yeni yönetim
yapı s ını kurum ve örgütlerle birlikte kurmaktad ı r (Stoker, 1998:21-22). Bu
süreçte yöneti ş im arac ı l ığı ile hizmetlerin dağıtım ı nda ve stratejik karar
verme sürecinde, özel sektörün ve gönüllü kurulu şları n daha fazla rol almas ı
öngörülmekte ve yönetimin sorumlulu ğunun dağıtılmas ı istenmektedir.
Bu doğrultuda birçok ülkede sözle şme sistemi ve kamu kurulu şlarıyla
özel sektörün ortakl ığı karar verme ve hizmet görme sürecinde oldukça
yaygı nlaşmaktad ı r.
2)Yöneti ş im sosyal ve ekonomik sorunlar ın çözümünde rol oynayan
sorumlulukların belirgin olmayan s ını rlarını aç ığa ç ıkartmaktad ı r.
Yöneti ş im, yönetim sisteminin artan karma şı kl ığını aç ığa kavuşturman ı n
yan ı nda dikkati sorumlulu ğa çekerek, devletin geri ad ı m atmas ını ve
vatanda şa dönük olarak özel ve gönüllü sektörler üzerine sorumlulu ğu
dağıtmas ını öngörmektedir. Yani yöneti şim devlet ile sivil toplum aras ında
uzun dönemli dengedeki de ğişim ile ilgilenmekte ve stratejilerini buna
göre belirlemektedir. Art ı k refah sistemi ne sa ğ ne sol politik ideolojilerle
ilgilenmektedir. Sorumluluklara vurgu yapan vatanda şlık kavram ı mevcut
konsensusun bir parças ı olarak görülmekte, yöneti ş imin, etkin ekonomik
ve politik performans için gerekli sosyal sermayelerle ve desteklerle
ilgilenmesi (Stoker, 1998:23) istenmektedir.
3)Yöneti ş im kurumlar aras ı ndaki ili şkilerde mevcut güç
bağı mlı lıkları nı aç ıkl ığa kavuşturmaktad ır. Güç bağımlı lığı ; toplu harekete
yönelik örgütlerle di ğer örgütlere ba ğlı kabul edilmektedir. Hedeflerine
ulaş abilmek için örgütler kaynaklar ı n deği ş imini yapmak ve genel amaçlar
üzerinde anla şmak zorundad ı rlar. De ği ş imin çıktı s ı sadece kat ı lı mc ı
kaynaklar ın belirlenmesi ile olmamakta, ayn ı zamanda oyunun kurallar ı
ve değiş imin içeriği ile ilgilenmektedir. Yöneti şim ilişkisinde, belirli bir
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deği ş im sürecine hakim bir kurulu ş olsa dahi bu örgüt kolayl ıkla komuta
edilebilecektir (Stoker, 1998:24).
4)Yöneti şim, aktörlerin otonom ve kendi kendilerini yönettikleri
ağlar sistemi olarak de ğerlendirilmektedir. Bundan dolay ı yöneti ş im,
aktörlerin otonom özerklikleri ile ilgilenmekte, nihai ortakl ığı , ulaş mak
istenen kendi kendini yöneten yap ı lanmalar olarak görmektedir (Stoker,
1998:25). Yöneti ş im ağları , hükümet politikalar ını etkilemeyi değil, yönetim
faaliyetlerinde rol almay ı amaçlamaktad ı r.
5)Yöneti ş im, yönetimin, rehberlik ve dan ış manl ık yapabilmek
için yeni araç ve gereç kullanmas ı nı gerektirmektedir. Yönetimin gücüne,
otoritesine, komutas ına dayanmadan neler yapabilece ğini araştı rmakta
ve yönetimin, dan ış manl ık ve rehberlikle yeni teknikler kullanabilece ğini
öngörmektedir (Stoker, 1998:25).
Yöneti ş im sisteminde belirlenen söz konusu bu stratejiler
yönetimin görevlerine göre de şekillenebilmektedir. Bunlar da şu şekilde
belirtilebilir;
1)Yeniden sentez ve koordinasyon: Bu görev kilit konumda olan
aktörlerin belirlenmesini ve aralar ında hakim konumda olanlar ını n etkin
ilişkiler geli ştirmelerini gerektirmektedir.
2) İşbirliği ve yönlendirme: Bu görevde istenen sonuçlara ula ş abilmek
için etkileyici ve yönlendirici ili şkiler ile ilgilenilmektedir.
3)Bütünle şme ve düzenleme: Bu görev ise sistem yönetimi olarak da
adland ı rı lmaktad ı r. Burada bireylerin olu şturduğu alt sistemlerin ötesine
gidilerek dü ş ünme ve hareket etme süreci analiz edilmektedir. Bu ş ekilde
istenmeyen etkiler önlenmeye çal ışı lmakta ve etkin koordinasyon için
mekanizmalar kurulmaktad ı r (Stoker, 1998:26).
Bu süreçte yöneti ş im mekanizmalar ı ; gerek bölgesel düzeyde, gerekse
ekonomik aç ı dan, liderli ğin önemine vurgu yapmak, liderli ği geli ştirecek
öğrenen çevreyi olu şturmak, yönetimler için yönetici ve icrac ı lider
anlayışı nı geli ştirmek (Wills, 1995:1) ş eklinde özetlenebilecek yeni stratejik
roller önermektedirler.
Yöneti ş im stratejileri, yöneti ş imin geleceğinin bağlı olduğu belirtilen
modellerde uygulamaya aktar ı labilme imkânı bulmaktad ı rlar. Bu çerçevede
belli ba şlı dört modelin oldu ğu belirtilmektedir. Bunlardan "piyasa
yönetimi modelinde", tekelle ş menin geleneksel yönetimin ilkesel kayna ğı
olduğu, yap ı sal olarak yerelle şmiş yönetimin tercih edildi ği, yönetimin
performansa göre ücretleme ve di ğer özel sektör teknikleri ve öncelikleri
ile geli ştirilebilece ği, politikaları n olu şturulmas ı nı n iç pazar ve pazar
önceliklerine göre belirlenece ği gibi hususlara yer verilmektedir. Bu model
kamunun kâr ı nın mümkün oldu ğunca dü şük olması nı ve piyasaya kamunun
en az kar ış an konumda bulunmas ı n ı gerektirmektedir (Ott-Goodman,
1998:6).
Diğer bir model olan "kat ı lı mc ı yönetim modeli" ise; bir önceki
modelin öngörülerine katılmakla beraber; geleneksel yönetimin en önemli
sorununun tekel de ğil hiyerarş i olduğunu, yap ı sal olarak halka yakı n ve
samimi yönetimin tercih edilmesi gerekti ğini, politika yapı mının danışmalar
ve görü şmeler arac ı lığıyla gerçekle şmesini ve kamu sektörünün büyük
,
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yatı rı mlardan çok kâr elde edebilece ğini öngörmektedir (Ott-Goodman,
1998:7).
Üçüncü model olarak belirtilen "esnek yönetim modelinde"; esneklik,
deği ş en ş artlara göre yönetimlerin ve kurulu ş ları n uygun politika de ğiş ikliği
yapabilme kapasitelerini göstermektedir. Modelde verimlilik oldukça önemli
görülürken, vatanda ş ları n haklar ı n ı n korunmas ı na ayr ı önem verilmektedir.
Model esneklik ve haklar ı n korunmas ı n ı n birbirleri ile nas ı l bağda ş acağı ?
sorusuna hala cevap aramaktad ı r. Bu süreçte geleneksel yönetim modelinin
en önemli sorunu olarak devaml ı l ığı ve süreklili ği görmekte, yap ı sal olarak
gerçek kurulu ş ları ve ağları tercih etmekte, yönetimin geçici personelden
mümkün olduğunca daha fazla yararlanmak suretiyle geli ştirilebilece ğini
öngörmektedir. Ayr ı ca politika yap ı mı nı n tecrübe ve deneyler arac ı lığı ile
olduğu, kamu yönetiminin esas kazanc ı nın koordinasyon sonucu sağlanan
dü şük kârdan (Ott-Goodman, 1998:8) sa ğland ığı da belirtilmektedir.
Dördüncü ve son model ise "yeniden düzenlenmi ş yönetim modeli"
olarak isimlendirilmektedir. Modelde yeniden düzenleme tüm sektörler
için önemli görülmektedir. Çünkü bu sayede çal ış anlar ı n giri ş imci
enerjileri ortaya ç ı karı lmakta ve bunu kullanmalar ı için kendilerine
ortam haz ı rlanmaktad ı r. Model; geleneksel modelin en önemli sorununun,
s ı n ı rlayı c ı politikalardan ve kurallardan olu ş an iç düzenlemeler oldu ğunu
belirtmekte, hiçbir belirli yap ı sal düzenlemeyi tercih etmemekte, yönetimin
kapsaml ı bir özgürlük ortam ı ile geli ştirilebilece ğini öngörmekte ve kamu
kurulu ş ları nı n temel olarak kar ı n ı n yarat ı c ı lı k ve aktiflikten kaynakland ığı nı
ortaya koymaktad ı r.
d)Yöneti şim Türleri: Literatürde genel olarak yöneti ş im; bir ülkenin
ekonomik faaliyetlerini ve di ğer ekonomilerle olan ili şkilerini etkileyen
süreçleri (HAB İTAT II, 2000:1) içeren, e ş itlik, yoksulluk ve ya ş am kalitesi
üzerinde etkileri bulunan (Maliye Bak., 2003:1) iktisadi yöneti ş im, politika
oluşturmadaki karar süreçlerini ortaya koyan siyasi yöneti ş im ve politika
uygulama sistemini içeren (HAB İ TAT II, 2000:1) idari yöneti ş im ş eklinde üçe
ayrı lmaktad ı r. Ayrı ca, yöneti ş im için; kamu kurulu ş ları , özel sektör ve sivil
toplum kurulu ş ları işbirliğinde, yönetime kat ı lma anlam ı nda ve ideolojik
temelleri ayn ı ancak mekansal farkl ı lı klara göre kat ı lı mın boyutlar ı nda
ortaya ç ı kabilecek deği ş iklikler dikkate al ı narak, mekan ölçe ğine göre
uluslar üstü, ulusal ve yerel ölçek olmak üzere (Karaman, 2000:42) üçlü bir
s ı nı fland ı rma yap ı labilmektedir.
Çal ış mada bu genel s ı nı fland ı rmalardan çok, konuyla ilgili
literatürde s ı k kullan ı lan yöneti ş im türlerine de ğinilecektir.
1)Küresel Yöneti ş im: Artı k insanlar, birer ürün ve hizmet tüketicisi
olarak özel sektörde, yaln ı zca kendilerine sunulan ı değil, gerçek seçim
haklar ı n ı istemektedirler. Kitle içinde erimeyi de ğil, birey olmalar ı n ı
öne ç ı karmaktad ı rlar. Bu da, kitleyle birlikte erimeyi de ğil, kendine özgü
tercihler olu şturma e ğilimlerini beslemekte, bunun sonucunda gerek ulusal
planda da, gerekse dünya ölçe ğinde yönetim, yerini kar şı lıkl ı etkileş imi
içeren yöneti ş im kavram ı na b ı rakmakta ve zamanla küresel yöneti ş im
denilen anlay ış etkinlik kazanmaya ba ş lamaktad ı r.
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Bugün herkes, dünya düzeninde yeni bir yap ı lanma ile karşı
karşıya kalmaktad ı r. Yeniden yap ı lanmaya çal ış an yeni dünya düzeni
olarak dü şünülen bu süreç, üstlendi ği fonksiyonlar gere ği hem ekonomik
hem de siyasi bir içerik ta şı maktad ı r. Bu modelde belirlenen hedeflere
ulaşı lmas ı nda sistemin çal ıştırı lmas ı , ulusal aktörler kadar, uluslararas ı
aktörlerin de uzla ştığı bir ortam ı gerekli kı lmaktad ı r (Karaman, 2000:43).
Böylesine bir ortamda, 1970% ve 1980'li y ı llarda; serbest piyasa ekonomisine
uygun şekilde yap ı lan reform uygulamalar ı ndan elde edilen sonuçlar;
siyasal me ş ruiyet ve sosyal düzen ş artları gibi etkenlerin yeterince hesaba
katı lmad ığı takdirde, ekonomik projelerin tek ba ş ları na ba ş arı s ı z olacağı nı
göstermi ştir (Yüksel, 2000:155). Bu dönemde gündeme gelen yöneti ş im
kavram ı , bu süreçte zorunlu olarak küreselle şmeye baş lam ıştı r.
Küreselle ş me süreci tüm dünya genelinde iyi niyet temelinde,
uzlaşmayı sağlayacak faktörlerin kullan ı lmas ı nı sağlamıştı r. Bu bağlamda
uluslar üstü hedeflerin ve ilkelerin belirlenmesinin ve uygulanmas ının
sağlanmas ı önem ta şı maktad ı r. Ancak dünya üzerindeki çe ş itli ulusları n ve
bunları n sahip oldukları kültürel ve sosyal de ğerlerin tümünün ulus üstüne
ta şı namamas ı ndan dolayı , bu uzlaş ma modelinin uygulanmas ı nda, uygarl ı k
değerleri aç ı s ından piramidin tepesine do ğru değer ilkelerinin azalmas ı ve
buna karşı lık evrensel de ğerlerin önem kazanmas ı gerekmektedir (Karaman,
2000:43).
Bu süreçte gündeme gelen küresel yöneti ş im, ulus devletlerden
oluş an bir dünya sistemindeki hükümet etme biçimine alternatif olarak
önerilen yeni yönetme stratejisini ortaya koymu ştur. Hükümet ve toplum
aras ı ndaki etkile ş imin yeni biçimlerini ifade etmek üzere kullan ı lan
yöneti ş im kavram ı nın, hükümet ve toplum aras ındaki s ı nı rda, kamusal ve
özel sektörlerin geleneksel olmayan yeni yönetme yollar ında somutla ştığı
iddia edilmi ştir. Bunun yan ında küresel yöneti ş im, ulus devletlerin yönetme
kapasitelerinin ilerisine giderek, merkezi bir otoritenin yoklu ğunu ima etmi ş
ve hükümetler ile kâr amac ı gütmeyen sivil toplum kurulu ş ları aras ı ndaki
i şbirliğini formüle (Özdek, 1999:44) etmeye çal ış mıştı r. Bu paralelde
haz ı rlanan bir Dünya Bankas ı raporunda, mevcut kaynaklar ı n öncelikle,
kamusal hizmetleri de içerecek şekilde, kamu yönetimini geli ştirmeye,
kontrol ve denetim pratiklerini güçlendirmeye, baz ı kamu hizmetlerinin
merkezilikten uzakla ştırı lması na ve özel giri ş imin gelişmesine uygun ortam ı
sağlayacak hukuksal ve yarg ı sal alt yap ını n tesis edilmesine olan gereklilik
ortaya konmaktad ı r (Yüksel, 2000:156). Bu tür programlar, sadece devleti
küçültmek ve onu daha etkin k ı lmak için de ğil, aynı zamanda toplumdaki
mevcut güç dengesini hükümetlerden ve kamu sektöründen özel ki ş i ve
gruplara doğru değiştirmek üzere tasarlanmaktad ı r.
Küresel yöneti ş imle ilgili en önemli toplant ı Mayı s 1998'de
İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekle ştirilmi ştir. 1997 y ı lı nda
imzalanan Kyota Anla şmas ı nı n temel noktalar ı nın tart ışı ld ığı bu toplantı da,
geli ş mi ş ülkeler ciddi küresel sorunlar ı çözmek için bir araya gelmi ş lerdir.
Toplantıda küresel i ş sizlik, sürdürülebilir kalk ı nma ve geli ş mekte olan
ülkelerin dünya ekonomisiyle bütünle ş meleri, 1997 y ı lı nda Asya'da ba ş layan
ekonomik krizle mücadele edebilmek için küresel mali düzenlemelere
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olan ihtiyaç ve özellikle Hindistan tarafı ndan yap ı lan nükleer çal ış malar
değerlendirilmi ştir. Bu sorunlar ı n küresel yap ı s ı , çözümde uluslararas ı
çaban ı n gerekliliğini aç ı kça ortaya koymu ştur. Bununla birlikte bir
dünya hükümeti eksikli ği, küresel yöneti ş imde ba ş arı n ı n sağlanmas ı için
devletleraras ı işbirliğini gerekli k ı lmaktad ı r (Faulks, 1999:194).
Bu süreçte uluslararas ı alanda görülen yetki aktar ı mları ,
küresel yöneti ş im süreci için gündem olu şturmu ştur. Klâsik yönetime
meydan okumalar, yaln ı zca kamu sektörü programlar ı n ı küreselle şmi ş
dünyada etkin olarak kullanma amac ı gütmemi ş , ayn ı zamanda bunlar ı
yapabilme kapasitesini olu şturmak istemi ştir. Ancak halâ birçok yönetim
geleneksel yöntemleri kullanmakta ve yönetim süreçlerinin, özellikle
personel sisteminde yap ı ları n ı deği ştirmemekte (Kettl, 2000:498) ı srarc ı
olmaktad ı rlar.
Uluslararas ı kurulu ş lar aras ı nda küresel yöneti ş imin geliş imine
en önemli katk ıyı Birle ş mi ş Milletler (BM) sa ğlamaktad ı r. Te şkilat
kalkı nma programlar ı nda; yasama ve yürütme organlar ı , kamu ve özel
sektör yönetimleri, ademi merkeziyetçilik, yerel yönetimler ve sivil toplum
kurulu ş ları alanları nda, yöneti ş imin geli ş imi için birçok ülkeye katk ı
sağlamaktad ı r.
Küresel yöneti ş im konusunda Dünya Bankas ı da önemli çal ış malarda
bulunmaktad ı r. Banka 1997 y ı lı nda yayı nlad ığı kalkı nma raporunda,
yöneti ş imi devletlerin rollerinin de ğiş imi sürecinde bir basamak olarak
nitelendirilmi ştir. Ülkeleri; olu şturduklar ı politikalar, kurum kültürleri,
hükümetlerin seçilme, izlenme, de ğişme süreci, politikalar ı etkin biçimde
uygulamaya aktarabilme kapasiteleri, vatanda ş hakları na saygı l ı olma
durumlar ı gibi faktörleri kullanarak (Maliye Bak., 2003:IV) s ı nı fland ı rmakta
ve bunu kullanarak, yöneti ş im sürecinde bu ülkelere maddi katk ı
sağlamaktad ır.
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkı nma Örgütü) ise yöneti ş imi, sosyal
ve ekonomik geli şme aç ı s ı ndan ülke kaynaklar ı nınyönetimiyle ili şkili olarak,
toplumsal yap ı içinde politik otoritenin etkin kullan ı m ı n ı n sağlanmas ı
olarak de ğerlendirmektedir. Buna göre, kamu otoriteleri, ekonomik
birimlerin fonksiyonlar ı nı yeterli bir ş ekilde yerine getirebilmeleri için
gerekli ortamlar ı sağlamal ı d ı rlar (Yüksel, 2000:156). OECD, yöneti ş im
kapsam ı nda, hükümetlerin karşı laştı kları güçlükleri analiz etmeyi, bunlara
çözümler aramay ı ve demokratik kurumlar ın etkinli ğini iyile ştirmek üzere
iyi uygulamaları te şvik etmeyi amaçlamaktad ı r. Bu doğrultuda, ülkelerle
ilgili olarak e-devlet, düzenleyici reformlar, sürdürülebilir kalk ı nma,
vatanda ş ları n politika üretim sürecine kat ı lı mı ve yolsuzlukla mücadele
gibi çe ş itli alanlarında faaliyetlerde bulunmaktad ı r (Maliye Bak., 2003:V).
Diğer bir uluslararas ı kurulu ş olan IMF (Uluslaras ı Para Fonu) de
etkin oldu ğu ülkelere; yöneti ş im mekanizmalar ı nı n yaygı nl ı k kazanabilmesi
için, hukukun üstünlü ğünü sağlama, kamu sektöründe etkinli ği ve hesap
verebilirli ği geli ştirme ve yolsuzlukla mücadele etme süreçlerine, özellikle
ekonomik katkı lar sağlamaktad ı r. Yöneti ş im sürecine AB (Avrupa
Birliği )de çok s ı cak bakmaktad ı r. AB Komisyonu tarafı ndan bu günlerde
yayı nlanan "AB'de Demokrasinin Geli ştirilmesi" ba ş lıklı kitab ı n ana
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temas ı da yöneti ş im olarak belirlenmi ştir. Bu çerçevede AB'nin yönetim
biçimine hakim olmas ı gereken en önemli ilkeler olarak; hesap verebilirlik,
görünürlük, saydaml ık, tutarl ı l ı k ve etkinlik belirlenmi ştir. Bu ilkelerin
ortak noktas ı , ki ş lerin karar alma süreçlerine daha fazla kat ı l ı m ı n ı n ön
ko şulları n ı olu şturmalar ı olarak belirlenmi ştir. Uluslararas ı kurulu ş ları n
küresel yöneti ş imin geli ş imine dönük bu katk ı ları na rağmen, üçüncü dünya
ülkelerinin kalk ı nma amac ı na yönelik programları n ı n ba ş arıs ız kalmas ı n ı n
veya istenmeyen sonuçlara yol açmas ı mn temel nedeni olarak sosyal refah
harcamalar ı ve iyi yönetilememeleri gösterilmektedir. Bu krize çözüm
olarak ise, özelle ştirme, özel sektör-kamu sektörü i şbirliği ve ortakl ığı ve
refah devleti harcamalar ı nı n azalt ı lmas ı gibi politikalar önerilmektedir
(Yüksel, 2000:157). Yani bir anlamda yöneti ş imin ba ş arı s ı YKY dü şüncesinin
uygulamaya ba ş arı l ı bir ş ekilde aktarı lmas ı na bağlı görülmektedir.
2)Kamu Yöneti ş imi: Yöneti ş im kavram ı genel olarak, karmay ı
yani tek yönlü nedensellik ili ş kilerini de ğil, çok yönlü etkile ş imleri ifade
etmektedir. Buna göre yöneti ş im toplumdaki kamu sektörünün ve özel
kurulu ş ları n, bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin yönetime ili şkin toplam
tutum ve davran ış ları biçiminde tan ı mlanabilmektedir. Bu durumda da
farkl ı ve çoğu zaman çat ış an ç ı karlar ı n uyumla ştı rı ld ığı , uzla şı c ı eylemlerini
formüle edilip ya ş ama geçirildi ği süreklilik arz eden bir süreçten söz
edilebilmektedir.
Dünyada ya ş anan büyük de ğiş ime paralel olarak, devlet kurumunun
içine girdi ği yeniden yap ı lanma süreci ve bu süreci, belirleyen çok yönlü,
karma şı k etkile ş imler kamu yönetimi alamnda yeni yakla şı mları gerekli
kı lmaktad ı r ( Ş aylan, 1996:15). Ancak bu yakla şı mlar genel olarak kamu
sektörünün temel görevleri aras ı ndaki farkl ı l ı klardan kaynaklanmaktad ı r.
Buna göre; mal ve hizmetler aras ı ndaki bölü ş üm, gelir dağı l ı m ı ve bunu
korumaya dönük çal ış malar, ba şta özel sektör olmak üzere kamu sektöründe
de düzenlemeler yapmak, ekonomik kurallar ı yönetmek (Lane, 2000:4)
çabaları , yöneti ş im yakla şı mları m ortaya ç ıkarm ıştı r. Bunlardan kamu
yöneti ş imi, bu hususlar ı n nas ı l gerçekle ştirece ği ile ilgilenmektedir.
Çağdaş toplumlarda kamu yöneti ş imi, toplumun d ış sal yönetimsel
denetimini de ğil, süreçte yer alan aktörlerin tümünden kaynaklanan
etkile ş imsel bir yönetimi öngörmektedir. Uygulamada bu etkile ş im
süreklidir. Bir yöneti ş im yap ı s ı n ı n, çağda ş yönetsel ihtiyaçlar ı karşı layacak
biçimde yeterli dönü ştürme yetkinli ğini özünde bulundurmas ı ve bunlar ı
koordine edebilmesi gerekmektedir (Bozkurt vd., 1998:274).
Kamu yöneti ş imi; ulusal, bölgesel, yerel, siyasal, sosyal
gruplardan, bask ı ve ç ı kar gruplar ı ndan, sosyal kurulu ş lardan özel ve
ticari organizasyonlardan olu ş an ağları n yönetimini içermektedir. Burada
yönetimin d ı ş yönetimi yönlendirme fonksiyonubulunmaktad ı r. Yönlendirme
kontrolden çok daha farkl ı anlam ta şı maktad ı r. Burada do ğrudan etkileme
ve etkilenme söz konusudur. Kamu yöneti ş imi kamusal politikalar a ğı nda
sosyal süreçlerin birbirlerinden do ğrudan etkilenmesini öngörmekte ancak
bu aktörlerin farkl ı ve çoğu zaman çat ış an amaç ve ç ı karlar ta şıyabildiğini
de kabul etmektedir (Kickert, 1997/a:735).
Kamu yöneti ş iminde, literatürde oldukça önemli görülen üç unsur
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dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi ko ş ullar ve çevresel ş artlar, ikincisi
karma şı kl ı k yani sistem unsurlar ı n ı n sayı s ı , farkl ı lığı ve unsurlar aras ı ndaki
ili şkiler, üçüncü ise do ğrudan etkile ş imdir. Kamu sektörü yüksek oranda
karma şı kl ı k ta şı r. Bir çok farkl ı aktörün ağsal ili ş kiler içinde olmas ı söz
konusudur. Bu karma şı kl ık ne merkezi ne de en alt seviyede olan farkl ı bir
yöneti ş im formu ortaya koymaktad ı r (Kickert, 1997/b:176).
Kamu yöneti ş imi kamu yönetiminin i ş leyi ş inde etkinli ğin ve
verimliliğin de ötesine gidilmesini öngörmektedir. S ı kı ticari kurallar ın
yanı nda kanuna uygunluk ve yasall ı k de öncelikli hedefler aras ı nda yer
almaktad ı r. Yönetim faaliyetlerinde sinirlilik esas olarak al ı nmakta,
kamu yöneti ş iminde sosyal ve politik yap ı lar aras ı ilişkiler, bu ili şkilerin
yönlendirilmesi aç ı s ı ndan çok önemli görülmektedir (Kickert, 1997/b:732).
Bu süreçte kamu yöneti ş imi üç tür yap ı nın olu şumunda etkin
olmaktad ı r. Öncelikle birinci yap ı da yönetim, zay ı f ancak etkin, verimli,
tutumlu ve performans hedeflerine ula ş abilecek konumda dü şünülmektedir.
İkinci yap ıda yönetim için dürüstlük ve doğruluk temel de ğerlerdir.
Yönetimde öncelikli olarak sosyal adalet, e ş itlik, yasall ık görevlerin do ğru
bir ş ekilde yerine getirilmesi ön plana ç ı kmaktad ı r. Üçüncü yap ı da ise
sağlaml ık, güçlülük hakim de ğerler olarak dikkat çekmektedir. Bu yap ıda
yönetim güvenilir, güçlü, uyumlu, güvenli, kendinden emin ve zorluklar
karşı s ı nda mücadeleci olmak zorundad ı r (Kickert, 1997/a:735). Bu süreçte
baş arı lı olmak, kamu yöneti ş iminin baş arı s ı ile doğru orantı l ı d ı r.
3) İyi Yöneti ş im: Kavram ilk olarak Afrika gibi, istikrarl ı , oturmu ş ,
devlet yap ı ları n ı n olmad ığı ülkelerdeki iktidar ve yönetim sorunlar ı
çerçevesinde dile getirilmeye ba ş lanm ıştı r. Dünya Bankas ı nca yürürlü ğe
konan "Yap ı sal Uyum Programlar ı "nı n ba ş arı s ı zl ığı , an ı lan bankay ı , söz
konusu programlar ı n hayata geçirmeye çal ıştığı ülkelerin kamu yönetimleri
üzerinde giderek daha çok durmaya ve bu ba ğlamda iyi kamu yönetimi
kriterlerini yerle ştirme yönünde çaba göstermeye yöneltmi ştir.
Bu çabalar çerçevesinde ş ekillenen iyi yöneti ş im kavram ı ;
vatanda şları n güvenliğinin sağland ığı , hukukun üstünlüğünün gerçekle ştiği
ve yargı bağı msı zl ığı nı n var oldu ğu hukuk devletini, kamu harcamalar ı nı n
adil ve doğru bir ş ekilde yöneten kamu kurulu ş ları n ı , siyasal liderlerin
eylemlerinden dolay ı halka hesap verebildi ği veya halkı n onlardan hesap
sorabildiği, bütün vatanda ş ları n gerekli bilgiye kolayca ula ş abildiği
saydam yönetimi ve insan haklar ı nı n asgari gereklerini içermektedir
(Yüksel, 2000:155). Bu durum sa ğl ı kl ı ve insan odakl ı kalkı nma aç ı s ı ndan
iyi yöneti ş imin; doğal kaynaklar, kültür, co ğrafi büyüklük ya da ülkenin
konumunda daha kritik bir öneme sahip oldu ğu gerçeğinin anla şı lmas ı na
yol açm ış , bu süreçte daha istikrarl ı ve adil bir kalk ı nma politikas ı n ı n
üretilip uygulanmas ı ndan sorumlu olan devlete, yeni görev ve fonksiyonlar
yüklenmesi gerekti ği genel kabul görür hale gelmi ştir. Sonuçta iyi yöneti ş im,
siyasi ve sosyo-ekonomik ili şkileri kat ı lı mc ı , ş effaf ve sorumlu biçimde
yönlendiren süreç ve yap ı lar (HAB İTAT II, 2000:1) olarak de ğerlendirilmeye
ba ş lanm ıştı r.
Literatürde iyi yöneti ş imin birbirini tamamlayan ba ş lı ca sekiz
unsuru bulundu ğu belirtilmektedir. Bu ilkeleri ş öyle özetleyebiliriz:
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(a) Ş effafl ı k: Yönetimde ş effafl ı k serbest bilgi akışı nı n sağlanmas ı
ile mümkün olabilmektedir. Bu ise; usullerin, kurumlar ı n ve bilgilerin,
ihtiyac ı olanlar için kolayl ı kla eri ş ilebilir olmas ı ile gerçekle ş ebilecektir
(Maliye Bak., 2003:V111). Yönetimin aç ı k ve saydam olmas ı , devletin
sorumlulu ğunun vazgeçilmez ko ş ulları ndan birisidir. Gizlilik, ülkelerin
üstün ç ı karları n ı n gizli olduğu yönündeki anlay ış lar, rant payla şı m ı n ı n
kı l ı fları olarak yönetimde yozla ş maya neden olmaktad ı r (Aliefendio ğlu,
2001:33). Bundan dolay ı iyi yöneti ş imin sağlanmas ı sürecinde ş effafl ı k
çok önemli görülmektedir. Ş effafl ığı n önemi ayrı ca politika hedeflerinin
belirlenmesinde ve uygulanmas ı nda aç ı kl ığı gerektirmesinden de
kaynaklanmaktad ı r. Ş effafl ı k piyasalar ı n sorunsuz ş ekilde i ş lemesini,
hükümetler ve uluslararas ı kurulu ş lar tarafı nda izlenen politikalarla
yap ı lan hatalar ı n tespitini ve düzeltilmesini kolayla ştı rmaktad ı r (Maliye
Bak., 2003:2).
(b)Hesap verebilirlik: İ lke bir kurumdaki görevlilerin yetki ve
sorumlulukları nı n kullan ı lmas ı na ili ş kin olarak, ilgili ki ş ilere karşı cevap
verebilir olma, bunlara yönelik ele ştiri ve talepleri dikkate alarak bu
yönde hareket etme ve bir ba ş arı s ı zl ı k durumunda sorumlulu ğu üzerine
alma gereklili ğini ortaya koymaktad ı r. Yani kamu örgütleri, özel sektör
ve sivil toplum kurulu ş ları ndaki karar al ı c ı lar, kamu oyuna ve kurumsal
payda ş ları na karşı hesap verebilmelidirler (Maliye Bak., 2003:V111).
Hukuk devletinin en önemli özelli ği yönetenlerin yönetilenlere
kar ış sorumlu olmas ı d ı r (Aliefendio ğlu, 2001:33). Devletin i ş leyi ş inde;
vatanda ş ları n belirli kurallar alt ı nda kamu politikalar ı üretmek üzere,
politikac ı lara yetki vermeleri ve üretilen kamu politikalar ı n ı n hayata
geçirmek için politikac ı lardan bürokratlara do ğru yap ı lan iki tür yetki
devri bulunmaktad ı r. Politikac ı ile vatanda ş aras ı ndaki yetki devri ili ş kisi
siyasal sorumluluk, politikac ı ile bürokrasi aras ı ndaki yetki devri ili şkisi ise
yönetsel sorumluluk olarak görülmektedir. Her iki sorumluluk mekanizmas ı
da hesap verebilirlik üzerinde odakla ş maktad ı r.
(c)Kat ı l ı mc ı lı k: Tüm vatanda ş ları n gerek doğrudan gerekse
kendilerini temsil eden arac ı kurumlar vas ıtas ıyla karar alma süreçlerine
katı lmaları gerekmektedir. Vatanda ş ları n aktif kat ı l ı mı sayesinde,
politikalar olu şturulurken farkl ı ç ı karlar aras ı nda uzla ş ma sağlanmakta,
böylelikle vatanda ş lar ç ı karları n ın ötesinde ortak ç ı kar için hareket
edebilmektedirler.
(ç)Cevap verebilirlik: Kurumlar ı n ve usullerin tüm vatanda ş lara
hizmet etme gayreti içinde olmas ı gerekmektedir (Maliye Bak., 2003:V111).
BU İ lke, vatanda ş ları n yönetimde/hükümette bulunanlarca dinleneceklerini
bilmeleri anlam ı na gelmektedir. Duyarl ı yöneticinin, cevap vermeye haz ı r,
sempatik, sorunlara duyarl ı ayn ı zamanda halk ı n ihtiyaç ve isteklerini
anlayabilen ve uygulayabilen bir yap ı da olmas ı (Maliye Bak., 2003:53)
gerekmektedir.
(d)Hukukun üstünlü ğü: İ lke, kurumlar ı n adil olarak olu şturulan yasal
çerçeveler içinde hareket etmelerini ve ki ş ilerin de kendi davran ış ları na
kanunları n uygulanabilece ğini kabul etmelerini öngörmektedir (Maliye
Bak., 2003:V111). Devletin süreklili ği için bu ilkeye mutlaka uyulmas ı
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gerekmektedir. Sürekli sorgulanan ve yapt ığı ele ştirilen hantal bir devlet
yerine kat ı l ı m ile gelecekteki stratejilerini gerçekle ştiren, di ğer kamusal,
özel ve sivil aktörlere rollerini oynamas ı için fı rsat veren ve tüm bunlar ı
değerlendiren devlet yönetimine geçilmesi gerekmektedir. Bu yönetimde,
kamu yönetimi, karar al ı c ı durumunda, seçkinlerin yönetiminden toplum
birlikteliğini temel alan yönetime geçerek bir bak ı ma kendini emniyete
almaktad ı r. Hukuka bağlı lık ve sayg ıl ı birey, devletin sürdürülebilirli ğini,
birlikte geçerli k ı lmaktad ı rlar (Karaman, 2000:44).
(e)Etkinlik: Usullerin ve kurumlar ı n, kaynaklar ı n verimli
kullan ı lmas ı nı sağlayacak sonuçlar üretmeleri gerekmektedir (Maliye Bak.,
2003:VIII). Bu anlamda etkin yöneti ş im, küreselle şmenin ve sürdürülebilir
kalkınmanı n gerektirdi ği değiş ime ayak uydurmaya yönelik, devlet, özel
sektör, sivil toplum kurulu ş ları ve vatanda şın yönetiminde birlikte rol
almalarını öngören geni ş bir bakış aç ıs ını temsil etmektedir (Maliye Bak.,
2003:79).
(f)E ş itlik: İlke, tüm vatanda ş ların mevcut refah seviyelerini muhafaza
etmek ve geli ştirmek fı rsatlar ı na sahip olmalar ı nı gerektirmektedir (Maliye
Bak., 2003:VIII). Benzer olaylar ı n, benzer ş ekilde, tarafs ı z ve adil muamele
görmesinden kesinlikle ödün verilmemelidir.
(g)Stratejik vizyon: Kamu yönetiminde liderler iyi yöneti şim ve
kalkınma hususunda etkin bir perspektife sahip olmal ı ve geli şmeye yönelik
gerekli unsurlar ı belirleyerek bunlar ı sağlamal ıd ı rlar (Maliye Bak., 2003:
VIII). Stratejik vizyonlar ı belirgin olmakla birlikte süreklilik göstermelidir.
Vizyon, çal ış anlarla yöneticiler taraf ı ndan belirlenmeli, buna yönelik
hedefler de ula şı labilir olmal ı ve çal ışanları n bu vizyona inanmalar ı
sağlanmal ıd ı r.
İyi yöneti ş im, tüm bu ilkelerin gere ği gibi yerine getirilmesini
öngörmektedir. Bunlar ı birbirinden ayrı düşünmek de mümkün değildir.
Yönetim karşı s ı nda yöneti ş imin ba şarı lı olabilmesi, tüm ilkelerin mümkün
olduğunca yüksek ba ş arı oranlar ı ile uygulanabilmelerine bağl ı d ı r.
e) Yöneti ş im-Yeni Kamu Yönetimi (YKY) Kar şı laştırmas ı
Yöneti ş im, farkl ı ortakl ık yap ı ları içeren interaktif bir süreç olarak
görülmektedir. Bu süreçte sorumluluk ili şkileri, örgütler aras ı görüşmeler
ve sistemli koordinasyon etkilidir. Sorumluluk ili şkisinde, ki şilerle
belirli bir görevi yerine getirmek için sözle ş me yap ı lmaktad ı r. Örgütler
aras ı ilişkilerde, örgütler, kendi amaçlar ı n ı yerine getirme sürecinde,
kapasitelerini di ğerlerinin kapasiteleri ile harmanlayacaklar ı projelere
katı larak bu projeleri birlikte yürütmektedirler. Sistemik koordinasyon
şeklindeki ortakl ıkta ise, anlay ış temelinde, kendi kendine yürüyen a ğların
kurulmas ı nı n önünü açacak kat ı lımlı çal ışma sistemi öngörülmektedir.
Artık örgütler vizyonlar ını bu alana yönlendirmektedirler (Stoker, 1998:25).
Gerek YKY dü şüncesinde gerekse bunun bir unsuru olan
yöneti ş imde, örgütler için a ğsal ili şkilerin önemi vurgulanmaktad ı r. Her iki
dü şüncenin bunun yan ı nda oldukça fazla ortak yönü bulunmaktad ı r. Bunlar
da şu şekilde özetlenebilir:
1)Gerek YKY, gerekse yöneti ş im, iyi toplum-iyi yönetim kurma
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amac ı ndad ı r.
2)Her iki yakla şı mda da sorumluluğa önem verilmektedir.
3)Her iki yakla şı mda da yönetimlerin toplumdan uzak oldu ğu,
yönetim birimlerinin çok verimsiz çal ıştığı öngörülmekte ve bunlar ı n
çözümüne yönelik öneriler getirilmektedir.
4)Her ikisi de etkinlik için rekabetin ş art olduğunu öngörmektedir.
5)Her iki yakla şı m da sonuç odakl ı olarak girdilerden çok ç ı ktı ları n
denetimiyle ilgilenmektedir.
6)Her iki yakla şı m da "dümen tutmaya" (koordine etmeye) vurgu
yap ı lmaktad ı r (Frederickson-Smith, 2003:218).
Görüldüğü gibi iki yaklaşı m aras ı nda bu kadar benzerlik olmas ı ,
literatürde yöneti ş imin sürekli olarak YKY dü şüncesi kapsam ı nda ele
al ınması na yol açm ıştır. Özellikle kamu yönetiminde yöneti ş im uygulamaları
YKY dü şüncesi çerçevesinde ş ekillenmektedir. Zaten günümüzdeki
yöneti ş im tart ış maları YKY dü şüncesinin özellikle bat ı demokrasilerinde,
Avustralya ve Yeni Zelanda'da yay ı lmas ıyla artm ış ve geli şmiştir. Bir çok
bilim adam ı nın yöneti ş im tart ışmalarını , YKY teorisyenlerinin yönetim
felsefesi tart ış maları tetiklemi ştir (Peters-Pierre, 1998:225).
İ ki kavram aras ı nda benzerlik kadar farkl ı l ı klarda bulunmaktad ı r.
Bunlar da şu şekilde belirtilebilir:
1)Yöneti ş im demokratik yap ı lanmada merkez unsurlardan biri
olarak görülmektedir. Yönetim kadar eski bir kavram olarak olu şumu
Batı Avrupa'da a ğlar, kamu/özel ortakl ı kları ve hizmet sektörüne gönüllü
kurulu ş ları n kayışı gibi geli şmeler sonucunda olmu ştur. Dolay ı s ıyla
yöneti ş im süreçle ilgilidir. YKY ise daha çok ç ıktılarla ilgilidir. Yöneti şimi
anlamak, yönü ve ç ı ktıları anlamaktan geçmektedir. YKY ise mü şteri
tatmini ve etkinli ğine yönelik olarak örgütler aras ı yönetim tekniklerini
geli ştirmeye çal ış maktad ı r (Peters-Pierre, 1998:228). Yöneti ş imde kamusal
politikalar nas ı l oluşturuluyor? ve yürütülüyor? sorular ı na cevap aran ı rken,
YKY'de verimlilik ve mü şteri tatmini ne durumda?, mü şterilerin istedi ği
kamusal mallar en dü şük girdiyle nas ı l üretilecek? gibi sorular ı n cevab ı
aranmaktad ı r (Frederickson-Smith, 2003:219).
2)YKY reform sürecinde örgütler aras ı bir program iken yöneti ş im
bir perspektif olarak dikkat çekmektedir. Geli şmi ş ülkelerde yöneti ş imin
ortaya ç ıkışı kamusal ç ı karla ilgili alternatif modellere yönelik olmu ştur.
Bundan dolay ı yöneti ş imin politik bir teori oldu ğu söylenmektedir. Kavram
toplum ile devlet aras ı ndaki de ği ş toku şu tasvir etmektedir. YKY ise daha
çok örgütsel bir teori olarak kabul görmektedir (Peters-Pierre, 1998:228-229).
Dolayıs ıyla her ikisinin de farkl ı felsefik tabanlar ı bulunmaktad ır. YKY
örgüt teorisinden, kamu tercihinden, kurumsal literatürden esinlenirken,
yöneti ş im politik teorilerden yararlanmaktad ı r. Nihai amaç yönetimler
niçin böyle davran ıyor? ve nas ı l daha iyi olabilirler? sorular ını n cevab ını
bulmaktır (Frederickson-Smith, 2003:219-220).
3)Yöneti şim, kamu sektörü kaynaklar ını , siyasal denetimin ve
yönetimin hareket kapasitesini art ıran stratejiler geli ştirilmesine ba ğl ı
olarak korumakla ilgilenmektedir. YKY ise kamu sektörünün dönü şümüyle
ilgilidir. Yöneti şim yönetimin s ını rlarını aşma, ona üstün gelme çabas ında
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ve yönetim yap ıları n ı birle ştirme, i şbirliğine dönük yönlendirme, kamu
kurulu ş ları ve özel sektör ç ıkarları n ı birle ştirme çabas ı ndad ı r. YKY ise
daha çok içe dönüktür ve devlet toplum ili şkilerinde alternatif aray ışlar
içindedir. Bu şekilde kamu sektörü yönetim modeli klâsik örgüt
yönetim modelinin yerini almakta ve hizmet sağlayı c ı larıyla kamu sektörü
müşterileri aras ındaki al ış veri şle ilgilenmektedir (Peters-Pierre, 1998:228).
YKY kamu hizmetinin bölü şümü sürecinde toplula ştı rı lmış değerler,
amaçlar, pratikler olu şturmak istemektedir. Yöneti ş imde ise bu amaçlar söz
konusu değildir.
4)Yöneti ş im yönetimle toplum aras ındaki ilişkileri tan ı mlayan
bir süreç olarak dü şünülürken, YKY ise nas ı l olmal ı ? sorusuna cevap
arayan tamamen bir dü şünce ş ekli (Frederickson-Smith, 2003:219) olarak
görülmektedir.
5)Yöneti şim terimi, kamu yönetiminin tart ışı lmasıyla birlikte
gündeme gelmi ş ancak anlam ı hiçbir zaman netle ştirilememi ştir. Özellikle
Avrupa literatüründe artan bir h ı zda yönetim yerine yöneti ş imi kullanma
eğilimi görülmektedir. Bu kelime kullan ı lırken, ağlara, ortakl ıklara,
uluslararas ı piyasalara önem verilmekte ve YKY tart ışmalarının bu süreçle
bağı kurulmaktad ı r (Peters-Pierre, 1998:223). Daha çok bu alanda İngiltere
ve Hollanda'da geli ş meler yoğunluk kazanmaktad ı r. Bu tart ış manı n kökeni
ise refah devleti uygulamalar ı na kadar gitmektedir. Ç ıkar gruplar ını n
konumları ve uzant ıları bu süreçte rol oynamaktad ır.
6)Yöneti şim kamu hizmetiyle kamu görevlileri aras ı ndaki aç ık
sorumluluk ili şkilerini görmek istemektedir. Bunun için de yöneti ş im kamu
kaynaklar ı üzerinde yöneti ş im kapasitesini kontrol amac ıyla yeni stratejiler
bulmaya çal ışmaktad ı r. YKY ise klâsik kamu yönetimi yerine kamu yönetimi
için modeller aramakta ve kamu sektörü üzerinde odakla ş maktad ı r
(Frederickson-Smith,2003:219).
Tüm bunlardan da anla şı lacağı gibi yönetiş imin YKY'den
farkl ı lıkları oldukça fazla olsa da, YKY dü şüncesi kapsam ında gündeme
gelen yeni bir yakla şı m olarak değerlendirildiğinde, bu farkl ı l ıklardan
çok, kamu yönetiminin sorunlar ı n ı n çözümüne getirdi ği öneriler üzerinde
odaklaşı lmas ı gerekti ği belirtilmektedir. Nihayetinde bu süreçte YKY ile
aynı hedefleri payla ştığı söylenebilecektir.
SONUÇ

Yöneti ş im bir ili şki ağı ndaki farkl ı ç ı karları çeli ş ebilen, bir birine
göre belli ölçüde ba ğımsız olan aktörlerin, birlikte gerçekle ştirdikleri
bir yönlendirmedir. Bu bağlamda toplumdaki karşı güçlerin varl ığından
yararlanarak, kararl ı l ığı n sağlanmas ı nda çok uzun süredir kullan ı lan bir
yakla şı md ı r (Tekeli, 1996:52). Bu süreçte hiyerar ş ide üst kademede olan ı n,
tek yönlü kararlar ıyla yönetilme yerine, otonom çok say ı da aktörün kendi
aralar ında karşı lıklı etkileşmeleriyle olu ş an yöneti ş im, aktörlerin kendi
aralar ında uyumu ve koordinasyonu ile sağlanmaktad ı r.
Yönetim sürecinde hükümetin rolünü azaltarak, hükümet d ışı ki ş i
ve kurulu ş ları n katı l ı m ı na ağı rl ı k veren yöneti ş im modeli, bu niteli ği ile
hükümet etme mekanizmas ını belli bir ölçüde özelle ştirmi ş olmaktad ır.
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Hiyerar ş ik ilişki ve dikey i şbölümü yerine, heterar şik bir ilişkiye veya
işbölümüne geçilirken, yönetime ili şkin karalardan, uygulamalardan ve
siyasetten kimin ya da kimlerin sorumlu olaca ğı ve kimlerden nas ı l hesap
sorulabilece ği hususları aç ıkta kalmaktad ı r (Yüksel, 2000: 158).
Bu tart ış malarda devlet tamamen zay ı f ve kudretsiz olarak
ele al ı nmamaktad ı r. Her ne kadar do ğrudan kontrol ve yönlendirme
kapasitesinde azalma olsa da, etkileme kapasitesi her zaman varl ığı nı
korumaktad ı r (Peters-Pierre, 1998:224). Yöneti ş im yakla şı m ı nda devletin
bu yönünden vazgeçilmemektedir. Ancak özel sektörün kamu politikas ı
üzerinde gerçek etkileri oldu ğu da, özellikle son dönem için kesinlikle
unutulmamal ı d ı r. Her halükârda özel sektör kar şı s ı nda devlet yasal olmak
zorundad ı r. Ancak yasall ı k belli s ı n ı rlarda olabilmektedir. Çünkü devletin
aktörleri oldukça hantal ve beceriksiz, bürokratik ve ba ğı mlı görülmektedir.
Devlet ne kadar zay ı f ve etkisiz olursa özel sektör de o derece etkin ve
verimli çal ış maktad ı r (Peters-Pierre, 1998:224). Yöneti ş im, devlet kar şı s ı na
özel sektörü, bu dinamik yönünden dolay ı ç ıkarmaktad ı r.
Yöneti ş im özünde, kendi kendini yöneten a ğlar olarak
yönetilebilirliğe meydan okumay ı içermektedir. Çünkü otonomlu ğu ve
merkezin rehberli ğini reddetmektedir (Cope vd., 1997:447). Yöneti şim
perspektifinde yönetmek interaktif bir süreç olarak görülmektedir. Çünkü
ne kamu sektöründe ne de özel sektörde tek ba şı na hiçbir aktör sorunlar ın
çözümünde yeterli kaynak kapasitesine ve bilgiye tek ba şına sahip değildir
(Stoker, 1998:24). Dolay ı s ıyla yöneti ş imi eleştirirken, yakla şı mda yöneten,
yönetilen ve üçüncü sektör üçlüsün as ı l aktörler oldu ğunu unutmamak
gerekmektedir.
Genelde devlet yönetiminin olu ş abilmesi konusunda dört ko şulun
gerçekle ş mesi gerekti ği hususunda literatürde bir konsensüs bulunmaktad ı r.
Bunlardan birincisi, siyasal gücün temsil esas ı na dayanmas ı , ikincisi söz
konusu toplumun bulundu ğu alanda tam bir bütünle şmenin bulunmas ı ,
üçüncüsü bu bütünle ş mi ş toplumu vergilendirebilme otoritesinin olmas ı ,
dördüncüsü ise sorumluluklar ı n dağıtı labilmesi yetkisinin varolmas ıd ı r
(Tekeli, 1996:48). Bu ko şullar neticesinde olu şan yönetim karşıs ında
gündeme gelen yöneti ş im; yönetimin, art ı k sadece devlet örgütü taraf ı ndan
yürütülen bir süreç olmad ığı nı iddia etmektedir. Yönetimin; çok karma şı k
bir ortamda, kamu ya da özel kesim örgütleri, sivil toplum kurulu ş ları ,
siyasi erki kullanan yap ı lar, uluslararas ı örgütler ve etkile ş imler gibi
unsurlar tarafından, beraberce ve dinamik bir etkile ş im içinde kapsam ve
içerik kazand ığını öngörmektedir (Saylan, 1996:6). Yöneti şim, ulus devletin
a şı nd ığı eleştirilerini almas ı na rağmen, kamu ve özel sektör kurulu ş ları ve
sivil toplum örgütleri ile olan i şbirliğinin öne ç ıkarı lmas ı aç ı sı ndan oldukça
önem taşı maktad ı r. Burada insan haklar ını n geni ş yelpazesi içinde devletin
sorumlulukları n ı yerine getirmesi veya getirmemesi halinde, yerelin
hakları nın korunmas ı söz konusudur. Evrensel haklara itaat istenirken,
ulus devletin a şınması ndan söz etmek mümkün görülmemektedir. Çünkü,
evrensel kurallar ı uygulama ve koruma sorumlulu ğu (Karaman, 2000:38),
devlet için gerek ulusal gerekse uluslararas ı hukukça kabul edilmi ştir.
Günümüzde yöneti ş im-vatanda ş ilişkisinde iki farkl ı sorun ortaya
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ç ıkmaktad ır. Birincisi seçilmi ş siyasal liderlerin kamu yönetimi üzerinde
sı n ı rl ı denetim yetkisine sahip olmalar ı n ı n gereklili ğidir. Bu sağlanamad ığı
takdirde, onlar ı , kamu hizmetleri ile ilgili karar ve faaliyetlerden sorumlu
tutmak mümkün olmamaktad ı r. İkinci olarak sorumluluk ili şkisinde,
sorumluluğun sadece sorumlulu ğu alan ve verenler için söz konusu
olmas ını n, çe ş itli sorunlara yol açaca ğıd ı r. Çünkü hizmetler tüm herkes
için sunulmaktad ı r (Peters-Pierre, 1998:227). Yöneti ş im yakla şı m ı ndan söz
konusu bu sorunları çözmesi beklenmektedir.
yönetiminin bütün topluma yönelik olan ilgisi, yöneti ş im
Kamu
modeliyle sektörlere doğru değiş mekte ve bu ba ğlamda genel, ortak menfaat
düşüncesi arka plana itilmektedir. Genel olan ı , bütünsel olan ı veya ortak
olan ı pek dikkate almayan bu modelin, gerek vatanda ş lar gerekse gruplar ve
bölgeler aras ı nda ortaya ç ıkabilecek dengesizliklerle nas ı l baş edebilece ği,
bir çeli şki olarak kar şı mıza ç ıkmaktad ı r. Bu model çerçevesinde yönetim
olgusunun neredeyse politika d ışı bir alan haline getirildi ği ve teknik
yanı ağı r basan bir süreç olarak dü şünüldüğü anlaşı lmaktad ır (Yüksel,
2000:158).
Pasif bireylerden olu ş an bir toplum yerine, eylemde bulunma
kapasitesine sahip bireylerden olu ş an bir toplum kabulüne geçildi ğinde
devlete dü şen rol de, onlara hizmet üretmekten çok toplumdaki bireyleri
güçlendirmek, yetkilendirmek ve yapabilir k ı lmak olacaktır. Yapabilir
kı l ı nan, yarat ıc ı güçlerini harekete geçirmeleri beklenilen bireylerin ya
da aktörlerin yönlendirilmesinde uygulanacak yöntem, onlar ı kurallarla
bağlamak de ğil, onları n ödevler yüklenmelerini sa ğlamaktır (Tekeli,
1996:52). San ılanı n aksine devletle birey aras ı ndaki ilişki himayecilik
türündeki bir ili şki değildir. Himayecilik ilişkisinde birey zafiyeti olan,
kendisi ad ına başkas ını n eylemde bulunmas ını beklemekte olan bir ki ş idir.
Oysa yöneti ş im sisteminde eylemde bulunma kapasitesine sahip bireylerin
ya da aktörlerin varl ığı öngörülmektedir Yöneti ş ime yap ı lan ele ştiriler
aras ı nda, bu süreçte görülen himayeci anlay ışı nasıl kı racağı hususunda
belirgin aç ıklamaların yapı lmamas ı da yer almaktad ır.
Günümüzde demokrasinin geli ş imine paralel olarak kamu
yönetiminin hiyerar ş ik yönü azalmakta, rasyonellik artmakta ve h ızla ağsal
ilişkiler haline dönü ş mektedir. Bu durum demokrasinin geli ş imi aç ı s ı ndan
önemli bir gösterge kabul edilmektedir. Kamu ç ı karı ile ilgili sorumluluklar
değiş mekte ve sonuçta kamu yöneticilerinin de ğerlerine ve faaliyetlerine
bağlı olarak yöneti ş imi güçlendirmek için ortamlar haz ırlanmaktad ı r
(O'Toole, 1997:443).
Ancak bütün bunlar çok kolay sa ğlanacak geli ş meler olarak
görülmemelidir. Yönetimden yöneti ş ime geçi ş kolay ve kı sa sürede
gerçekle şebilecek bir süreç de ğildir. Uzun bir toplumsal öğrenme sürecini
gerektirmekte ve toplumun örgütlenmesinde sosyal ö ğrenmeye elveri şli
yapı ların oluşmas ı zorunlu olmaktad ır (Tekeli, 1996:53). Bundan dolay ı
yöneti ş imin ancak geli ş mi ş ve bireyle şmiş batı toplumlarında geçerli
olabileceği (Emre, 2002:304) söylenmektedir. Bat ı toplumları nda görülen
yetki devrine gitmi ş hükümetlerce halk ın karar verme mekanizmalar ı na
dolays ız katıl ımına olanak verilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi,
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bu bağlamda, karar alma süreçlerine do ğrudan kat ı l ı mı veya halkı n
ç ı karları n ı temsil eden me ş ru kurumlar arac ı l ığıyla vatanda ş ları n seslerini
duyurabilmeleri (HAB İTAT II, 2000:1), yöneti ş imin ba ş arı l ı olabilmesi için
yerine getirilmesi zorunlu ş artlar ı n sadece baz ıları d ı r. .
Tüm bu ele ştirilere karşı yöneti ş imin ba ş arı s ı n ı gelecek yı llarda
görülecek geli ş meler gösterecektir. Ancak yöneti ş imin dönüşümü sürecinde;
kamusal amaçlar çerçevesinde yönetimle sivil toplum aras ı ndaki ili şkilerde
karma ş an ı n artmas ı , ulusal sorumluluklar ı n; uluslararas ı kurulu ş lar,
yerel yönetimler ve yerel kurulu ş lar aras ı ndaki ilişkilerin geli ş imi
paralelinde yeniden belirlenmesi ve mevcut de ği ş ime uydurulmas ı n ı n
gereklili ği, bu tür ili ş kilerde ba ş arıyı yakalayabilmek için daha fazla
kapasiteye ihtiyaç duyulmas ı (Kirlin, 2001:142) hususlar ı na dikkat edilmesi
durumunda, ba ş arı nı n sağlanmas ı nı n kaç ı nı lmaz olacağı değerlendirmeleri
yap ı lmaktad ı r.
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PAZARLAMA BILGI SISTEMININ
HIZMET İŞLETMELERİNİN
ULUSLARARASILAŞMASINDAKİ ÖNEMİ

Metehan TOLON*
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Özet: Hizmet i şletmeleri tüm dünyada önemi gittikçe artan bir konuma
gelmi ştir. Riskli özellikte olmalar ı, yönetilmelerinin önemini de art ırmaktadır.
Bunun yanında uluslararasılaşma kavram ı da özellikle Türkiye gibi kriz
ortamlarını sık yaşayan ülkeler açısından işletmelerin başarısını etkileyen
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktad ır. Bu çalışmada hizmet i ş letmelerinin
uluslararasılaşma yolları ve bu yollardan herhangi birinde başarıya
ulaşabilmelerini sağ layacak ve etkinliklerini artıracak olan pazarlama bilgi
sistemi üzerinde durulmu ştur.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama Bilgi Sistemleri, Uluslararasılaşma, Hizmet
iş letmeleri

pe

The Importance Of Marketing Information
System In Service Firms Internationalization
Abstract:Services firms has become more important position all around the
world. Managing them also has an increasing importance because the risk
which comes from their features. Meanwhile internationalization concept is
a success factor for firms especially in countries which lives frequent chrisis
atmosphere like Turkey. In this study we determine the internationalization
ways of services firms and the marketing information system that provides
them success and effiency in whichever of them.
Key Words: Marketing Information Systems, Internationalization, Services
Firms
Gİ RİŞ
Günümüzde meydana gelmi ş olan küreselle ş me olgusu sonucundamal
üreten i ş letmeler dünyan ı n her tarafı nda uluslararas ı bir boyut kazanm ıştı r.
Malları n bu küreselle ş me olgusundan hareketle hizmet i ş letmelerinin kendi
ulusal s ı n ı rlar ı içerisinde kalmalar ı beklenemez. Hizmet i ş letmelerinin
de ulusal s ı n ı rları nı n d ışı nda di ğer ülkelerdeki tüketicilerin istek ve
ihtiyaçları na cevap vermeleri için uluslararas ı laş maları bir zorunluluktur.
Özellikle kriz ortamlar ı incelendiğinde ayakta kalan ve hatta
*Araş.Gör.Gazi Üniversitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü
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karl ı lığını büyüyerek devam ettiren i şletmelerin uluslararas ı pazarlarda
faaliyet gösteren i ş letmeler olduğu görülecektir. Bunun yan ı nda hizmet
sektörü h ı zla büyüyen bir sektör olarak göze çarpmaktad ı r. Artık mal üreten
iş letmeler dahi sad ık tüketiciler yaratmak için sat ış sonras ı hizmetlere
büyük ağı rl ık vermek durumunda kalmaktad ı rlar. Hizmet i şletmelerinin
mal üreten i ş letmelere kıyasla içinde bar ı nd ırd ığı farklı l ıklar, yapacağı
faaliyetler aç ı s ı ndan kendisini daha kritik bir noktaya oturtmaktad ı r. İşte
özellikle uluslararas ı laş ma faaliyeti çerçevesinde ba şarı lı olabilmenin
anahtarı pazarlama bilgi sisteminin etkin uygulanmas ı ndan geçmektedir.
Bu çal ışma kapsam ı nda; pazarlama bilgi sistemi kavram ı ,
iş letmelerin bilgiye ihtiyaç duyma sebepleri ve özellikle de iyi bir pazarlama
bilgi sistemi organizasyonu üzerinde durulmaktad ı r. Ayrıca hizmetin tan ımı ,
özellikleri, pazarlama sorunlar ı ve çözüm önerileri ve hizmet i şletmelerinin
uluslararas ı laşma yolları anlatı lacaktır.
1. PAZARLAMA B İLGİ S İ STEMİ KAVRAMI
i şletmelerin ve pazarlar ı n küçük oldu ğu zaman ve yerlerde yönetici ve
giri ş imciler tüketicilerini do ğrudan kolayca tan ıyabilmektedirler. Ancak
teknolojideki değiş iklikler ba şta olmak üzere çe ş itli sosyal, kültürel ve
ekonomik geli ş meler tüm kurulu ş ların daha iyi ve kaliteli pazarlama
bilgilerine olan gereksinimlerini art ırmaktad ı r. Aynı durum ülkeler için
geçerlidir.
Pazarlama Bilgi Sistemi; Pazarlama karar al ı c ı ları veya yöneticileri
tarafı ndan pazarlama planlamas ı , yürütme ve kontrollerini geli ştirmede
kullanı lmak üzere, ilgili, zaman ı nda ve do ğru bilgilerin toplanmas ı ,
saklanmas ı , ayıklanmas ı istendiğinde haz ı r edilmesi, çözümlenmesi, ilgili
yerlere dağıtı m ı ve de ğerlendirilmesi için insan, ayg ıt ve prosedürlerin
sürekli ve etkile ş imli olarak uyumlaştı rı lmas ıd ır(Kurtulu ş ,1998)). ideal bir
pazarlama bilgi sistemi muntazam raporlar yarat ır, gerektikçe tekrarlanan
çalışmaları yapar. Eski ve yeni verileri birle ştirerek bilgileri güncelle ştirir.
Ortaya ç ı kan trendleri belirler ve gerçekçi dünyay ı temsil eden matematiksel
modeller kullanı larak verileri analiz edebilir (Kurtulu ş ,1998).
Philip Kotler, "tüketici taleplerindeki de ğiş ikliği, rakiplerin yeni
atı lı mlarını , yeni dağıtım yöntemlerini öğrenebilmek için yönetim, pazarlama
bilgi sistemini geli ştirip korumal ı ve pazarlama ara ştırmalarını mükemmel
bir şekilde götürecek yetene ğe sahip olmal ıd ır" demektedir (Kotler, 2003).
Başka bir ifade ile pazarlama bilgi sisteminin rolü; kararvericilere gerekli
olan bilgiyi tan ı mlamak, istenen bilgiyi elde etmek ve karar vericilerin karar
verecekleri zamanda ve istedikleri ş ekilde bu bilgiyi dağıtmaktı r (Burns,
2000).
Görüldüğü gibi, pazarlama bilgi sistemleri tüketicilerden, mü şterilerden,
öteki firma d ışı çevrelerden, firma ve pazarlama örgütünden kaynaklanan
veri ve bilgilerin toplanmas ı bunların nasıl i şleneceği ve örgütle nas ı l
kullanı lacağı ile ilgilidir. D ış ve iç çevreden de ğişik kaynaklardan; raporlar,
siparişler, süreli yay ınlar, özel inceleme ve ara ştırmalar gibi değişik
biçimlerden gelen bu uyar ı lar her zaman aç ı k, anlaşı labilir ve kullan ı lmaya
haz ı r olmayabilir. Bu uyar ı lardan ve bilgilerden yararlanabilmek
için birbiriyle, pazarlama planlar ı , programlar ı ve uygulamalar ıyla,
karşı laştı rı lmaları , bütünle ştirilmeleri de gerekir ki, bu da pazarlama bilgi
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sistemi ile gerçekle ştirilmektedir.
1.1. Pazarlama Bilgi Sistemi Kapsam ı : Pazarlama ile ilgili çevrede
ortaya ç ıkan trendler pazarlama bilgi sistemi olu şturan kar şı lıkl ı , bağı mlı ve
etkile şimli beş alt sistem kanal ıyla analiz edilir. Bu alt sistemleri; i şletme
içi raporlama sistemi, pazarlama istihbarat sistemi, pazarlama karar
destek sistemi (PKDS) (Bilgi Analizi ve Analitik Pazarlama Sistemi), veri
taban ı ve pazarlama ara ştırma (PA) sistemi olarak s ı ralamak mümkündür.
Ancak bu alt sistemler olmas ı na karşı n pazarlama bilgi sistemi pazarlama
yöneticileriyle ba şlar ve onlarda biter (Kaya, 1984).
Pazarlama Bilgi Sistemini pazarlama ara ştırmas ı ndan ayırmak gerekir.
Pazarlama yöneticilerinin ço ğu organizasyonlar ının PBS 'ne sahip olmas ı
için çok küçük oldu ğunu dü şünerek, karar vermek ve bilgi toplamak için
pazarlama ara ştı rmas ını kullanırlar. Ancak pazarlama ara ştırmas ı spesifik
bir problem veya proje üzerinde yo ğunlaşır ve belirli bir periodu kapsar.
PBS pazarlama ara ştırmas ından daha geni ş ölçeklidir ve sürekli olarak
bilgi toplama ve analiz etme amac ını güder(Bone, 1992).
2. PAZARLAMA B İLG İ SİSTEMLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ
Günümüzde i şletmeler giderek daha karma şık bir yapıya
bürünmektedir. Bu durum daha fazla veriyi ve daha iyi i şleyişi
gerektirmektedir. Firmalar öylesine büyümektedir ki, yo ğun ve özel bir çaba
göstermedikleri takdirde mevcut pazarlama bilgilerinin etkin kullan ı mlarını
imkans ız kılacak derecede da ğınıkla şması tehlikesi ile karşılaşabilirler.
Mamul ömürleri kı salmakta, bu süre içinde kar sa ğlamak için iyi bir yönetim
şart olmaktad ı r.
Gerçek odur ki i şletmelerin ço ğunluğu modern bir ekonomide
etkin rekabet için zorunlu olan yo ğun bilgi gereklerine, kendilerini henüz
uyduramam ış lardı r. Özellikle üç e ğilim pazarlama bilgisine, geçmi şteki
herhangi bir zamanda daha çok gereksinim duyuldu ğunu göstermektedir
(Tokol, 1998):
Birinci eğilim; yerel pazarlamadan, ulusal ve uluslararas ı
pazarlamaya geçi ştir. Ulusal ve uluslararas ı firmalarda karar verme
durumunda olan ki şilerin - mallar ın satı ld ığı yörelerden çok uzakta
olduklarından - verecekleri önemli kararlarda ikinci el bilgilere dayanmak
zorunda olmalar ıdı r. İkinci eğilim; al ı cı gereksinimlerinden al ı cı isteklerine
geçi ştir. Satın alma son derece anlam ı kiş isel bir davran ış durumunu
kazanm ış olup, sat ıcılar, al ıc ı ların gizli ve aç ık isteklerini anlamak için
sistematik ara ştı rmalara dayanmak zordad ı r. Üçüncü e ğilim; ise fiyat
rekabetinden fiyat d ışındaki rekabete geçi ştir. Sat ıcılar, markalama, mal
farkl ılaştı rmas ı , tan ıtma ve satışı artırıc ı çabalar gibi rekabet silahlar ına
daha fazla güvendikçe, onlar, bu pazarlama araçlar ının da ara ştı rılması
zorunlu duruma gelmi ştir.
Yöneticiler plans ız bir biçimde bilgi toplamaya ve toplatmaya
başlad ıklarında verimsizliklere yol açabilmektedir. Yöneticiler bilgiye kar şı
sistematik bir yakla şıma sahip olmad ıkları sürece ya bilgileri özümsemede
zamanlar ını verimsiz kullanmak ya da bilgi olmaks ı zı n hatal ı karar almak
tehlikesiyle karşı laşırlar (Turban, 1990).
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iş letmelerde kar şı la şı lan bilgi kayı pları başta unutma veya ihmal
gibi nedenlerle ortaya ç ı kar. Bilgiyi aktarmas ı gerekenler ba şkas ı nı n iş ine
yarayacağını kestirememi ş olabilirler veya kas ıtl ı olarak bilgiyi aktarmazlar.
Bilgi kayb ı , bilginin çarp ıtı lmas ı biçiminde de ortaya ç ı kabilir. Bilginin,
al ı nmas ı , toplanmas ı , algı lanmas ı veya aktar ı lmas ı s ı ras ı nda çarp ıtı lmas ı
mümkündür. Bilginin yerine geç ula ş mas ı da bir tür bilgi kayb ı sayı lmal ıd ı r.
Genellikle bilginin gecikmesinde kaynakla kullan ı c ı aras ında örgütsel
basamak sayı s ını n fazlal ı l ığı n ı ve bilginin aktarı lmas ı yolu ve biçimi etkili
olmaktad ı r. Bu kay ıpları önlemek için bilgi sistemlerine ihtiyaç vard ı r.
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pe
cy
a

Pazarlama bilgi sistemlerinden temel olarak pazarlama kararlar ı nı
etkinle ştirmesi beklenir. Pazarlama bilgi sistemleri ile firman ı n zaman
ufkunun günlük sorunlar düzeyinden ç ı karı l ı p geni ş letilmesi, bilgilerin
yeterli ölçüde süzülerek yönetimin moral ve verimlili ğinin artı rı lmas ı ,
yöneticilerinin bak ış aç ı ları nı n geni ş letilmesi, daha stratejik bir bak ış
aç ı s ı kazand ı racak ş ekilde sentezlerin kolayla ştı rı lmas ı , çabalardaki
gereksiz tekrarlamalar ın azalt ı lmas ı , ş aşı rtı c ı durumlara kar şı tepkilerin
yumu ş atı lmas ı mümkün olabilir (Mucuk, 2004).
Pazarlama bilgi sisteminin sa ğlayabilece ği yararlar k ı saca ş öyle
özetlenebilir (Tek, 1991);
İşletme yöneticilerinin günlük sorunlar aras ı nda kaybolma yerine,
zaman ufuklar ı nı n geni ş lemesine yard ı mc ı olur.
Yöneticilerin moralini ve verimliliklerini art ırır, çabalardaki
gereksiz tekrar ı azalt ı r.
Beklenmedik olaylar kar şı s ı nda daha haz ırl ı kl ı olmaya yard ımc ı
olur.
Pazarlama çal ışma ve uygulamalar ı nı kolaylaştı rı r.
Pazarlama faaliyetleri kontrollerindeki etkinli ği artı rı r.
Yöneticiler ve di ğer personel için e ğitim i ş levi görür.
3.1. Pazarlama Bilgi Sistemlerinin İşleyiş Yararları : Bilgiye sistematik
yakla şı mdan ve bilgi alma, verme, i ş leme, değerleme i ş lemlerinin bir sistem
anlay ışı içinde ele al ı nması ndan kaynaklan ı r.
Pazarlama bilgi sistemi ile firmalarda da ğını k durumdaki bilgilerin
kullanı lmas ı ve anlaml ı görü ş aç ı s ı içinde bütünle ştirilmesi mümkün
olabilir.
3.2. Planlama Çal ışmalarına ili şkin Yararlar: Planlama, hem istenen
geleceğin nası l olmas ı gerekti ğini tayini, hem de böyle bir gelece ğin
gerçekle ştirilmesi için gerekli a ş amaları kapsar.
Kı saca planlama, i ş letmenin amaçlar ı ve fı rsatlar ı ile kaynaklar ı nı
uzlaştı ran bir süreçtir. Pazarlama bilgi sistemleri, pazarlama planlamas ı nda
ihtiyaç duyulan geçmi ş e, geleceğe, fı rsatlara ve kaynaklara ili şkin verileri
sağlayabilmektedir.
3.3. Kontrol Çal ışmalarına ili şkin Yararlar: Pazarlama eylemlerinin
kontrollü, bo ş a harcamalar ı n önlenmesi ve fı rsatlar ı n değerlendirilmesi
için mutlaka yerine getirilmesi gereken i ş lemlerdir.
Pazarlama bilgi sistemleri ile sa ğlanan kontrol türü bilgiler, pazarlama
eylemlerinin sürekli gözlenmesini, e ğilimlerin, sorunlar ı n ve pazarlama
29

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (4) : 26-41

fı rsatları nı n h ı zla tespit edilmesini sa ğlamak üzere kullan ı rlar.
3.4. Karar Modellerinin Geli ştirilmesine ili şkin Yararlar: Pazarlama
bilgi sistemlerinin bu tür katk ı ları sistemin sürekli kontrollü deneyler
yap ı lmas ı na uygunluğu ile ilgilidir. Pazarlama bilgi sistemleri çe ş itli
yollardan, pazarlama yöneticisine, karar almada kulland ığı karar modellinin
olu şturulmas ı nda ve parametre de ğerinin tayininde yard ı mc ı olur.
3.5. E ğitim i ş levi: Yeni bilgiler, yeni analitik tekniklerve yeni kavramlarla
yöneticinin gerçek pratik ihtiyaçlar ı aras ı nda bir ili ş ki ve denge kurulmas ı
gereklidir. Bu yoldan, yöneticinin yönetim sürecinin iyile ştirilmesi
bakı m ı ndan eğitilmi ş olacağı söylenebilir.
Öte yandan, bilgi sistemiyle ileti ş ime geçen pazarlama yöneticisinin,
modelleme anlay ışı na daha yatk ı n duruma gelmesi, cesaretlendirilmesi
mümkün olabilecektir. Ku ş kusuz bu yarar ı n gerçekle ş ebilmesi, pazarlama
yöneticisinin ta şı d ığı yeni teknik ve yöntemlerin, gerçekten i ş e yarad ığı nı ,
kendisine bir ş eyler kazand ı rd ığı n ı görmesine ba ğlı olacakt ı r.
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Pazarlama bilgi sistemi, çevresel verilerin derlenmesi, i ş lenmesi ve
kullan ı lmas ı yönünde dört alt sistemden olu ş ur (Türkmen, 1996):
İ ç muhasebe sistemi, yöneticilere sat ış lar, maliyetler, stoklar, nakit
akı mları , alacaklar ve borçlar gibi, o günkü faaliyet ve çal ış malara ili ş kin
bilgiler sunmaktad ı r. Pazarlama yöneticileri her mal, sat ış bölgesi ve
sat ı c ı lara göre, geçmi ş ve o günkü sat ış lar ile maliyetler konusundaki
bilgilere özel gereksinim duyarlar.
Pazarlama haber alma sistemi, ortaklar ı n çevredeki geli ş melerden
haberdar olmak ve geli ş meleri uygun yöneticilere yaymak için yararland ığı
i ş lemleri kapsamaktad ı r.. Ortakl ı klar genellikle say ı m verileri, ticaret
odaları nca yayı nlanan istatistik ve pazar incelemeleri gibi birkaç bilgi
kaynağı ndan yararlan ı rlar. Onlar, kendi yöneticilerinin de kendi ba ş ları na
ba şka bilgiler derleyebilece ğini varsayarlar.
Pazarlama ara ştı rma sistemi; karar verme ve sorun çözme durumunda
olan yöneticileri gereksinim duyduklar ı özel bilgileri derlemek,
değerlendirmek ve bildirmek için gereklidir. Yöneticiler bu ş ubeye, pazar
ara ştı rmaları , tüketici tercih deneyleri, sat ış gücü incelemeleri, reklam ı n
değerlendirilmesi ve benzeri konularda ba şvururlar.
Pazarlama yönetim-bilim sistemi ise, pazarlama yöneticilerine genellikle
çözümsel modeller kanal ıyla karma şı k pazarlama sorunlar ı n çözümlenmesi,
faaliyetlerin geli ştirilmesi ve daha etkili biçimde yürütülmesi konusunda
yard ı m eder.
4.1. Yönetsel Tasar ımı : Yönetsel tasarımdan sorumlu bulunan
ve Pazarlama Bilgi Sistemleri (PBS) müdürü ya da benzeri bir unvana
sahip olan yöneticinin asıl görevi, sistem geli ştirme çalışmalarına öteki
yöneticilerin kat ılım ını sağlamaktır. Yönetsel tasarımc ı, bilgi sistemiyle ilgili
tüm konularda tepe yöneticisine yardımc ı da olur.
Yöneticiler, bilgi elde etme yöntemleri yönünden çok büyük bir
değiş iklik gösterirler. Bir yöneticinin bilgi yönetimi, onun bilgi derlemeye
yönelik davran ışı n ı , bilgiyi toplayış biçimini ve gereksindi ğini sand ığı bilgi
niceliğini kapsar.
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Bilgi sistemlerinde otomasyona geçmek mutlaka gerekli de ğildir. Önemli
olan ilkin yönetim bilgi sisteminin firmaya tam uygunlu ğunu sağlamaktı r.
Sistemin otomatikle ştirilmesi sonradan dü ş ünülebilir. Bilgisayar kullan ı mı ,
yönetimi ula ş an bilgiyi mutlaka geli ştirmeyebilece ği gibi, bilgisayarı n
üretti ği bilgilerin tümünün yönetim bilgi sistemi kavram ı na uygun olmas ı
da garanti edilemez.
Bilgisayar ancak yararl ı olacağı ölçüde kullan ı lmal ı d ı r. Belli bir örgütte
otomasyona geçmek a ş ağıdaki ş artlara bak ı larak tayin edilebilir (Moriarty,
1989):
Deği şkenler aras ı etkile ş imler çok ve karma şı k ise,
Veriler oldukça sağlı kl ı olabiliyorsa,
Çabukluk durumu önemli bir faktörse,
Ayn ı i şlemler s ık s ı k tekrarlan ıyorsa,
Bilgilerde doğruluk ve hassasiyet isteniyorsa,
Bilgi hacmi çok fazla ise, bilgisayara dayal ı bilgi sistemi
düşünülebilir.
Pazarlama bilgi sistemi bir yandan firman ı n ihtiyaçlar ı n ı n uygun bir
yapı da tasarı mlanmas ı na yard ı mc ı olurken, bir yandan da yöneticinin
bu tasarı mla uyumlaştı rı lmas ı n ı sağlar. Yöneticiler uyum içinde bir bilgi
sistemi tasar ı mında yöneticilerin yetenekleri de dikkate al ı nmal ı d ı r. İ leri
ölçüde karma şı k sistemler geli ştirmek ve bunlar ı etkili olarak kullanmak
için yöneticilerin (Kurtulu ş , 1998):
Kendi özgün (spesifik) bilgi ihtiyaçlar ı n ı tanıyabilmeleri,
Analitik yakla şı mlar ve modeller geli ştirebilmeleri,
Kendi planlama, karar ve kontrol i şlem ve süreçlerini anlat ı labilir,
anla şı labilir, kullanabilmeleri,
Bilgileri yorumlayabilmeleri ve kullanabilmeleri gereklidir.
Pazarlama bilgi sistemi bunu olu şturacak, geli ştirecek ve i ş letecek
örgütle bazen çok ileri boyutlara ula ş abilen de ğiş iklikleri ve etkileri
beraberinde getirir. Her zaman ileri etkiler söz konusu olmasa bile her
bilgi sisteminin örgütte belli de ğiş imlere yol açaca ğı gerçe ği, bu konudaki
çal ış ma ve çabaları n dikkatle planlanmas ı ve yürütülmesini zorunlu k ı lar.
Bilgi sistemlerinin tasarı m ı nda önceden belirlenmi ş belli bir sürecin
izlenmesi ortaya ç ı karı lacak sisteminin eksiksiz olmas ı nı sağlamada,
çabaları yönlendirmede ve planlamada yararl ı olacaktı r. Böyle bir sürecin
temel a ş amalar ı aş ağı daki ba ş l ıklar alt ı nda verilebilir (Turban, 1990):
Çal ışma grubunun olu şturulmas ı ve örgütlenmesi,
Örgütün amaçlar ı nı n tanı mlanmas ı ,
Yönetim bilgi sisteminin ve pazarlama bilgi alt sisteminin amaçlar ı n ı n
ön görülen yaralar ı nı belirlenmesi,
Pazarlama karar envanterinin geli ştirilmesi,
Bilgi gereklerinin analizi,
Pazarlama bilgi sistemi için alternatif planlanmas ı olu şturulmas ı ,
Ayrıntı lı tasar ı mı n ı n olu şturulmas ı ,
Tasarlanan pazarlama bilgi sisteminin uygulanmas ı d ı r.
Bilgi sistemlerinin geli ştirici, pazarlay ı c ı ve sat ı n al ı c ı s ı bu
tür sistemlere kaynaklar ı n ı harcamadan önce bunlardan ne ölçüde
yaralanaca ğı nı çok özenli bir biçimde göz önünde tutmal ı d ı rlar. Sistemden
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yararlanman ı n dü şük düzeylerde olu şu da göstermektedir ki, e ğer
kullan ı lacaksa yeni bilgi sistemlerinin sunulu şu ile birlikte yeni ve büyük
çapta e ğitim programlar ıyla örgütsel de ği ş iklikler gerçekle ştirilmelidir.

5. PAZARLAMA B İLGİ ALT S İSTEMLERİ
Herhangi bir i ş letme bir dizi alt sistemden olu şmaktad ı r. Alt sistemlerden
her biri, bir girdisi, bir i ş lem ünitesi, bir de ç ı ktı s ı olan kendi ba şı na
bir sistemdir. Alt sistemlerden olu şan sistem olarak dü şünüldüğünde,
i ş letmeyi olu şturan ba ğı msı z alt sistemlerin tamamen ba ğı ms ı z olmad ı kları ,
birbirleriyle ba ğlantı lı oldukları da görülür.
Bu anlamda pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerini şu ş ekilde
s ı ralamak mümkündür (Tek, 1991) :

5.1. Sipari ş İşletme ve Faturalama Alt Sistemi: Tüketicilerden
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gelen sipari ş leri girdi olarak al ı r. i ş lev ve sonuçta tüketiciye gönderilecek
faturalar ı ve sat ış analizleriyle stok kontrolü için gerekli veriler üretir.
5.2. Pazarlama Planlamas ı Alt Sistemi: Pazarlama yöneticilerine
sat ış ları , karları ve büyüme hedeflerini belirleyen k ı sa ve uzun dönem
planları n geli ştirmesine yard ı mc ı olur.
5.3. Satış Tahminleri Alt Sistemleri: Firma ihtiyaç duyulacak her
türlü sat ış kestirmelerini yapt ı rmaktı r.
5.4. Satış Yönetim Alt Sistemi: Satış gücü yönetimine, sat ış örgütü
ba ş arı s ı n ı izlemek ve de ğerleme, faaliyetlerine planlamak için gerekli
bilgileri sağlar.
5.5. NIamul Yönetim Alt Sistemleri: Mamule, mamul hatalar ı veya
markaları n ba ş arı ları nı kontrol ve de ğerlendirme, planlar geli ştirmesine
yard ı mc ı olacak bilgileri Sağlar.
5.6. Tutundurma ve Reklam Alt Sistemleri: Yönetimin daha etkin
karalar al ı nmas ı na yard ı mc ı olacak pazarlama bilgilerini sa ğlar.
Alt sistemlerin de kendine özgü bir yap ı s ı vard ı r. Pazarlama fonksiyonun
birbirinden kopuk i ş lemler olarak de ğil de, yönetim bakışı aç ı s ıyla bir sistem
olarak görmek gerekir. Sistemin uygulanmas ıyla: Hizmet etti ği pazarlara da
derinliğine girme, pazarı n ı geni ş letme, mamul testlerini verimli bir biçimde
çoğaltma, içinde bulundu ğu rekabeti k ı s ıtlama veya rekabet etme yetene ğini
güçlendirme gibi yararlar elde eder.

6. BİLG İ İHTİYAÇLARININ ANAL İZİ

Karar envanterleri haz ı rland ı ktan sonra sisteme girdi olabilecek
belirli bilgi elemanlar ı saptan ı r. Sistemin amaçlar ı na ve kararlara
uygunluğu aç ı s ı ndan değerlendirilmelidir. Karar envanteri bir a ş amanı n
tamamlanmas ı nda ve örgütün ald ığı ana kararlar ı n her birinde yöneticilerin
rollerini tan ı mas ı nda yol gösterici olur. Her bilgi teriminin sisteme
al ı nmas ı ve sürekli bakı m ı n ı n yap ı lmas ı n ı n mal olaca ğı ile örgütün bu
bilgiye sahip olmas ı n ı n sağlayabilece ği faydamn kararla ştı rı lmas ı ş eklinde
değerlendirme yap ı lmal ı d ı r.
6.1. Bilgi ihtiyaçlar ını Etkileyen Faktörler: Yöneticilerin bilgi ihtiyaçlar ı
de ne tip bilgilere ihtiyaç duyduklar ı baş lı ca üç faktöre ba ğl ı d ı r (Kurtulu ş ,
1998):
- Yöneticinin Ki şisel Yöntem Özellikleri: Yöneticilerin bilgisayara dayal ı
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sistemlerin neler yapabileceklerinden haberdar olurlar. Yönetim tarz ı da
bilgilerin cins ve miktarlar ı n ı etkiler. Yöneticinin e ğitimi, yeti şme tarz ı ,
liderlilik özellikleri, karar verme tarz ı ve yeteneği onun yönetim tarz ı nı
yans ıtmaktad ır. Bu aç ıdan kimi yöneticilerin ayr ıntıya, kimlerinin özet
bilgilere veya ki ş isel danışmalara e ğilimli olmaları muhtemeldir.
Örgütsel Çevre Şartları: Firmanın yapı s ı önemlidir. İ letiş im ve kontrol
sorunlar ıyla firma büyüklü ğü ve örgütün karma şıkl ığı yakı ndan ilgilidir.
Büyük ve karma şık firmalar daha biçimsel bilgi sistemlerine gereksinme
duyarlar.
- Yöneticinin Bulundu ğu Yönetim Basama ğı: Operasyonel kontrol
düzeyindeki yöneticilerin daha çok i şlemlere dayal ı verileri içeren periyodik
raporlarla, orta basamak yöneticilerinin de periyodik raporlar yan ı nda,
isteğe bağl ı raporlara lüzum duyduklar ı söylenebilir.
-
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6.2. Bilgi Kaynaklar ının Belirlenmesi: Belirlenmiş bilgi ve
verilerin sağlanacağı kaynaklar da kararlaştırılm ış olacaktır. Temel veri
ve bilgi kaynakları olarak başlıca, firma dışı kaynaklar, firma içi öteki
bölüm veya yöneticiler, objektif veriler, yarg ısal veriler, yöneticilerin astları
veya veri dosyaları gibi kaynak grupları sayılabilir. Veri kaynakları planlı
ve tesadüflere bağlı veri toplama konu olmaları bakımında da tasnif
edilebilirler. Bilgi ihtiyaçları ve kaynaklarının tayininden sonraki adım
ihtiyaçları ve kaynakları birbirine bağlayan bir liste hazırlanmasıdır.
6.3. Bilgi Toplama Faaliyetlerin Geli ştirilmesi: Bilgi toplama
faaliyetini geliştirmek için gerekli üç adım; satış elemanların haber alma
faaliyetini geliştirme, ek haber alma kaynaklarında yararlanma, özel
pazarlama araştırması hizmetleri sunanlardan bilgi satın almadır (Kurtuluş,
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1998).
Satış elemanlar ı alıc ılar, arac ı lar ve bazen de rakiplerle kar şı laşırlar.
Satış elemanları , ortak satış faaliyetinin normal özet istatistiklerinde hiçbir
zaman görülmeyecek, çok önemli bilgileri toplayabilecek konumda yer
al ı rlar. Bu bilgi parçac ı klarını n i ş letme merkezlerinde de ğerlendirilmesi
halinde, rakiplerin pazarlama faaliyetlerine ili şkin çok önemli kararlar ve
geli şmeler ortaya ç ıkarılabilecektir.
En önemli sorun, bir i şletmedeki sat ış elemanları nı n bilgi arama ve
üstlerine iletme konusunda kendilerini güdülendirilmi ş olarak görüp
göremedikleridir. Sat ış şubelerinin ço ğunluğu satı c ı nı n temel görevinin
sat ış yapmak olduğunda direnirler. Bu durum bilgi toplamay ı ve bildirmeyi
satış elemanına mal eden bir komisyon sistemi tarafı ndan zorlanabilir.
İşletme; satış eleman ının verdiği bilgiye olumlu karşı lık vermezse, onun
motivasyonu daha çok kırılır.

7. ANALİTİK PAZARLAMA SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Bilgi sisteminin temel elemanlar ı olan veri, model ölçme-istatistik
bankas ıyla, sistem-kullanıc ı ili şkisi ayrı ayrı ele al ınarak, bilgi sistemi
tasar ı mının bu aşamas ı nda tasar ı mc ılara temel bilgiler verilmekte, ad ı
geçen bankalar ı n düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde
durulmaktad ı r.

7.1. Veri Bankas ı : Bilginin hammaddesi olan veri, miktarları,
eylemleri, olguları temsil eden, tesadüfi olmayan, rast gele bir araya
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gelmemi ş bulunan sembollerden oluşan bir grup olarak tanımlanır. Veriler
bilgisayarda veri tabanı denilen bir program altında organize edilir,
depolanır, güncelleştirilir. Bir veri tabanı genellikle tüketiciler, rakip endüstri
trendleri, çevresel değişiklikler vb. hakk ında ayrı veri modelleri içerir. İşletme
içinde bilgiler satış elemanlarından, pazarlama imalat, muhasebe vb'den
gelir.
"Veri tabanl ı pazarlama, pazarlama ileti ş imine etkile ş imli biryakla şımdır.
Bu etkile ş im sağlanı rken posta, telefon ve sat ış gücü gibi tan ı mlanabilir
ileti ş im araçlar ı kullan ı l ı r. Veri tabanl ı pazarlama, bir ş irketin hedef
kitlesini belirleyen ve onlar ı n taleplerini saptayan, bu bilgileri elektronik
veri taban ı hafı zas ına kaydedip saklayan, tüketicilerin ş irkete yakla şı mını ,
beklenen ve gerçekle ş en tüm ileti şimleri, ticari temaslar ı ve gelecekteki
ilişkileri değerlendiren bir yöntemdir" (Türkmen, 1996).
Temel olarak veri türleri şöyledir:
a) İçsel / D ış sal Veriler,
b) Bireysel / Genel Veriler,
c) Birincil / İkincil Veriler.
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7.2 Model Bankas ı : Pazarı tanıtmak, anlamlı tanılarda (teşhislerde)
bulunmak, kontrol etmek, öngörmek ve stratejiler geli ştirmek gibi amaçları
gerçekleştirmeye uygun bir dizi modelden olu şur. Kısaca pazarlamacıların
daha iyi karar almalarına yardımc ı olacak matematiksel modellerin bir
araya getirildiği bir birimdir. Daha çok "şöyle yaparsak ne olur? hangisi
iyidir? " türünden sorulara cevap vermeye çalışır
Model Bankas ının Yararları:
- Model yap ı lan reklam ı n marjinal maliyetinin marjinal has ı latı nı
aştığı nı göstermi ş ise, reklam harcamas ı düzeyinde ayarlamas ı
karşı l ığı artırı lacaktı r.
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Fonların çeşitli pazarlama bile şenlerine optimal tahsisini öngören
bir model, tahsisi iyile ştirerek bo şuna harcamaları önler, karlılığı
artırır.

-

-

Kapal ı zarfla teklif vermede, geçmi ş davran ış ları n bir model
çerçevesinde sistematize edilmeleriyle, beklenen karlar ı maksimum
kı lacak bir fiyatland ı rma stratejisi ortaya konabilir.
Model kullanmayan bir pazarlama yöneticisinin içinde bulundu ğu
çevreyi anlaml ı yorumlamas ı için, spesifik olmas ına gerek yoktur.
Modeller problemlerin te şhisinde de yararl ı olur. Yöneticiler, çevre
hakkı ndaki kendi algı lamalarıyla çevreye ili şkin model aras ı ndaki
farkl ı l ı kları ke ş federek, fark ederek ne gibi problemler oldu ğunu
anlayabilirler.
Modeller karar vericinin mevcut veri ve bilgileri kullanmas ı nı
da etkiler. Bilgilerin baz ı ları el altında bulunmakla beraber
kullanı lmazlar.
Modeller, hangi bilgilerin toplanmamas ı gerektiğini belirlemede
katk ı da bulunur.
Modeller, bilgiye ihtiyaç duyulan alanlar ı belirleyerek ara ştı rmaları
yönlendirir.
Modeller yönetimin çevredeki değiş imleri daha h ızl ı te şhis etmesini
mümkün kı labilir.
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- Modeller yöneticinin zaman ım daha etkin biçimde kullan ı lmas ı na
yard ı mc ı olabilir.

7.3. istatistik Bankas ı : Veri bankasındaki veriler; model bankasının
gereklerini karşılamak, doğrudan kullanıcının karar alınmasına
yardımc ı olmak üzere, verileri kullan ılır biçime dönüştürmek, özetlemek,
bütünleştirmek ve analiz etmek için haz ırlanmış ulaşılabilir durumdaki
analiz tekniklerinin tümüne verilen add ır. Örneğin işletmenin satışlarını
etkileyen ba şlıca değişkenler nelerdir? Nispi önemleri nelerdir? Fiyatların,
örneğin %10, reklam harcamalarının %20 artırılmasının satışlara etkisi nasıl
olur?
istatistik bankas ı , veri bankas ı na dayal ı verilerin analiz edilmesi yan ı nda,
yargıya dayal ı verileri de al ı p, tek ba şı na veya veri bankas ı ndaki verilerle
birlikte analiz etmeye olanak verecek teknikleri de kapsamaktad ı r. Çünkü
pazarlama karar modellerinde ço ğu kez objektif veriler de kullan ı lmakta.
Bu durum pazarlama problemlerinin tam olarak nicel yada tam olarak nitel
ele al ış lara uygun olmay ı p, bu ikisi aras ı nda bir yerlerde bulunmas ı ndan
kaynaklanmaktad ı r.
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7.4. Sistem - Kullan ım ilişkisi: Bilgi sisteminin bu son eleman ı
bir bilgisayar sistemindeki giriş, çıkış birimine benzetilir. Sistemin öteki
elemanları da merkezi i şlem birimi gibi düşünülebilir. Bu eleman kullan ıcı
ile bilgi sistemi arasındaki tek do ğrudan ilişki aracı olması bakım ından,
pazarlama bilgi sisteminin yönetime katk ıda bulunabilmesi için, kolay ve
etkili bir iletişimi sağlayabilmesi çok önemlidir.
Pazarlama yöneticilerinin karar alma i ş lemlerini kolayla ştı rmak, görevini
üstlenen pazarlama bilgi merkezinin kendi d ış dünyas ıyla haberle şmesini
geleneksel olarak, ki ş isel olanlar ve ki ş isel olmayanlar biçiminde
s ı n ı fland ı rı labilecek, ikili görü şmeler, toplant ı lar, yaz ı lı haberle ş meler,
düzenli ve iste ğe bağl ı raporlar, grafikler gibi araçlarla gerçekle ş ebilir.
Pazarlama bilgi sistemi özellikle uluslararas ı pazarlarda faaliyet
gösterecek i ş letmeler aç ı s ı ndan büyük önem ta şı maktad ı r. Ulusal
pazarı n dahi analiz edilmedikleri takdirde i ş letmeleri istedikleri ba ş arı
potansiyeline ula ştı rmad ı kları dü şünülürse konunun önemi daha kolay
anlaş ı lac akt ı r.

8. HIZMET KAVRAMI VE HIZMETLERIN SINIFLANDIRILMASI

Hizmetler, soyut olmalar ı nedeni ile tan ı mlanmaları oldukça güçtür.
Tan ı mlanabilmesine yard ı mc ı olan ş ey ise hizmetlerin ortaya ç ı kabilmesi
için kullanı lan somut mallard ı r.
"Hizmeti k ı saca tan ı mlamak gerekirse; bir faaliyetin temel amac ı ya
da unsuru olarak tüketici isteklerini giderici nitelikte, belirlenebilen soyut
çabalard ı r" (Öner, 1994).
Baş ka bir tan ı mlamaya göre hizmet, "bir tarafı n diğer tarafa
sunduğu, üretimi fiziksel bir ürüne ba ğlı ya da bağl ı olmayan, as ı l olarak
maddi olmayan ve sonuçta belli bir şeyin mülkiyetinin geçmedi ği faaliyet ya
da yararlard ı r" (Tek, 1991).
Hizmetin s ı n ı fland ı rı lmas ı nda akademisyenler taraf ından çok say ı da
deği şken kullan ı lmıştı r. Lovelock bugüne kadar say ı lan bu de ğişkenlerin
bir özetini, aralar ı ndaki farkl ı l ı kları da belirterek yapm ıştı r.
Bu ayrı ma göre hizmetler iki ana ba ş l ı kta s ı n ı fland ı rı lmaktad ı r (Lovelock,
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1996):
1.1. Faaliyetlerinin Do ğasına Göre S ınıflandırma
- İ nsan Süreçli
- Madde Süreçli

- Ansal Uyarı m Süreçli
- Bilgi Süreçli

Tablo 1. Hizmetlerin Do ğasının Anlaşılmas ı
Hizmet
aoc<Tsr ri

Hizmet Kim ya da Neye Yönlend ırdmi şlir?

İn7477~~1.1~

nsan arın ı e ı en erıne yöne ı

1117~4~1111111~11

tzt se ma ı ı e ere yöne ı

Ifil9,7~111~~
~Il
tfirıTlİNM
4~/11f4Y07/M7711■1
.1171.9t7lfil
YM1
t=711Illtr~III~

Somut Faaliyetler

,1

ıı ,
ı ı ı •

ı•

ı

ıı •

•

W1.9
t~%7.47MOI~
/747=15~171ffi~
=Wiff/7=177 ı■
1fI1Ş71t 77T7ffill
J=11Er0711:177,47117~
=1~7~1~
emas
So ut unsurlara önelik me ler

'1§97=~77717~111
Soyut Faaliyetler

ı5117171ŞMINIIIII~
/117.YJ

elle.~7
M11 ıll.
XJ17717~111■1∎M711=7

Yff=1efflı~l
ı

pe
cy
a

JŞ1.M7
1=17717/477~1~
N'Iı7n7flar
r771~11717=71r4~
tr1~1 ■1■11Iffli

Kaynak: Love oc , 1 1,
8.2. Hizmet Tecrübesindeki Temas Düzeyine Göre S ınıflandırma :
.

"Herhangi bir hizmetin temas düzeyinin belirlenmesinde, tüketicinin
hizmet tecrübesi boyunca, i şletmenin tesis ve ekipmanlar ı gibi fiziksel
unsurlarıyla ve/ya da i şletmenin personeliyle temas ı kriter olarak al ınır"
(Üner, 1999).
Schemenner hizmet i ş letmesi s ınıfland ı rmas ını iki alt ba ş l ı kta ele
alm ıştı r. Bunlar; 1. i şgücü yo ğunluk düzeyi, 2. Hizmetin sunumunda tüketici
üretici etkile ş im derecesidir(Schmenner, 1986). Bunlardan hareket ederek
mal ve hizmet karışı m ve ayrı mı dört grupta ele al ı nabilir.
a. Safi Mal: Temel somut mallar bu gruptad ı r. Malla birlikte hiçbir hizmet
sunulmaz. Un, tuz, sabun vb.
b. Hizmetle Birlikte Sunulan Somut Mal: Daha sofistik yap ı daki baz ı mallar,
otomobil, bilgisayar, çama şı r makinesi vb. Sat ış öncesi, sat ış esnas ı nda ve
satış sonras ı nda baz ı hizmetleri de kapsayarak sat ı labilir.
c. Hizmet A ğırlıkl ı Mallar: Bünyesinde a ğı rl ı k olarak hizmet bar ı nd ı rd ığı
halde, baz ı mallar ile tamamlanan ürün çe ş ididir. İ nsan ta şı mac ı l ığı ,
konaklama yiyecek-içecek vb. bu gruba girer.
d. Safi Hizmet: Temel olarak tamam ıyla soyut bir hizmeti kapsayan ürün
çe ş ididir. Bunlar; dan ış manl ı k, terapi, masaj bu grupta incelenebilir.

9. HİZMETLERİN ÖZELLİKLERİ
Hizmetlerin genel özelliklerini dört grupta incelemek mümkündür ((Iner,
1994):
Soyut olmaları,
Heterojen olmalar ı ,
Üretim ve tüketiminin e ş zamanl ı l ığı ,
Stoklanamamalar ı d ı r.
Hizmetlerin diğer özellikleri de ş öyle s ı ralanabilir (Cowell, 1991):
- Bölünemezlik
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Mülkiyet transferi yap ı lamamas ı

10. HİZMETLERİN PAZARLANMASI
Hizmetleri mallardan ay ı ran temel özellikleri belirttikten sonra,
hizmetlerin bu kendine has özelliklerinden kaynaklanan pazarlama
problemlerini ve bu problemlere çözüm getirecek stratejileri şu ş ekilde
gösterebiliriz:

Tablo 2. Hizmet Pazarlamas ı Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri
Hizmetlerin
Özellikleri

Soyut Olmak

Önerilen Çözüm Stratejileri

Pazarlama Sorunlar ı
Hizmetler depolanamaz,
Patent ile korunamaz,
Vergilenemez,
Fiyat belirlemek güçtür.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Halkla temas içinde olan personelin seçim
ve eğitimine önem ver,
Tüketici yönetimi
Çoklu yerle şim merkezi kullan
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Eşzamanl ı lık

Tüketicinin
üretim
sürecine
katılması .
Diğer
tüketicilerin
üretime
katı lmas ı .
Hizmetlerde
merkezile ştirilmiş
kitle iiretimi güçtür

Somut unsurlar ı vurgula
Ki şisel olmayan kaynaklardan çok ki şisel
kaynakları kullan
Fiyat belirlemede maliyet muhasebesi
kullan
Satın alma sonras ı ileti ş ime önem ver

Heterojen
Olma

Dayanıksı zl ık

Standardizasyon ve kalite kontrolü
zordıır

Hizmetler stoklanamaz

1. Endüstrı leştirılmış h ızmetler
2. Uyarı lmiş hizmetler

1.

2.

ayna :D unning ve Kundu, 1995

Dalgalanan talep ile ba şa ç ıkacak stratejiler
kullan
Eş zamanl ı talep ve kapasite düzenlemeleri
ile her ikisinin birbirini yakalamasina fırsat
ver

11. HİZMET İŞLETMELER İNİN ULUSLARARASI PAZARLARA
GİRİŞ NEDENLERİ
Hizmet i ş letmelerinin uluslararas ı la şma nedenleri şu ş ekilde
s ı ralanabilir (Dunning ve Kundu, 1995):
1. Geli ş mi ş ülkelerdeki ki ş i başı na dü şen ç ı ktı miktar ı n ı n artmas ı ,
2. Fiziksel ürünlerin pazarlama, da ğıtı m ve satış sonras ı hizmetlerinde
artış olmas ı ,
3. Finans, banka, hukuk, sigorta, ta şı ma ve di ğer destek hizmetlerin h ı zl ı
bir artış göstermesi
4. Birçok i ş letmeler için pazar ı n liberizasyonu,
5. Değer yaratma sürecinde hizmet üreticilerinin rolünün artmas ı ,
6. iş letmeler aç ı s ı ndan verimli olmayan hizmet sunumlar ı ndan kurtulmak
için firmalar ı n, hizmet sunumu az olan hizmet d ışı sektörlere yönelme
eğilimlerinin art ış göstermesi.
Hizmet i ş letmeleri çok geni ş bir yelpazeyi kapsad ığı ndan ve sunduklar ı
hizmetler itibar ıyla bir birlerinden çok farkl ı karakter çizdiklerinden,
hizmet i ş letmelerinin uluslaras ı la şma nedenleri de kendi içinde
değerlendirilmelidir.
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Uluslararas ı hizmet pazarlamas ı alan ı nda yap ı lan ara ştı rmalar ı n
büyük ço ğunluğunda yabanc ı pazara giri ş türünün seçimi sorusuna direk
olarak cevap aranmam ıştır. Hizmet üretimi ile tüketiminin ayn ı yerde
olmas ından hareketle, ihracat modunun hizmet i ş letmeleri için mümkün
olamayacağından bahsetmi ş lerdir. Bundan dolay ı bu yazarlara göre hizmet
i ş letmeleri doğrudan yat ı rı m ve/veya anla ş maya dayal ı yollardan birini
seçerek ancak uluslararas ı piyasalara girebileceklerdir.
Bunun yanında baz ı yazarlar ise ( Shelp 1981, Sapir 1982, Boddwyn 1986)
üretimin ve tüketimin farkl ı yerlerde olduğu hizmet i şletmelerinin ihracat
modunu kullanman ı n mümkün olabileceğinden söz etmektedirler.
Shelp (1981), Sapir (1982), Boddwyn (1986) gibi ara ştı rmac ı ları nda
ortaya koydu ğu gibi, hizmet i ş letmeleri uluslararas ı pazarlara girerken
birçok giri ş modu kullanmaktad ırlar. Burada esas konu reklam ajans ı ndan
otellere, fast food zincirinden Software i ş letmelerine kadar uzanan hizmet
iş letmelerinin herbirinin kendine özgü bir giri ş türünün kulland ıkları d ı r
(Erramilli, 1990).
Erramilli (1990) "Hizmet i ş letmelerinin uluslararas ı pazarlara giri ş
modunun seçimi" konulu çal ışmas ı nda hizmet i ş letmelerinin kendine özgü
özelliklerinden dolay ı uluslararas ı pazara giri şte üretim i şletmelerine göre
çok farkl ı bir karakteristik yap ı çizmelerinin yan ı nda, hizmet i ş letmelerinin
de kendi içinde de sözkonusu de ğiş ikliği yaşad ı kları ortaya koymu ştur.
Toplam 628 örneklem üzerinde yaptığı çal ışmada hizmet i şletmelerinin
pazara giri ş türüne göre dağı l ı m ı tablo (4)'de verilmi ştir (Erramilli, 1990).
Tablo 3. Hizmet I ş letmelerinin Kulland ıkları Pazara Giri ş Şekillerinin
(%) Dağı l ımı
Giriş Modları
Do ğrudan

-ttak Girişim

Reklam ve -Bilgisayar
nul5lasebe

.

7dnetlerı

Hizmet Işletmesi Türleri
Tüketici
Müh. ve
Yönetim
,i. , ad ı l<

p,11?5pı an

.

zryıetlfT

34.6

9.4

15.7

F3.6

Doğ. Ihracat

1.9

23.3

46.1

25.0

Dol. Ihracat

0.0

38.4

8.7

1.4

Toplam

100.0

100.0

10-6.0

100.0

100.0

Banka
73. i

Diğer
1-Ş.5me.t1P1-

11.5

31.4

1.7

1.9

5.9

3.4

0.0

7.g

100.0

100.0

15.3

Y ukaridaki tabloda görüldü ğü gibi hizmet i şletmelerinin kendi içinde
de uluslararas ı pazarlara giri ş stratejileri birbirinden oldukça farkl ı lı k
göstermektedir. Hizmet i ş letmelerinin bütünü için genel bir stratejiden
bahsetmek yanl ış olur.
Hizmet i şletmelerinin yo ğun olarak kulland ıkları giri ş stratejilerinden
birisi doğrudan yabanc ı yat ı rı m stratejisidir. Tablodaki rakamlardan
hareketle mühendislik ve bilgisayar gibi hizmet i ş letmeleri ihracat
stratejisini, reklam, yönetim dan ışmanl ığı , tüketici hizmetleri ve banka gibi
diğer hizmet i ş letmelerine göre daha yüksek oranda kullanmaktad ı r. Genel
olarak hizmet i ş letmeleri ihracat stratejisini kullan ı m oranlarını n dü şük
olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum genellikle hizmetlerin ta şı nmaz
özelliğinden kaynaklanan bir durum oldu ğu söylenebilir.
Eramilli ve Rao'nun (1990) ayn ı konuda yaptıkları ara ştı rma sonucuna
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göre hizmet i ş letmelerinin daha objektif giri ş modu seçmeleri pazar
hakkı ndaki bilgi düzeylerine ba ğlı olmaktad ı r.
Vandermerve ve Chadwick (1989), hizmetlerin s ı nı fland ı rı lmas ı nı
detayl ı olarak tart ış an modellerden hareketle hizmet i şletmesinin
uluslararas ı la şmas ı na ili şkin bir model ortaya koymu ştur (Üner, 1994).
"Model kapsam ı nda somut malları n hizmetlere göreceli kat ı lı m
düzeyi ve üretici/tüketici etkile ş im derecesi ş eklinde iki deği şken ele
al ı narak hizmetler grupland ı rı lmaktad ı r. Ayrı ca her iki hizmet grubunun
uluslararas ı laş ma doğrultusunda kullanabilece ği geleneksel yollar,
stratejiler oldu ğu belirtilmektedir. (Üner, 1994).
Ş ekil (1)'de görüldü ğü gibi; hizmetler sektörü dikey eksende mallar ı n
hizmetlere göre göreceli kat ı lı m düzeyi, yatay eksende ise üretici/tüketici
etkile ş im derecesi çerçevesinde alt ı bölümlü bir matris yap ı içinde analiz
edilmi ştir. Buna göre her bölüm şu isimler alt ı nda de ğerlendirilmi ştir
(Vandermerve, ve Chadwick, 1991).
1. Kat ı lı m ı Dü şük Mallar / Daha Dü ş ük Etkile ş im
2. Kat ı lı m ı Orta Dereceli Mallar / Daha Dü şük Etkile ş im
3. Kat ı lı m ı Yüksek Mallar / Daha Dü ş ük Etkile ş im
4. Kat ı l ı m ı Dü ş ük Mallar / Daha Yüksek Etkile ş im
5. Katı lı m ı Orta Dereceli Mallar / Daha Yüksek Etkile ş im
6. Katı l ı m ı Yüksek Mallar / Daha Yüksek Etkile ş im
ÜRETICI 1 TÜKETICI ETKILE Ş IM DERECESI

tmutkm 4
- _rı slil-:" \Ş.

Alan 1
Yurt Içi Posta
Bıçak Bileyleme

içi"------IDD

i

Datı,manlık

1\

Reklam

Saf
Hizmet

E ğitım

Sıgoria

/

Alan 2

\..v,

Pe -.9.kendec .

°E

Kişisel Seyahat
Bakım Onarım

Eco,,,i,

11.,,yok

L

'

On-Line Haber
Hianet

N, 3
Kılaplw
h Yayn,
,fvatefDisket
Fılm,deokaset

i hraçIdilebılir

/

lia_____/'
Alan 5

R
E

—

Bankac ılık

Ban Yollarla
Birlikte
Hizmetler veya
Yollarla
Ulaştı-Ilan
Hizmetler

i

Elektronik Posta
Telefonla Alışveriş

\‘', -._.,___,-"'

Yollarla
BuMnle şnuş

/

Uçuncu Tarafiarla
Lisans ve Yoneton Anla şması
Acın-bit, Sami Ventura ve
Franchısıng

DÜ ŞÜK

Doçoudan Yatom
Yavru Şirket ve
Birle şme
YÜKSEK

Şekil 1. : Hizmetlerin Grupland ırılmas ı ve Her Bir Grup İçin
Uluslararas ı laş ma Yolları
Kaynak : Dunning ve Kundu, 1995, Üner, 1994
Uluslararas ı pazara giri ş türü aç ı s ı ndan bakı ldığı nda konu üç a ş amada
ele al ı nmıştı r. Bunlar;
1) Ihracat (Aktif, Pasif)
2) Anlaş maya Dayal ı Uluslararas ı laş ma Yolları
-Lisans anla şmaları
-Yönetim anla şmaları
-Teknik anla ş malar
-Hizmet anla ş maları
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-inş aat / anahtar teslimi anla ş malar
3) Yatı rı m Yoluyla Uluslararas ı laş ma
-Ortakla ş a Yatı rı mlar (Joint Venture)
-Yüzde Yüz Sahiplik (Sole Venture)
Ş ekle bakı ld ığı nda, somut mallar ı n göreceli kat ı lı m düzeyi ve
üretici/tüketici etkile ş im derecesine göre hizmetlerin üç ana grupta
topland ığını görmekteyiz. Birinci grupta; müzik/disk, yaz ı lı m/disket, film/
videokaset gibi somut mallarla bütünle şmiş hizmetlerin üretici/tüketici
etkile ş im derecesi dü şüktür. Bu tür hizmetler ancak pazarda geçici bulunma
ve faaliyetlerin s ı nı rl ı düzeyde kontrolüne imkan tan ıyan ihracat alternatifi
ile uluslararas ı laştı rı labilir.
Ikinci grupta yer alan hizmetler, baz ı somut mallarla birlikte
veya somut mallar arac ı lığı ile tüketicisine ula ştı rı labilen hizmetlerdir.
Perakendecilik, konaklama, denizcilik, fast-food, havayolu ta şı mac ı l ığı gibi
baz ı ları nı n üretici/tüketici etkile şim derecesi nispeten dü şükken, bankac ılık
bakı m-onarı m gibi diğer baz ı larının üretici/tüketici etkile şim derecesi
yüksektir. Bu grupta yer alan hizmet i şletmeleri için birinci gruptakilere
oranla daha büyük yat ı rı m gerekmektedir. Pazarda daha uzun bulunma ş ansı
veren ve faaliyetlerin daha etkili denetimine imkan tan ıyan üçüncü taraflara
dayanan uluslararas ı laş ma stratejileri aras ı nda franch ı sing, yönetim
anlaş maları , az ı nl ık şeklinde katı l ı nan joint venture ve lisans anla ş maları
vard ı r. Asl ı nda bu gruptaki i ş letmelerin say ı lan stratejilere ba şvurmas ı n ı n
nedeni; baz ı temel varl ıklar, eğitim, yönetsel know-how, altyap ı ve kontrol
sistemleri sağlanarak hizmetin kalitesinin temini ve kontrolün sa ğlanması
söylenmektedir (Öner, 1994).
Üçüncü grupta yer alan i ş letmeler; mühendislik, dan ışmanlık,
sigortac ı l ı k, reklamc ılık, eğitim, tı p gibi hizmetler ise somut mallara
son derece dü şük düzeyde veya hiç ihtiyaç göstermeyen saf hizmet
özelliğindedirler. Bu grup içinde yer alan hizmetlerin üretici/tüketici
etkile ş im derecesi yüksek oldu ğu ve uluslararas ı laşma stratejilerinin ise;
doğrudan yatı rı m, yavru ş irket açma, birle şme gibi alternatiflerin oldu ğu
görülmektedir. Bu stratejiler yabanc ı pazarlara önemli miktarda yat ı rım
yap ılması n ı gerektirir. Ancak i ş letmenin pazarda daha uzun süre kalabilmesi
ve faaliyetlerin en üst düzeyde kontrolüne imkan tan ır.
SONUÇ
Hizmet i şletmeleri de geleneksel mal üreten i ş letmeler gibi
diğer ülkelerdeki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlar ı nı karşı lamak amac ıyla
uluslararas ı laşabilirler. Son zamanlarda dünyadaki de ği ş meler de göz
önüne al ı nd ığı nda hizmet i ş letmeleri mal üreten i ş letmelere nazaran daha
önemli hale gelmi ştir.
Hizmet i şletmelerinin mal üreten i ş letmelere nazaran kendi
özelliklerinden kaynaklanan uluslararas ı laşma yolları da farkl ı olacaktı r.
Şüphesiz ki bütün hizmet i şletmeleri için önerdi ğimiz tek bir giri ş
stratejisi bulunmamaktad ı r. Yalnı z hizmet i şletmeleri saym ış olduğumuz
stratejilerden kendi hizmet türlerine ve yap ıları na uygun olan bir veya
birkaç stratejiyi birlikte kullanarak uluslararas ı pazarlara girebilirler.
Ancak ş u nokta unutulmamal ı d ı r ki i ş letme bu yollardan hangisini seçerse
seçsin ba ş arı l ı olabilmek için pazarlama bilgi sisteminden yararlanmak
durumundad ı r.
Pazarlama kararlar ı ndaki belirsizlikleri azaltmada, yeni bilim için
verim ve zemin olu şturmada sürekli ve sistemle ştirilmiş bilgi akımı na ve
bilgi birikimine ihtiyaç vard ı r. Bilgi sistemleri yönetimin karar alman ın
ayrı lmaz bir parças ı olarak kararlar ı etkileyen veri ve bilgileri sürekli,
düzenli ve sistemli bir biçimde toplanmas ı nı , saklanmas ı nı , analizini ve
dağıtı mı n ı yerine getiren b ı r bütün olarak anla şı lmal ı d ı r.
Pazarlama bilgi sistemleri pazarlama veri ve bilgilerin kullan ı m ı nda
verimlili ği arttı rmak, planlama, kontrol ve karar alma gibi yönetim
fonksiyonları nda pazarlama yöneticilerine faydal ı olmak yeni bilim
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ve yeni teknolojinin, kararlara modeller yoluyla yakla şma anlay ışı nı n
yerle ş mesinde yöneticinin e ğitime katkı da bulunmaktad ı r. Pazarlama
bilgi sitemlerinin potansiyelinin kullan ı labilmesi, etkili ve rasyonel
olabilmesi, uygun sistemlerin tasar ı mlanabilmesine ba ğlı d ı r. Pazarlama
bilgi sistemlerinin tasar ı mlanmas ı nda belli bir sürecin izlenmesi, ba ş arı lı
bir sistem geli ştirilmesi ve çal ış maları n düzenlenmesi, kolayla ştı rı lmas ı
için lüzumludur.
Bilgi sistemlerini olu şturan veri, model, istatistik bankalar ı ile
sistem-kullan ı c ı ilişkilerinin önceden isabetle düzenlemesi, sistemin
ve yönetimin gelecekteki ba ş arı s ı üzerinde kal ı c ı etkilere sahip olmas ı
aç ı s ı ndan önemlidir. Pazarlama yönetimine ve pazarlama akademisyenlerine
çok say ıda ve çok de ği ş ik analizler yapma imkan ı vermesi bak ı mı ndan
yaygı nlaş mas ı ve yerle ş mesinde geni ş imkanl ı bir laboratuar görünümüne
sahiptir.
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AVRUPA B İRLIĞI ve TÜRKIYE ZEYTIN
SEKTÖRÜNDE CO ĞRAFI İ SARETLER ve
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERININ ROLÜ

Sertaç GÖNENÇ*
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Özet: Zeytin sektörü yöresel ürünler bak ım ından zengin bir sektördür.
Dünya zeytin sektörünün önde gelen ülkelerinin yer ald ığı AB sofral ık zeytin
sektöründe 16 adet, zeytinya ğı sektöründe 85 adet ürün coğrafi işaret belgesi
almıştır. Coğrafi işaretlerin sahiplik dağılım ına bakıldığında sofralık zeytin
sektöründeki tüm co ğrafi işaretlerin, zeytinyağı sektöründe ise %74'ünün
üretici örgütlerine ait olduğu görülmektedir. Co ğrafi işaret alan ürünler
piyasada benzerlerinden daha pahalı ya satılmakta ve bunun faydas ından
da üretici örgütleri yararlanmaktad ır. Ülkemiz zeytin sektöründe ise henüz 2
ürün tescillendirilmiş olup, yapılan 5 başvurunun da 2 tanesi reddedilmiştir.
Ülkemizde üretici örgütlerinin konuya olan ilgileri zayıf olup, tescil konusunda
ticaret odaları ve belediyelerin üstünlükleri dikkati çekmektedir. Ayr ıca
ülkemizdeki co ğrafi işaret tescillerinin içeriği ürünleri korumaktan uzak olup,
konu henüz üreticiler ve tüketiciler tarafından yeterince bilinmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, Kooperatif, Sofralık Zeytin, Zeytinya ğı

Geographical Indications In European Union
And Turkish Olive Sector And The Role Of
Producer Organizations
Abstract:Olive sector is a rich sector in terms of regional products. In European
Union that covers leader olive producer countries, have 16 geographical
indications (GIs) in table olive and 85 GIs in olive oil. When distributions of
geographical indications are investigated it is seen that all GIs in table olive and
74%in olive oil has owned by producer organizations. GIs registered products are
sold with premium price in the market and producer organizations get benefit
from it. In Turkey, 2 olive products have been registered up to now and 2 of 5
applications have refused. In our country, concern of producer organization to
this issue is weak and trade chambers and municipalities play dominant role in
ownership of geographical indications. Unfortunately, content of geographical
indications is inconvenient to protect the products and geographical indication
issue is not well-known by both producers and consumers in Turkey.
Key Words: Geographical Indications, Co-operative, Table Olive, Olive Oil
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Global ticaret 20. yy' ı n ikinci yar ı s ı ndan sonra geli şmeye ba ş lamıştı r.
Bu geli ş me ile birlikte global markalar ortaya ç ıkarken yerel s ı nı rlar gittikçe
kaybolmu ştur. Ticari bloklar ve global ticaret anla şmaları ticareti ve rekabeti
ciddi anlamda etkilemeye ba ş lam ıştı r. Ulusal s ını rları n kaybolmas ı ile
birlikte pazarlara giri ş kolayla ş m ış ve rekabet daha yo ğun bir hal alm ıştı r.
Bu geli ş melerin ışığı nda pazarlama stratejileri ve tüketicilerin tutumunun
değerlendirilmesi daha önemli bir hale gelmi ştir (Ittersum 2002).
Ürün farkl ı laştı rma stratejileri g ıda ve tar ı m sektöründe daha
ağı rl ı kl ı bir ş ekilde kullan ı lmaya ba şlanm ıştı r. Ürün farkl ı laştı rma çok
çe ş itli ş ekillerde yap ı labilmektedir. Ürünlerin içeri ğini, ş eklini, ambalaj ı nı
vb. özelliklerini deği ştirmek gibi yöntemler de ürün farkl ı la ştı rmas ı
kapsamı na girmektedir. Ürün farkl ı laştı rman ın değiş ik bir boyutu da
"yöresel ürün"lerin ününden yararlanmakt ı r. Belli bir bölgeyi ya da yöreyi
gösteren, o yörenin ad ı ile an ı lan, çe ş itli özellikleri ile tüketicilerin gözünde
benzer ürünlerden daha üstün ve farkl ı özelliklere sahip olan ürünler
"yöresel ürünler" olarak adland ı rı lmaktad ı r. Örnek olarak pek çok yörede
zeytinyağı üretilmesine karşıl ı k Ayval ık zeytinyağı tad ı , aromas ı ve diğer
kalite özellikleri ile tüketicilerin gözünde daha farkl ı bir değere sahiptir.
Benzer ş ekilde kay ı s ı meyvesi ekolojisi elveren her yerde üretilebilmesine
karşı lı k, "Malatya kay ı s ı s ı" yeti ştirildiği yörenin kendine has özellikleri
nedeniyle tüketicilerin gözünde di ğer kay ı s ı lardan daha farkl ı bir değere
sahiptir.
Tüketicilerin yöresel ürünlere kar şı olan ilgi ve taleplerinin daha
farkl ı olduğunun anla şı lmas ı ile birlikte bu ürünlerin pazarlamas ı nda
uygulanan stratejiler de a ğı rl ık kazanmaya ba şlam ıştı r (Barjolle ve ark.
1997). Özellikle Avrupa Birli ği'nde (AB) yöresel ürünlerin pazarlanmas ı
ve bu ürünlerin isimlerinin tüketiciyi yan ı ltacak ş ekilde kullan ı lmas ı n ı n
önlenmesi konusunda pek çok çal ış ma yap ı lmış ve konu ile ilgili mevzuat
haz ı rlanm ıştı r (Loureiro ve McCluskey 2000).
Yöresel ürünlerin belli ba şlı özellikleri bulunmaktad ı r. Bu
özellikler;
i. üretimin belli do ğal ko şullar altı nda gerçekle şmesi, diğer bir ifade
ile ürünlerin kendine özgü özellikleri ancak belli do ğal ko şullar
altı nda kazanabilmesi,
ii. ürünlerin genellikle küçük ve orta ölçekli i ş letmeler tarafından
üretilmesi,
iii. ürün tad ı nı n tüketicilerin gözünde farkl ı olmas ı ve ürünün
benzerlerinden pahal ı olmas ı ,
iv. düşük üretim hacmine, buna kar şı lık yüksek katma de ğere sahip
olmaları şeklinde s ı ralanabilir (Tregear 2001).
Özellikle yöresel ürünlerin yüksek katma de ğere sahip olmalar ı
haks ı z rekabete konu olmalar ı na yol açm ıştı r. Bir ürünün ünü yeti ştirildiği
ya da üretildi ği bölgenin s ı nı rlar ı n ı ast ığı zaman kı sa bir süre içinde ayn ı
ad altında ancak farkl ı niteliklerdeki ürünlerin haks ı z rekabeti ile karşı
karşıya kalmaktad ı r (Duman 2004, Anonim 2005). Söz konusu haks ı z rekabet
hem üreticileri hem de tüketicileri olumsuz yönde etkilemektedir.
Yöresel ürünler üzerine yap ı lan çal ış malar, tüketicilerin bu ürünlere
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daha fazla para ödemeye haz ı r olduklarını ortaya koymu ştur. İtalya'n ı n
"Tuscano" zeytinya ğları coğrafi i ş aret ald ıktan sonra %20 daha fazla fiyata
satı lmaya ba ş lamıştı r (Anonim 2003). AB'de 1999 y ı l ında yap ı lan bir tüketici
anketinin sonuçlarına göre tüketicilerin %40' ı coğrafi i şarete sahip ürünlere
%10 daha fazla ödemeye haz ı r oldukları nı belirtmi şlerdir (Anonim 2004).
Daha yüksek fiyat beklentisi ile farkl ı ürünlerin ayn ı isim altı nda piyasaya
sürülmesi tüketicileri yan ı ltmaktad ı r.
Yöresel ürünlerin üreticileri de kendileri ile haks ız rekabete giren benzer
ürünün üreticileri nedeniyle gelir kayb ı na uğramaktad ı r. Ayrı ca yan ı ltı lan
tüketiciler nedeniyle ürünün prestij kayb ı na uğramas ı ve umduğunu
bulamayan tüketicilerin söz konusu yöresel ürüne olan taleplerini azaltmas ı
mümkündür.
Yöresel ürünlerin üreticilerini ve tüketicilerini haks ı z rekabete
karşı koruyan bir sistemin gereklili ği çok uzun y ı llar önce ortaya ç ı km ış
ve dünya genelinde pek çok yasal düzenleme ve uluslar aras ı anla şmalarla
koruma altına al ı nmaya çal ışı lm ıştır. Yöresel ürünler günümüzde "co ğrafi
iş aretler" ile koruma alt ı na al ı nmaktad ı r. Ancak coğrafi i ş aretlerin koruma
fonksiyonunu yerine getirebilmesi ancak do ğru bir tescil ve üreticiler
ile tüketicilerin konu hakk ındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olmas ı ile
mümkündür.
Coğrafi i ş aretler konusu ülkemiz için yeni bir konudur ve "yöresel
ürünlerin" üreticileri ve tüketicileri konu ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip değildir. Genellikle yanl ış ya da eksik olarak yap ı lan tescil i şlemleri
coğrafi i şaretlerin söz konusu yöresel ürünü, bu ürünlerin üreticilerini ve
tüketicilerini koruyucu mekanizmas ı nı n etkinliğini dü şürmekte ve baz ı
durumlarda da tamamen ortadan kald ı rmaktad ır.
Bu makalede Avrupa Birli ği zeytin sektöründe al ınan coğrafi
i ş aretler, co ğrafi i ş aretlerin hak sahipli ğinde kooperatiflerin rolü ve
denetleme mekanizmas ı üzerinde durulmu ş olup, aynı zamanda ülkemizdeki
uygulamadan karşı laştı rmal ı örnekler verilmi ştir.

COĞRAFI i ŞARETLER

Coğrafi i şaretler fikri mülkiyet haklar ı kapsam ında yer almaktad ı r.
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle kökeninin bulundu ğu
bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özde ş le ş miş bir ürünü gösteren i ş arete
"coğrafi i ş aret" denilmektedir (TPE 2003; Anonim 2003a). Co ğrafi i ş aretler
"Menşe Adı " ve "Mahreç İşareti" olmak üzere iki gruba ayr ı lmaktad ır.
Menşe Adı; coğrafi s ınırları belirlenmi ş bir yöre, alan, bölge, çok
özel durumlarda ülkeden kaynaklanan çe ş itli doğa ve insan faktörlerinden
dolayı belli özelliklere sahip olan ve belirgin bir niteli ği, ünü veya di ğer
özellikleriyle bu yöre, alan veya bölge ile özde şleşmiş , üretimi, i şlenmesi ve
diğer i ş lemleri tümüyle bahsi geçen co ğrafi alan içerisinde yap ı lan ürünü
belirten i ş arettir. Söz konusu ürünün tamam ı ile tan ımlanan yerde üretilmi ş
olmas ı gerekmektedir (örnek; Anzer Bal ı , Van Otlu Peyniri). Çünkü ürün,
niteliklerini ancak ait oldu ğu yöre içinde üretildi ği takdirde kazanabilir
(TPE 2003).
Mahreç İşareti; coğrafi s ı n ı rları belirlenmi ş bir yöre, alan veya
bölgeden kaynaklanan belirgin bir niteli ği, ünü veya diğer özellikleriyle
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bu yöre, alan veya bölge ile özde ş le ş mi ş bir ürün olmas ı yanı nda, üretimi,
iş lenmesi ve diğer i ş lemlerinden en az birinin belirlenmi ş yöre, alan veya
bölge içerisinde üretilen ürünün belirleyici i ş aretidir. Mahreç i ş aretine konu
olan bir ürünün özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre
d ışı nda da üretilebilmesi mümkündür. Mahreç i ş aretini ta şıyacak ürünler,
ait olduklar ı coğrafi bölgenin d ışı nda da üretilebilirler. Ancak bu üretimde,
ait olduklar ı coğrafi bölgeye ait hammadde ve üretim yöntemlerinin aynen
kullanı lmas ı ve ürün kalitesinin ayn ı olmas ı gerekmektedir (TPE 2003).
Avrupa Birli ğinde ayn ı coğrafi i ş aretler PDO ve PGI k ı saltmalarıyla
kullanı lmaktad ı r. PDO (Protected Designation of Origin), koruma alt ı na
al ı nm ış orijin i ş areti anlam ı na gelmekte olup, Türk Patent Enstitüsü
tarafı ndan kullan ı lan "Menş e Ad ı " ifadesi ile ayni anlama gelmektedir. PGI
(Protected Geographical Indication) ise koruma alt ı na al ı nm ış coğrafi i ş aret
anlam ı na gelmekte olup, ülkemizdeki kar şı lığı "Mahreç İş areti"dir.
Avrupa Birli ği aynı organik ürünlerde oldu ğu gibi, co ğrafi i ş aret
alm ış yöresel ürünlerde de ay ı rt edilmeyi kolayla ştı rmak ve tüketicilerin
güvenini art ı rmak amac ıyla tüm Birlik ülkelerinde ortak kullan ı lacak
olan iki logo haz ı rlam ıştı r. Bu logolar a ş ağı da görüldüğü gibidir ve tescil
edilen ürünler bu logoyu kullanmakta, böylece ürünün tescilli oldu ğu ve
orijinal olduğu anla şı lmaktad ı r. Logo uygulamas ı coğrafi i ş aretli ürünlerin
kullanı mı nı yaygı nlaştı rmak aç ı s ı ndan önemli bir uygulama olup, ülkemizde
henüz Türk Patent Enstitüsü taraf ı ndan ülke genelinde kullan ı lacak
bir logo ç ı karı lmam ıştı r. Ancak logo konusunda çal ışmalar bulunduğu
belirtilmi ştir.

PDO (Men şe Ad ı)
PGI (Mahreç i ş areti)
Ülkeleri co ğrafi i ş aretlerle ilgili bir sistem kurmaya iten üç temel
neden vard ı r;
• Tarı msal üretimde farkl ı laştı rmayı te şvik etmek
• Ürün adlar ı n ı aldatmaca ve taklitlerden korumak
Ürünlerin spesifik özellikleri ile ilgili tüketicileri bilgilendirmek
(Anonim 2003a).
Ülkemizde co ğrafi i ş aretlerin kullan ı mı ile ilgili usul ve esaslar 555
sayı lı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmi ştir.
AVRUPA B İ RLİĞİ (AB) VE TÜRKİYE ZEYTİN SEKTÖRÜNDE CO ĞRAFİ
İŞARETLER
FAO tarafı ndan yay ı nlanan 2005 yı l ı verilerine göre dünya toplam
zeytin üretimi 10.354.494 ton olup (FAO 2006), bu miktar ı n yakla şık %16's ı
(1.708.500 ton) sofral ı k zeytin olarak de ğerlendirilmekte, geriye kalan
kı smı ise zeytinyağı na i ş lenmektedir (IOOC 2006). Dünya toplam
zeytin üretiminin %70'i, dünya sofral ı k zeytin üretiminin %42'si ve dünya
toplam zeytinyağı üretiminin %78'i Avrupa Birli ği (AB) ülkeleri tarafı ndan
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gerçekle ştirilmektedir. Dünya zeytin sektöründe lider ülke İ spanya'd ı r.
Türkiye, 2004-05 periyodu dünya sofral ı k zeytin üretiminde 220.000 tonluk
üretimi ile Ispanya'n ı n ard ı ndan ikinci s ı rada gelen ülke olmu ştur (IOOC
2006). Ülkemiz üretim hacmi bak ı mından avantajl ı bir konumda bulunmas ına
karşı lık aynı avantaj ım d ış pazarlarda kullanamamakta ve üretiminin
yalnızca %25'ini ihraç edebilmektedir. Sofral ık zeytin ihracat ımı z da
genellikle Romanya, Almanya gibi etnik pazarlarla s ı n ı rl ı kalmaktad ı r.
AB zeytinya ğı sektörüne bakı ld ığı nda, üretimdeki %42'lik pay ı ile
Ispanya'n ı n yine lider ülke konumunda oldu ğu görülmektedir. İ spanya'yı
%37 ve %18'lik paylarla İtalya ve Yunanistan izlemektedir. Türkiye 2004/05
dönemindeki 145000 tonluk zeytinya ğı üretimiyle dünya üretiminden %5'lik
bir pay alm ıştı r.
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Avrupa Birli ği Zeytin Sektöründe Co ğrafi İşaretler
AB yöresel ürünlere ayr ı bir önem vermekte ve bu ürünleri "kaliteli
ürünler" şeklinde nitelendirmektedir. AB yöresel ürünlerin korunmas ı ,
coğrafi iş aretlerin tan ı nmas ı ve yaygınlaştırılmas ı amac ıyla pek çok çal ışma
yürütmektedir.
2006 yı lı ortaları itibariyle AB'de co ğrafi i şaret alan toplam 709 adet
ürün bulunmaktad ı r. İtalya AB içerisinde en fazla co ğrafi i ş aret alm ış olan
ülkedir ve tüm co ğrafi i şaretlerin %21,58'ine sahiptir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Avrupa Birli ği'ndeki coğrafi i ş aretlerin üye ülkeler itibariyle
dağı lı mı
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zeytinlerin tüm co ğrafi i şaretler içerisindeki pay ı %3'dür.Sofral ık zeytin ve
zeytinyağı ürünleri için al ı nan coğrafi i ş aretlerin ülkeler itibariyle da ğı l ı mı
Çizelge 2'de gösterilmi ştir.
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Zeytinyağı sektöründe toplam 85 çe şit ürüne co ğrafi i şaret
al ı nmıştı r. İtalya ve Yunanistan tescil say ı s ı bakı mı ndan ilk iki s ı rada yer
alan ülkelerdir. Sofral ı k zeytin sektöründe ise toplam 16 adet co ğrafi i şaret
bulunmakta olup, en fazla tescile sahip ülke Yunanistan'd ır. Sofral ık zeytin
sektöründe al ınan coğrafi işaretlerin ülkeler baz ında detayl ı dağı lımları
tescilli ürün adlar ı ile birlikte Çizelge 3'de gösterilmi ştir.
Çizelge 3. Sofral ık zeytin sektöründe AB taraf ından al ınan coğrafi i ş aretlerin
dağı lı mı
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Sofralık zeytin sektöründeki co ğrafi i şaretlerin dağılımına
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bakıld ığında %94'ünün men şe ad ı olduğu ve tescili elinde bulunduranların
tamam ı n ı n üretici örgütleri oldu ğu görülmektedir. Söz konusu üretici
örgütlerinin 6 tanesi üretici birli ği, 2 tanesi birim kooperatif ve geriye kalan
8 tanesi tar ımsal kooperatif birli ğidir. Bu yapı itibariyle AB'de sofral ık zeytin
sektöründeki coğrafi i ş aretlerin tümü kooperatif ya da üretici birlikleri
tarafı ndan al ı nm ıştı r.
Zeytinyağı sektörüne bak ı ld ığı nda biraz daha karma şık bir yap ı
görülmekle birlikte kooperatiflerin ve üretici örgütlenmelerinin ağı rlığı
burada da görülmektedir. Zeytinya ğı sektöründe co ğrafi i ş aret alan ülkelerde
coğrafi i ş arete sahiplik ve denetleme mekanizmalar ı nı n kurulu şlarına göre
dağı lı mı Çizelge 4'de gösterilmi ştir.
Çizelge 4. Zeytinyağı sektöründe coğrafi i ş aretlerin sahiplerine ve denetleme
kuruluşları na göre dağı lı mı
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Çizelge 4'den de izlenebilece ği gibi zeytinyağı sektöründe coğrafi
i ş aret sahipli ğinde en yüksek pay ı %41 oran ıyla üretici birlikleri almaktad ı r.
Üretici birliklerini %21'lik pay ile birim kooperatifler izlemektedir.
Ispanya'da coğrafi i şaretlerle ilgili bir Konsey ve Enstitü bulunmakta
olup, coğrafi i şaret tescillerinin kullan ı mını denetledikleri gibi, baz ı
zeytinyağı çeşitlerinin coğrafi i ş aretlerine de sahiptirler. İspanya'da ve
İtalya'da baz ı zeytinya ğı çe ş itleri için birden fazla ba ğı msı z birim kooperatif
ve/veya kooperatif birli ği ile baz ı özel sektör kurulu şları n ı n bir araya gelerek
ortak ba şvuruda bulunduklar ı ve tescil hakk ı na ortakla ş a sahip olduklar ı
görülmektedir. İspanya ve İtalya, farkl ı zeytin/zeytinya ğı kooperatiflerinin
bir araya gelmek suretiyle ürünlerine co ğrafi i şaret almak konusunda ortak
hareket ederek "kooperatifler aras ı işbirliği"ne çok iyi örnek te şkil etmi ş
olan iki ülkedir. Ortak co ğrafi i ş aret al ı nm ış olan ürünlerin isimleri ve
ortakl ık şekilleri a ş ağı daki gibidir:

cy
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İ spanya:Aceite de Mallorca; 1 kooperatif ve 7 özel sektör kurulu şu
Oli de Terra Alta; 8 kooperatif ve 3 özel sektör kurulu şu
Sierra de Cazorla; 10 kooperatif ve 4 özel sektör kurulu şu
İtalya :Lucca; 1 üretici birli ği ve 1 özel sektör kurulu şu
Malise;5 üretici birli ği
Terra Tarantine;
2 üretici birli ği

Türkiye Zeytin Sektöründe Co ğrafi İşaretler

pe

Türkiye coğrafi ve iklimsel yap ı s ı ile zeytin üretimine çok elveri ş li
bir ülke olup, pek çok zeytin çe ş idi üretilmektedir. 2005 y ı lı verilerine göre
Türkiye'nin ekili alanlarını n %3,5'u zeytin üretimine ayr ı lm ıştı r ve 400.000
adet zeytincilik i şletmesi bulunmaktad ır. Diğer bir ifade ile tüm tar ım
işletmelerimizin yakla şık %13'ü zeytin üretimi ile u ğra şmaktad ır.
Zeytinciliki şletmelerin inortalamabüyüklü ğü 16 da'd ı r. Zeytinsektörü
tarı msal istihdam ı n %2'sini olu şturmaktad ı r. Toplam zeytin üretiminin
yaklaşık %80'i Ege ve Marmara bölgelerinde gerçekle ştirilmektedir. Ege
bölgesinde üretilen zeytinlerin %72'si ya ğlık çe şitlerden oluşurken, Marmara
bölgesinde üretilen zeytinlerin %83'ü sofral ı k zeytin niteliği taşı maktadı r
(Anonim 2006a).
Ülkemizde de üretildi ği yörenin ad ı ile anı lan ve değeri tüketicilerin
gözünde benzer ürünlerden daha farkl ı olan yöresel zeytin ve zeytinya ğı
çeş itleri bulunmaktad ır. Son yı llarda ülkemizde yöresel ürünlerin tescilinin
yapı lmas ı konusu önem kazanm ış ve pek çok sivil toplum örgütü ya da kamu
kuruluşu yöresel ürünlerini tescil ettirmek suretiyle koruma alt ı na alma
uğra şı içerisine girmi ştir.
Ancak konunun ve tescilden do ğan hakları n sektörün ilgili ki ş ilerince
yeterince bilinmemesinden dolay ı zaman zaman çe şitli kurum ve kurulu ş lar
aras ında tescil hakkı nda sorunlar ya şanmaya başlamıştı r.
Ülkemiz zeytin sektöründe tescil edilmi ş ve tescil ba şvurusu
yap ı lmış ürünlerin isimleri ve ba şvuru sahipleri a şağı da belirtilmi ştir;

Çizelge 5. Türkiye Zeytin Sektöründe Tescil Edilen ve Ba şvuruda Bulunulan
Ürünler
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Türkiye'de zeytin sektöründe 2 adet tescilli ürün ve 5 adet ba şvuru
bulunmaktad ır (TPE 2006). Ülkemizdeki tescil edilen co ğrafi i şaretlerin
tümüne bakıld ığı nda tescil sahiplerinin ço ğunun sivil toplum kurulu şu
ya da kamu tüzel ki şiliği olduğu görülmektedir. Kooperatiflerin rolü
neredeyse yok denilecek kadar azd ı r. Toplam 82 adet tescilli ürünün
sadece 39 tanesi g ı da ve tar ı m sektörüne aittir. Bu 39 yöresel ürünün
tescil sahiplerinin dağılımı na bakı ld ığında %30,77'sinin ticaret odalar ı na,
%17,95'inin belediyelere, %15,38'inin ticaret borsalar ına, %12,82'sinin il
özel idarelerine, %7,69'unun özel sektöre ait oldu ğu görülmektedir. Yöresel
ürünlerin tescilinde kooperatiflerin pay ı %5,13, üretici birliklerinin pay ı ise
%2,56'd ı r. Üretici örgütlerinin toplam pay ı sadece %7,69 olup, bu oran özel
sektörün pay ına eşittir. Oysa ki daha önceki bölümlerde belirtildi ği üzere
AB sofral ık zeytin sektöründe ürün tescilinde üretici örgütlerinin pay ı %100
iken, zeytinyağı sektöründe bu oran %74'dür.
Ülkemiz zeytin sektöründe yer alan Marmarabirlikve Tari ş iki önemli
tarım satış kooperatifi konumundad ı r. Marmarabirlik faaliyet göstermi ş
olduğu sofral ı k zeytin sektöründe di ğer zeytinlerin yan ı s ı ra Gemlik zeytini
üretimi ve pazarlamas ı ile de ilgilenmektedir. Marmarabirlik 2004 y ı lında
Bursa ili Merkez ilçesinde gerçekle ştirilen hanehalk ı zeytin/zeytinyağı
tüketim anketi sonuçlar ına göre ambalajl ı zeytin tüketiminde %80 pay ı olan
bir kuruluştur(Gönenç 2004). Gemlik Ticaret Borsas ı tarafı ndan al ı nan coğrafi
işareti ayn ı sektörde Gemlik zeytini üreten ve satan di ğer kurulu şlar gibi
kullanma hakkına sahiptir. Ancak pek çok co ğrafi i ş aret tescili gibi Gemlik
zeytini tescilinde de ürün tan ı mı ve ürünün ay ı rt edici özellikleri doğru ve
net bir ş ekilde verilmedi ğinden dolay ı bu haktan tescili elinde bulunduran
ticaret borsas ı nın bile faydalanmas ı mümkün gözükmemektedir. Sofral ık
zeytin sektöründe Gemlik zeytininin d ışı nda Marmarabirlik tarafı ndan
Trilye zeytini, Edremit Ticaret Borsas ı tarafı ndan da Edremit ye ş il çizik
zeytin için ba şvuruda bulunulmu ş , ancak Marmarabirlik taraf ından yap ı lan
başvuru "Trilye zeytin!" ile tescilli bulunan "Gemlik zeytini" ayn ı ürünün
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farkl ı adları olarak kabul edildi ğinden ba şvuru esastan reddedilmi ştir.
Edremit ye ş il çizik zeytini ise henüz resmi gazetede yay ı nlanmam ıştı r.
Zeytinyağı sektörü biraz daha kar ışık bir yap ıya sahiptir. Zeytinya ğı
sektöründe ilk olarak 2002 y ı l ında Burhaniye Ticaret Odas ı tarafı ndan BalKörfez ad ı ile zeytinya ğı tescili için ba şvurulmu ş , söz konusu ba şvuru 3
Ağustos 2002 tarih 24835 say ı lı Resmi Gazetede ilan edilmi ştir. Yay ı nlanan
ilan ı takiben tescile itiraz edilmi ş ve yap ı lan itiraz ın değerlendirilmesinin
ard ından Bal-Körfez zeytinya ğı tescili reddedilmi ştir. Ret karar ı 9 Eylül
2003 tarih 25224 say ı lı Resmi Gazetede ilan edilmi ştir.
Zeytinyağı tescili için Ayval ı k, Edremit ve Burhaniye Ticaret
Odaları ortak çal ışma yapm ışlard ır. Ayvalı k Ticaret Odas ı "Ayval ık
Zeytinyağı "n ı n tescili için ba şvuruda bulunmu ş ve ba şvurusu 19 Mart 2005
tarih 25760 say ı l ı Resmi Gazetede yay ınlanm ıştı r. Ancak bu ba şvuruya yasal
itiraz süresi içerisinde Tari ş tarafı ndan itiraz edilmi ştir. Yap ı lan itiraz ın
değerlendirilmesini takiben "Ayval ı k Zeytinyağı" coğrafi i ş aret ba şvurusu
bir takı m deği ş ikliklerle 10 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de tekrar ilan
edilmi ştir.
Tari ş , zeytinyağı için yapm ış olduğu coğrafi iş aret ba şvurusunda
Ege bölgesindeki zeytinya ğı alanları nı iki kı sma ayı rm ış , "Edremit Körfez
Bölgesi Zeytinyağları " ve "Güney Ege Zeytinya ğları " olmak üzere iki ayrı
coğrafi i ş aret ba şvurusunda bulunmu ştur. "Güney Ege Zeytinya ğları " tescil
edilmi ş , Edremit Körfez Bölgesi Zeytinya ğları ise Resmi Gazetede ilana
ç ı km ış , ancak henüz tescil i ş lemi tamamlanmam ıştır. Tari ş ayn ı zamanda
tescilli ürünlerin ay ı rt edilmesini kolayla ştı rmak bakı mı ndan her iki ürünü
için de birer logo haz ı rlatm ıştı r. Söz konusu logolar a ş ağı daki ş ekilde olup,
tescil ilan ı ile birlikte Resmi Gazetede de yay ınlanmıştır.

Güney Ege Zeytinya ğları Edremit Körfez Bölgesi Zeytinya ğları

SONUÇ

Dünyan ın pek çok geli şmiş ülkesine bakı ld ığında tarım sektöründe
başta kooperatifler olmak üzere üretici örgütlerinin üretimden pazarlamaya
kadar önemli i ş levler üstlendi ği görülmektedir. Kooperatifler ilgilendikleri
ürünlerin piyasas ında meydana gelen her türlü de ğiş ikliği izlemek
durumundad ı r. Son yı llarda yöresel ürünlerin pazarlanmas ı nda meydana
gelen de ğişmelerve yöresel ürünlerin daha yüksek fiyatla sat ı labilme olas ı l ığı
pek çok yöresel ürünün üreticisini ürünlerini tüketiciyi yan ı ltan ve ürünün
mevcut ününe gölge dü şüren taklit ürünlerden korumaya yöneltmi ştir.
incelenen zeytin sektöründe İ spanya ve İtalya gibi sektörün önde gelen iki
ülkesini bünyesinde bulunduran AB yöresel ürünler ve co ğrafi i ş aretler
bakı mı ndan epeyce yol kat etmi ştir. AB ülkeleri tüketicilerin ilgisini paraya
çevirmek konusunda co ğrafi iş aretleri ba ş arıyla kullanmaktad ır. AB zeytin
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sektöründe, yöresel sofral ık zeytin çe şitleri için al ınm ış 16 adet, yöresel
zeytinyağı çeş itleri için ise al ı nm ış 85 adet coğrafi i ş aret belgesi vard ı r.
Sofral ı k zeytin sektöründe al ı nan tüm coğrafi i ş aretler ba şta kooperatifler
olmak üzere üretici örgütlerine aittir. Zeytinya ğı sektöründe ise co ğrafi
i şaretlerin %74'ü ba şta üretici birlikleri olmak üzere yine üretici örgütlerine
aittir. AB, 20 Mart 2006 tarih 510/2006 say ı l ı Tarım ve Gı da Ürünlerinde
Menşe Ad ı ve Mahreç i ş aretlerinin Korunmas ı na ili şkin Konsey Karar ı nda
üçüncü ülkelerdeki üretici gruplar ı , kişiler veya ulusal otoritelere de co ğrafi
i ş aret için ba şvurma hakkı tanı m ıştı r (Anonim 2006).
Ülkemize bak ı ld ığı nda sadece zeytin sektöründe de ğil tar ı m ve
gı da ürünleri için al ınan tüm coğrafi i şaretlerde Ticaret Odalar ı nın ve
belediyelerin üstünlü ğü görülmektedir. AB'de yöresel ürünler pazar ı nda
faaliyet gösteren üretici örgütlerinin ürünlerine sahip ç ıkmaları , ürünlerine
katma de ğeryaratmalar ı ve haks ı z rekabet ile mücadele etmeleri bak ım ı ndan
coğrafi i ş aretleri kullanmalar ı ve bunu yaparken de üretici örgütlerinin
bir birleriyle rekabet etmek yerine i şbirliği içerisinde davranmaları
başarı s ı aç ı s ı ndan önemli bir göstergedir. Ancak, esas olarak co ğrafi i ş aret
belgesinin sahipli ğinin kimde olduğu çok önemli değildir. Burada önemli
olan nokta tescilin do ğru bir şekilde yap ı lmasıdır. Coğrafi i şaretler kolektif
bir tekel hakk ı yaratmakta ve tescil hakk ı n ı elinde bulunduran kurum,
ki ş i veya kurulu şlara bak ı lmaks ı z ı n yöresel ürünü üreten tüm üreticileri
korumaktad ı r. Daha aç ık bir ifadeyle tescil belgesini elinde bulunduran
kurulu ş bir ticaret odas ı ya da belediye bile olsa, tescilden do ğan
ayrı cal ıklardan yararlanma hakk ı yöresel ürünü tescilde tan ımland ığı
ayrı cal ıklı özellikleri ile üreten bütün üreticilere aittir. Bu nedenle tescil
işlemi esnas ında ürünün "ayırt edici özellikleri"nin çok iyi tan ımlanmas ı en
önemli husustur. E ğer yöresel ürünlerin benzer ürünlerden fark ı spesifik
bir ş ekilde belirtilmemi ş se, coğrafi i ş aret tescil belgesi hangi kurulu şun
elinde olursa olsun bu tescilden istenen faydan ı n elde edilmesi mümkün
olmayacaktı r. Tescili elinde bulunduran kurulu ş/lar yada ki şi/ler sadece
ürünün yöresel ününün korunmas ı konusunda bir sorumluluk üstlenmi ş
bulunmaktad ı r.
Ülkemiz zeytin sektöründe yap ı lan tesciller ve tescil ba şvuruları
incelendiğinde' hiç birinin ürünün ay ırt edici özellikleri bak ımı ndan yeterli
tanı mlamaya sahip olmad ı kları görülmektedir. Yeterli ve iyi tan ı mlanamam ış
bir tescilde ya ş anacak en büyük s ı kı ntı benzer ürünlerle olan fark ın belirgin
olmamas ından dolayı , aynı ad alt ı nda ancak farkl ı özellikte satı lan bir
diğer ürünün 'farklı" olduğunu ispatlayamamak olacakt ı r. Ülkemizdeki
tesciller ve tescil ba şvuruları ne yaz ı k ki ürünlerinin benzerlerinden fark ı nı
aç ıklayamamaktad ı r. Bu konuda üreticilerin ve tüketicilerin yeterli bilgi
düzeyinde bulunmamalar ı da bir diğer önemli sorudur. Bir tüketici co ğrafi
iş aretin ne anlama geldi ğini bilmedi ği takdirde ürünün tescilli olmas ı ya da
üzerinde logosunun bulunmas ı önemli bir husus olmayacak ve tüketici için
satı n alma davran ışı nda bir farkl ı l ı k yaratmayacakt ı r.
Türkiye'deki co ğrafi i şaretler konusunda önemli bir di ğer nokta da
tescile sahip olan kurumla denetlemeyi yapacak kurumun ayn ı olmas ıd ı r.
1 ilgilenenler için Çizelge 5'de tescil ilanlar ı nı n ç ı ktığı Resmi Gazetelerin tarih ve
sayı ları verilmi ştir. http://rega.basbakanlik.gov.tr Internet adresinden "ar şiv" ve
"ilanlar" bölümlerine ilgili tarih ve say ı yaz ı larak ilanların içeriği incelenebilir.
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AB, bu konuya bir ayr ı m getirmi ş ve denetlemede üçüncü taraflar ın rol
almas ı n ı öngörmü ştür. Denetleme mekanizmas ı devlete ait kurumlar
olabileceği gibi, özel denetleme kurulu ş ları da olabilmektedir.
Ülke genelinde Türk Patent Enstitüsü ve konu ile ilgili kurulu şları n
coğrafi i şaretler hakk ı nda tüketicileri ve ayn ı zamanda üreticileri
bilinçlendirici ve tan ıtı c ı çal ış malar yürütmesi gerekmektedir. Ayr ı ca
ülkemizde de tescilli ürünlerin di ğer ürünlerden ayr ı lmas ı nı kolayla ştı racak
bir ortak bir logo uygulamas ına geçilmesinde fayda vard ı r.
Tescil kendinden beklenen faydalar ı sağlamad ığı sürece bir
anlam ta şı mamaktad ı r. AB zeytin sektöründeki pek çok co ğrafi i şaret hem
kurulu şların karl ı lığını artt ı rı c ı hem de yöresel ürünleri koruyucu bir
şekilde iş levsel hale getirilmi ştir. Daha da önemlisi bu faydalardan pek çok
üretici örgütü ortakla ş a yararlanmaktad ı r.
Ülkemizde co ğrafi i ş aretler ve tescilden yararlanma, tescilin
getirdiği haklar vb. konular yeterince iyi bilinirse konu ile ilgili olarak
kurumlar aras ı nda yaş anan tart ışmalar sona erecektir. Ülkemizde bir an
önce gerekli tan ı tı m ve eğitim çal ış maları ba ş latı lmal ı , konu ile ilgili taraflar
yeterince ayd ı nlatılmal ı ve üretici örgütleri co ğrafi i şaretler konusunda
ticaret odalar ı ya da belediyelerden daha duyarl ı davranmal ıd ır. Yöresel
ürünler ülkemizin bir zenginli ğidir ve doğru bir ş ekilde korunmas ı gerekir.
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TARİŞ ÜZÜM, INCIR, ZEYTIN VE
ZEYTINYAĞİ B İRLIĞI ORTAKLARI ÜZERINE
B İR DE ĞERLENDIRME
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Özet: Bu çalışmada, TAR İŞ Üzüm, İncir, Zeytin ve Zeytinya ğı Birlik
ortakların özellikleri incelenmi ştir. Ortaklar küçük iş letmeler şeklinde
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kooperatif ortaklarının orta ve yaşlı gruba
girdikleri görülmüştür. Ortakların eğitim durumları genel olarak ilkokul
seviyesindedir. Ortak-kooperatif ili şkilerine bakıldığında, ortakların birlerin
ürünlerini pazarlamada önemli rol oynadıklarının farkındadır. Fakat
ortakların birliklerden beklentilerinin daha fazla olduğu anlaşılm ıştır. Bu
beklenti İncir ve Üzüm Birli ği ortaklarında daha yüksektir. Ortakların
kooperatif genl kurullarına katılmayı ve kooperatiflerin kendilerine bilânço
vermelerini önemli bulmaktad ır. Ortaklar kooperatiflerin beklentilerini
tam karşılamadığı yönünde e ğilimleri olmalarına rağmen, piyasada önemli
bir denge sağladıklarını görmektedir. Bu nedenle her üç birliğin ortakların
ürünlerini pazarlamada önemli görevler üstlendiği söylenebilinir.
Anahtar Kelimeler: TAR İŞ Üzüm Birlik, İncir Birlik, Zeytin ve Zeytinya ğı
Birlik, Kooperatif-Ortak Ilişkileri, Tarımsal Kooperatifler

A Study On The Producing Shareholder Of Tari ş
Grape, Fig, Olive And Olive Oil Union
Abstract:In this study, characteristics of TAR İŞ Grape, Olive, and Olive Oil
Union partners have been studied. Partners maintain their activities as small
enterprises. It is seen that partners in the cooperative are middle aged and
old aged. Partners are in general educated to primary school level. When
looking at partner- cooperative relations partners are aware that they play a
significant role in marketing union's products. However it is understood that
partners have higher expectations from Unions. Grape and fig Union partners
have even higher expectations. Partners find it important to attend general
assemblies and to receive a balance sheet. Even though partners tend to feel that
cooperatives do not meet their expectations, they see that cooperatives achieve
a significant balance in the market. For this reason it can be argued that each
plays a significant role in marketing partner's products.
Key Words: TAR İŞ Grape Union, Fig Union, Olive and Olive Oil Union,
Cooperative-Partner Relations, Agricultural Cooperatives
* Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü.
** Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
ilişkileri Bölümü.
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Bu çal ış mada TAR İŞ Üzüm, incir, Zeytin ve Zeytinyağı ortakları na
yönelik olarak de ğerlendirilmeler yap ı lmıştı r. Kooperatif ortaklar ı , Türkiye
tarı mı nda faaliyette bulunan birer tar ı msal işletme olduklar ı ndan, bu
ortaklar ın arazi büyüklü ğü, eğitim, ya ş gibi özellikleri yan ı nda kooperatifortak ili ş kilerini irdeleyerek, tar ı m kesimine yönelik öngörülerde
bulunmanı n faydası olacakt ır. Ortakları n kooperatiflerine yönelik beklenti
ve şu ana kadar elde ettikleri bir tak ı m kazan ı mları n belirlenmesi aç ı s ından
ortak profilinin ç ı karı lmas ı önemlidir. Türkiye'de tar ım kesiminin örgütlüğü
aç ı s ı ndan kooperatifler önemli bir rol oynamaktad ı r. Ancak kooperatifler
sayı sal olarak çok olmas ı na rağmen, üreticilerinin ürünlerini pazarlamada
ve tüketiciye ula şmada istenen seviyede etkin de ğildir. Nitekim bunun
yans ı mas ı n ı Türkiye'de üreticiler, ürünlerini pazarlama sonucunda elde
ettikleri kazançlar ı n maliyetleri dahi kar şı lamad ığı yönde birçok ş ikayetleri
kendileri ile olan görü şmelerde, yine yeterli seviyede olmasa da bas ın
yayın organları nda yer almas ı ya da Türkiye'nin d ış ülkelerden ithal etti ği
tarı m ürünlerinin miktar ı na bak ı ld ığı nda anlaşı lmaktad ı r. Türkiye gerek
iklim ş artları , gerekse toprak yap ı s ı ve büyüklüğü aç ıs ından birçok ürünü
yetiştirmektedir. Ancak sorun ürünlerin üretiminden çok pazarlamas ı nda
kaynaklanmaktad ır. Türkiye üreticileri, ürünlerini üretmekte fakat
ürünlerini nihai tüketiciye ula ştı rma ve katma de ğerli ürünler şekilde
piyasaya arz etmede istenen seviyede ba şarı sağlayamamaktad ı r. Bunun
sonucu olarak üreticinin kazanc ı azalmakta, tüketici ise ald ığı ürünlere
daha fazla para ödemektedir. Ayr ı ca günümüzde tüketici aç ı s ı ndan da ucuz
ve güvenilir gı da temin etme ön plana ç ı km ıştı r. Üreticinin kazançlar ını
artı rma, tüketiciye daha ucuz ve güvenli g ıda temin etmesi kendilerinin
örgütlü bir yap ıya ula şmaları ile mümkündür. Bu örgütlülük çe ş itli
şekillerde olabileceği gibi kooperatifler ş eklinde de olabilir. Kooperatifler
etkin olarak faaliyette bulunmas ı , üreticilerin ürün pazarlamadaki
konumları nı güçlendirecektir. Kooperatiflerin daha etkin olmas ı günümüz
rekabet ko şullara ayak uydurarak daha profesyonel olarak çal ış masıyla
mümkündür.
Türkiye'deki tar ı msal kooperatifler, Dünyada ve Türkiye'deki
işletmelerin neleryapt ığı nı , dünyadaki kooperatiflerin rekabet kar şı s ı nda ne
gibi yöntemler geli ştirdi ğini takip ederek, bu yöntemleri kendi bünyelerinde
uygulayabilir. Kooperatifler, örgüt geli ştirme, stratejik yönetim, h ı zla karar
alma, toplam kalite yönetimi gibi günümüz örgütsel argümanlar ı bünyelerine
adapte ederek, rekabette avantaj sa ğlamanı n yolları nı aramal ıd ı r.
Kooperatiflerin serbest rekabet kar şı s ı nda bir profesyonel i şletme gibi
hareket ederek ürünleri i şleme, paketleme, pazarlama gibi faaliyetlerde
bulunmas ı ve ba ş arı lı olmas ı ortakları na daha çok kazanç sa ğlaması yanında,
tüketicinin de ucuz, kaliteli ve güvenilir ürünleri elde etmesini sa ğlayacakt ı r.
Kooperatiflerin modern i ş letmecilik yöntemlerini benimsemeleri ve
pazarlama konusundaki ba şarı ları , ortaklar ın kooperatiflerine olan ba ğlı lık
ve ortaklar ın performanslar ı na olumlu yönde etki edecektir.

TEORİK ÇERÇEVE
Kooperatif ortaklar ı nın, kooperatife ortak olma süresi art ıkça,
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ortağı n kooperatiften tatmin oldu ğu söylenebilir. Kooperatifin faaliyetleri
ortağı olumlu yönde etkilediği için kooperatifte kalma süresini art ı rıyor
denebilir. Ancak kooperatif ortaklar ı mn gereksinimlerini kar şı lamada
yetersiz kal ıyorsa, orta ğı n kooperatifte kalma süresi uzad ıkça kooperatife
yönelik beklentileri de olumsuz olabilir. Genel itibar ıyla ortakl ık süresi
uzad ıkça kooperatif orta ğı n performans ı da olumlu yönde etkiledi ği
dü şünülebilir(Sertçe, 2006).
Kooperatif ortaklar ı mn ya ş dağı lı mı genç, orta ve ya ş l ı olu şu
kooperatifin faaliyetlerine kat ı l ı m, yeniliklere aç ı k oluşu, tecrübe gibi
unsurları etkileyecektir. Türkiye gibi geli ş mekte olan ülkelerde k ı rdan
kente göç olgusu ya ş and ığı ndan dolayı , tarı m kesiminde çal ış anlar ı n orta
ve yaş l ı nüfusun daha çok olmas ı muhtemeldir. Göç neticesinde nüfusun
verimli ve aktif tabakas ı kentlere göç ederken, ya ş l ı nüfus kı rsal alanda
kalmakta tar ı msal işgücü ya ş lanmaktad ı r (Ba şel, 2003:73-74). Bu kooperatif
ortaklar ı mn ya ş kompozisyonuna da yans ı maktad ı r.
Günümüzde bilgiye ula ş ma ve bilgiyi kullanma çok önemli
olduğundan, eğitimli insan her kurum için gereklidir. Mevcut bilgiler h ızla
eskimekte ve pek çok yeni bilgi aras ı nda doğru olan ı bulma ve onu kullanma
zorla şmaktad ı r. Rekabet ko şulları nda doğru bilgiye ula ş ma ve bunu
kullanma örgütler ve kooperatifler içinde önemlidir(Özer vd., 2004:263).
Bundan dolayı kooperatif ortaklar ı mn eğitim seviyesinin yüksek olmas ı ,
bilgiye ula ş abilme ve kullanma yetene ğinde olmalar ı , kooperatiflerine
bir avantaj sa ğlayacaklard ı r. Günümüz teknolojik geli ş meleri takip eden,
ara ştı ran ve bunlar ı uygulayan kooperatif ortaklar ı , kaliteli ve güvenilir
ürünler üreteceklerinden, kooperatiflerine de avantaj sa ğlayacakt ı r. Her
zaman e ğitim seviyesi yüksek kooperatif ortaklar ı n ı n kooperatiflerine ve
ülke tar ı mı na katkı ları olacaktı r. Bu Türkiye aç ı s ı ndan daha çok önem
ta şı maktad ı r.
Arazi büyüklüğü tar ı msal üretim aç ı s ı nda önemlidir. Çünkü
küçük ve parçal ı arazi yap ı s ı maliyetleri art ı rmakta, i ş ' gücü verimli ğini
dü şürmektedir. Türkiye arazi yap ı s ı miras yolu ile küçülmekte oldu ğu
görülmektedir. Tar ı msal i ş letme say ı s ı artmaktad ı r(Çakı r, 2002: 20). Bu
durum, tar ı m kesiminin rekabet etmesini zorla ştı rmaktad ı r.
Kooperatif ortaklar ı baş ka kooperatiflere de ortak oluyorsa, mevcut
kooperatifin ortaklar ı n ihtiyaçlar ı na cevap veremedi ği söylenebilir. Ancak
bir kooperatif ortaklar ı n bütün ihtiyaçlar ı na cevap verecek olursa bu
faaliyet alan ı nı geni ş letmesine neden olur. Özellikle büyük kooperatiflerde
geni ş bir faaliyet konusu belirleme günümüz rekabet ko şulları altı nda zor
olabilir. Kooperatifin bildi ği bir alanda faaliyette bulunmas ı rekabette
kolayl ı k sağlayabilir. Ancak kooperatiflerin bütün ortaklar ı n ihtiyaçlar ı n ı
karşı layacak ş ekilde ya da daha dar bir alanda uzmanl ık kazanma ş eklinde
faaliyette bulunma karar ı nı kooperatif yönetimi ve ortaklar ı n günün
ko ş ulları na göre vermesi daha do ğru olacakt ı r.
Kooperatif ortaklar ı mn yakınları nı n ve babalar ı n ı n ortak olmalar ı ,
aile ve akrabalar ı n ayn ı i ş i yaptıkları nı n bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Yine ortaklar ı n daha önceki y ı llarda kooperatiften ayr ı lı payrı lmama durumu, ortaklar ı n kooperatiften memnuniyetini göstermesi
aç ı s ı ndan önemlidir. Bir ortak kooperatiften ayr ı lı p, tekrar ortak oluyorsa
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büyük ihtimalle kooperatifin çal ış maları ndan memnun olmad ığı için ayrı lma
olas ı l ığı yüksektir.
Ortaklar ı n sahip olduklar ı araziye hangi ürünü, hangi oranda ekti ği,
kooperatifin faaliyet konusu olan ürünü ne kadar üretti ği bilinmesi aç ı s ı ndan
önemlidir. Ortaklar ı n ürettikleri ürünlerin ne kadar ı nı kooperatife ve ne
kadar ı n ı tüccara verdi ğinin bilenmesi kooperatif ortaklar ı n ürettikleri
ürünleri nereye satt ı kları konusunda bir fikir verecektir.
Örgütsel bağl ı l ı k, çal ış anlar ı n i şyerlerindeki verimlilikleri ve
i şyerlerinden ayr ı lma niyetlerini aç ı klamas ı nedeniyle önem kazanm ış
ve bu konu üzerinde çe ş itli ara ştı rmalar yap ı lm ıştı r. Bu çal ış malarda
örgütsel ba ğl ı l ı k çal ış anlar ı n örgütüne hissetti ği duygusal bir bağ
olarak tan ı mlanm ış , çal ış anlar ı n örgütlerinin de ğerlerini ve amaçlar ı nı
benimsedikleri oranda ba ğl ı l ı k hissettikleri önerilmi ştir. Duygusal boyutu
d ışı nda çal ış anları n örgütlerine yapt ı kları yatı rı m sonucu geli ş en ba ğl ı lı k
türü olan devam ba ğl ı l ığı , çal ış anlar ı n örgütte çal ıştığı süre içinde sarf
ettiği emek ve çaban ı n bo ş a gidece ği korkusuyla örgütlerine ba ğl ı lı k
gösterdi ği varsayı l ı r. Üçüncü bir türü olan normatif ba ğl ı lı k ise çal ış anı n
örgütüne ba ğl ı lı k göstermeyi bir görev olarak alg ı lamas ı ve örgütüne
bağlı l ığı n doğru oldu ğunu dü ş ünmesi sonucunda geli ş mektedir(Wasti,
2000: 401). Kooperatiflerde de ortaklar ı n kooperatife ba ğl ı l ı k duymas ı
kooperatifte ortak olarak devam etmesi aç ı s ı ndan önemlidir. Bir kooperatif
ortağı faaliyetlerine kat ı ld ığı , i ş ili ş kisini devam ettirdi ği kooperatifin
değerlerini ve amaçlar ı n ı benimsiyorsa, ortak kooperatifle amaçlar ı n ı bir
görerek, kooperatifte kalma iste ği duyuyorsa(Lasley and Baumel, 1996: 5),
duygusal olarak bağlı l ı k duyuyor demektir. Kooperatifle ortak bir i ş ili ş kisi
içinde bulunduğu kooperatife ürünlerin pazarlamas ı , girdi temin etmesi,
kooperatifin ba ş arı lı ş ekilde çal ış mas ı , faaliyetlerini sürdürmesi için bir
takı m emek ve çabalar içinde bulanmaktad ı r. Ortağı n kooperatife harcad ığı
bu emek ve çabalar ı n bo ş a gitmemesi için bir ba ğlı l ı k hissedebilir. Yine bir
ortak kooperatifin mant ıki olarak bağl ı l ı k duyabilir. Kooperatifin var olmas ı
gerekti ğini dü ş ünerek, kendisi aç ı s ı ndan böyle bir örgütün varl ığı nı n doğru
olduğunu kabul ederek kooperatife ba ğl ı l ı k hissedebilir. Bu sayd ığı mı z
nedenlerden dolay ı kooperatiflerde ortak ba ğlı l ığı önemli olmakta ve
sürdürülmesi gerekmektedir.
Pazarlama kanallar ı ,bir ürünün pazar ı ndayer alan üretici ve arac ı larla
beraber genel ekonomik yap ı aç ı s ı ndan da oldukça önemlidir. Tar ı m
kesiminde faaliyet gösteren üreticiler genellikle pazarlama imkânlar ı kı s ıtl ı
olan küçük i ş letmelerdir. Türkiye'de tar ı msal ürünlerin pazarlama sistemi
üründen ürüne farkl ı lı k göstermektedir. Kamu kurulu ş ları ve kooperatifler
kimi ürünlerin pazarlama kanallar ı nda yer al ı rken, sistem genellikle özel
sektör a ğı rl ı kl ı i ş lemektedir(Emeksiz vd., 2005:1). Tar ı msal pazarlama
kavram ı tan ı mlanacak olunursa üreticinin hangi miktar ve kalitede ürün
üretece ği ile baş layı p, ürünün pazara haz ı rlanmas ı , standardizasyonu,
depolama, nakliyat ve nihayetinde tüketiciye kadar süreçteki faaliyetlerin
tümünü kapsamaktad ı r(Emeksiz vd., 2005:2). Kooperatiflerde tar ı msal
pazarlamada yer ald ı kları na göre, pazarlamadaki ba ş arı s ı ortaklar ı n
amaçları na ula ş mas ı aç ı s ı ndan önemli bir etken olmaktad ı r.
Örgütlerde yöneticiler güvenin olu ş umunda önemli bir etkiye sahip
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olabilirler. Yönetimin adil muamelesi, çal ış anları n hakları na saygı ve
saygı nl ı k olu şturur bu da güvenin geli ş imine katkı da bulunur. Ortaya ç ıkan
bu güven örgütlerde ili şkilerin sürekliliğini sağlayan bir unsurdur(Demircan,
2003: 56). Kooperatiflerde de ortak ile yönetim aras ı nda güvenin varl ığı ,
ortak-yönetim ili ş kilerinde süreklilik sa ğlayacakt ı r. Bu kooperatif aç ı s ı ndan
olumlu bir durumdur.
Örgütlerde bireyler ve gruplar aras ı ndaki güvenin örgütün uzun
vadeli kararl ığı nda ve üyelerinin ba ş arı s ı nda oldukça önemli olduğu ortaya
konmu ştur(Demircan, 2003: 9). Ayn ı durum kooperatif ortaklar ı aç ı s ı nda da
geçerlidir. Bir kooperatifte ortaklar aras ı nda güven varsa, gerek kooperatifin
ve gerekse ortaklar ı n baş arı s ı aç ı s ı ndan önemli olacakt ır. Kooperatif
ortaklar ı , birbirlerine yüksek düzeyde güveniyorsa, bu kooperatiflerin
desteklenmesi aç ı s ı ndan bir nevi inanç olmaktad ı r. Kooperatifin bir
konuda daha iyi ve kaliteli özelliklere sahip olmas ı , ortakları n kooperatifi
desteklemeleri konusundaki inançlar ı nı art ı rı r(Fulton, 1999: 422).
Bir kooperatif kurman ı n temel amac ı , yarar elde etme fı rsat ı nı n
maksimize edilmesi, ikincil amac ı ise ortaklar ı n ı n ve beraber i ş yapt ığı
taraflar ı n risklerini minimum seviyeye indirmektir(Morrow vd., 1999: 1).
Bir çok kooperatif, ortaklar ı n ı tatmin etmek ve onlar ı kooperatifte tutmak
amac ıyla çal ışır(Hansen vd., 2003:42). Kooperatif ortaklar ı n kâr ı n ı artı rıyor,
beklentilerini kar şı l ıyor, hizmetlerini geli ştiriyor ve ortak kooperatifte
kalmak istiyorsa, kooperatif orta ğı n ı tatmin ediyor denilebilir. Ortaklar ı n
kooperatiften memnun ve tatmin olmas ı , ortaklar ı n amac ı n ı kooperatifin
gerçekle ştirdiği sonucunu gösterir. Bu da ortaklar ı n kooperatifte kalmas ı n ı
sağlayacakt ı r.
Teorik olarak aç ıklanmaya çal ışı lan bu kavramlar çerçevesinde
Üzüm, İncir, Zeytin ve Zeytinyağı Birliklerinin ortaklar ı na uygulanan anket
sonuçları değerlendirilmi ştir. Üzüm Birli ği 14 birim kooperatifi 19.000'i
geçkin ortağı ile Ege Bölgesi'nde faaliyetine devam etmektedir(TAR İŞ ,
2006). Birlik, 2003 y ı l ı nda 215.000 ton Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzüm
üretiminin 39.651 tonunu sat ı n alm ıştı r. Türkiye üretimi içinde sat ı n ald ığı
üzüm miktar ı ndaki payı %18,4'dür(Sanayi ve Ticaret Bak. 2004). TAR İŞ
Üzüm Birliği İ stanbul Sanayi Odas ı 'n ı n yapm ış olduğu Türkiye'de ikinci
500 büyük firma s ı ralamas ı nda 2003 y ı l ı itibariyle 134. s ı rada olup, toplam
sat ış ları 39.694.697 YTL'd ı r(İ SO, 2005). İ ncir Birli ği ise bünyesinde 15 birim
kooperatifi ve 7.000'e yak ı n ortağı ile faaliyetine devam etmektedir(TAR İ S,
2006). Incir Birli ği 2003 yı l ı nda satı n ald ığı 6164 ton kuru incir ile Türkiye
üretiminin 11,3'ünü sat ı n alm ıştı r. Türkiye üretimi ise 54.571 tondur (Sanayi
ve Ticaret Bak. 2004). TAR İŞ Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği 33 birim kooperatif,
27.000 orta ğı ile çal ış maları n ı sürdürmektedir(TAR İ SZEYTİN, 2006). Birlik,
2005 yı lı nda Pamuk, Üzüm ve İ ncir Birliklerinde olduğu TARİ S'ten ayr ı larak,
bağı msı z olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Birlik, 2003 y ı lı nda 13.031
ton ürün satı n alarak, Türkiye üretiminin %16,3'ünü sat ı n alm ıştı r. Türkiye
üretimi 2003 y ı lı nda 80.000 tondur(Sanayi ve Ticaret Bak. 2004). Zeytin ve
Zeytinyağı Birli ği 2003 yı l ı nda Türkiye ilk 500 büyük firma s ı ralamas ı nda
253. s ı rada olup, toplam sat ış ları , 101.527.947 YTL'd ı r(İ SO, 2005).
TARİŞ Üzüm, İncir, Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ı na uygulanan
anket 19-8- 2003 tarihinde ba ş lan ı lm ış ve 17-12-2003 tarihinde bitirilmi ştir.
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Ankete belli aral ıklarla dört kez ç ı kı lm ıştı r. Anket 26 günde tamamlanm ıştı r.
Toplam 582 Tari ş ortağı ile görü ş ülmü ş olup anketlerin tamam ı na toplam
499 kiş i katı lmıştı r. Ankete katı lmayan ortak say ı s ı ise 83'dür. Ankete gidilen
ş ehir ve ilçeler ş unlard ı r; Dikili, Bergama, K ı n ı k, Zeytindağı , Ayval ı k,
Edremit, Alt ı nova, Burhaniye, Gömeç, Hayran, Göçbeyli, Sarayköy, Buldan,
Ala ş ehir, Sar ıgöl, Ye ş ilyurt, Kavakl ı dere, Nazilli, Kuyucak, Pamukören,
Ortaklar, Germencik, Sultanhisar, Kö şk, Ayd ı n, İ ncirliova, Çine, Koçarl ı ,
Söke, Selçuk, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Saruhanl ı , Tire, Manisa, Ödemi ş
Bayı nd ı r, Denizli ve Akköy'dür. Anket sorular ı Hansen ve arkada ş ları n ı n
haz ı rlad ığı "The İ mpact of Trust on Cooperative Membership Retention,
Performance and Satisfaction an Exploratory Study" (Hansen ve di ğ : 2002)
isimli çal ışmadan al ı nm ıştı r.
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TARİŞ ÜZÜM B İ RLI ĞI ORTAKLARININ ÖZELLİKLERİNE YÖNELIK
DEĞERLEND İ RME
Üzüm Birliği ortaklar ı n ı n TAR İŞ Üzüm Birli ği'ne ne kadar süreyle
ortak olduklar ı Tablo l'de verilmi ştir. 15 yı l ve daha fazla süre Üzüm
Birliğine ortak olanlar ı n ı n oranı %44,4'dür. Ortaklar ı n kooperatifleriyle
uzun süre çal ıştı kları görülmektedir.
TARİŞ Üzüm Birliği ortaklar ı n ı n yaş durumu Tablo 2'de verilmi ştir.
Üzüm Birli ği ortaklar ı n ı n 45 ya ş ve üstü ya ş gurubuna girenlerin %62,7'dir.
Üzüm Birliği ortakları n ı n orta ve ya ş l ı grubundan olu ştukları söylenebilir.
Bunda köyden şehre göçün etkisi, babalar ı n ı n kooperatife ortak olmalar ı n ı n
gençlerin kooperatife ortak olmalar ı n ı azaltı c ı yönde etkisi oldu ğu
söylenebilir.
Tablo 1. Ü. Birliği ortaklar ı n ı n birliğe
ortak olma süreleri

Tablo 2. Ü. Bindi ği
ortaklar ı nı n ya ş dağı lı mı

Kaç yı ld ı r ortak oldu ğu

Sıkl ık

Yüzde

Yaş grubu

Sıklık

Yüzde

0-5 yı l aras ı

12

8,5

18-24

1

0,7

6-10 yıl aras ı

41

28,9

25-34

14

9,9

11-15 yı l aras ı

26

18,3

35-44

38

26,8

16-20 y ı l aras ı

22

15,5

45-54

42

29,6

20 yıldan tazla

41

28,9

55-

47

33,1

Toplam

142

Toplam

142

100,0

100,0

Tablo 3'de Üzüm Birli ği ortakları nı n eğitim durumları verilmi ştir.
Okur-yazar olmayan, okur-yazar ve ilkokul mezunu olan ortaklar ı n oran ı
%75,3 olup, yüksek bir orand ı r. Üniversite eğitimi alanlar ı n oram %3,5
olup, Türkiye ortalamas ı na göre dü ş üktür. Türkiye'de üniversite ö ğretimi
alanları n, genel nüfusa göre oran ı 2000 yı l ı Türkiye istatistik Kurumu
verilerine göre %7,2'dir (Tü İ K, 2006).
Tablo 4'de Üzüm Birli ği ortaklar ı n ı n sahip olduklar ı arazi
miktarlar ı n ı n dağı l ı mı verilmi ştir. Türkiye ortalama arazi büyüklü ğüne göre
Üzüm Birliği ortaklar ı n ı n arazileri küçüktür. Çünkü Türkiye genelinde 50
dönümden küçük arazi sahiplerinin oranlar ı %64,81 (D. İ .E. 2001) iken, Üzüm
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Birliği'nde bu oran %74'e tekabül etmektedir. AB ülkelerindeki üreticilerin
sahip olduklar ı arazi büyüklü ğüne göre, Üzüm Birli ği ortaklar ı nı n arazi
büyüklüğü oldukça küçüktür. Avrupa Birli ği'nde ise ortalama arazi
büyüklüğü 174 dönümdür (Bayraç ve Yenilmez, 2005: 3).
Tablo 4. Ü. Birliği ortaklar ı n ı n arazi
Tablo 3. Ü. Birliği ortaklar ı nı n
büyüklüğü
eğitim seviyeleri
Sıklık
Yüzde
Okur-yazar de ğil
3
2,1
7
Okur- yazar
4,9
ilkokul
97
68,3
Ortaokul
24
16,9
Lise
4,2
6
Üniversite
3,5
5
e • PVW
I
~III MIII

25 Dönümden Az
26-50 Dönüm Aras ı
51-75 Dönüm Aras ı
76-100 Dönüm Aras ı
100 Dönümden Fazla
Toplam

Sıkl ık
65
40
21
6
10
142

Yüzde
43,8
28,2
14,8
4,2
7,2
100,0
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Tablo 5'de Üzüm Birli ği ortakları nı n başka kooperatiflere ortak olma
durumları verilmi ştir. Üzüm Birli ği ortakları n ı n %34,5'i ba şka bir
kooperatife ortakt ı r. Bu oran Tar ı m Kredi Kooperatifleri ortaklar ı nda başka
bir kooperatife ortak olanlar ı n oran ı % 53,8'dir (Tanr ıvermi ş ve Demir, 2005:
168). Üzüm Birli ği ortaklar ı Tarı m Kredi Kooperatifelri(TKK) ortaklar ı na
göre daha az oranda ba şka kooperatiflere ortak olmu şlard ı r. Bunda Üzüm
Birliği'nin çok amaçl ı kooperatif gibi çal ışmas ı (Mülayı m, 1992: 168)
nedeniyle, ortaklar ı n ihtiyaçlar ı nı karşı lamak için ba ş ka kooperatiflere
ortak olma ihtiyac ı kalmad ığı ndan kaynaklanabilir.
Tablo 6'da Üzüm Birliği ortakları ndan yak ı nları nı n TARİŞ 'e ortak olanlar ın
durumu gösterilmi ştir. üzüm Birli ği ortaklar ı n ı n %83,7'sinin yak ı nları
TAR İŞ 'e ortaktı r.
Tablo 6. Ü. Birliği
Tablo 5. Ü. Birliği ortaklar ı n ı n
ortaklar ı n ı n yakı nlar ı n ı n
baş ka kooperatiflere ortak olma
TARI Ş 'e ortak olma durumlar ı
STklik Yüzde
1:~1111«111ffilffi
'2~11ral~
ITI^1

M=IIRTMTWıl
,~111~111~1
op am
Toplam

142

1MM~
Nra P!~ R~IMICIMNI
!MM nMil
ı
l WIC~ rılaffill
e ı rtmeyen

100,0

Tablo 7'de züm ı r ığı or a arı n ı n • a a önce ooperat ı en ayrı ı p ayrı lmamaları gösterilmi ştir. Ortaklar ın %12,7'si birlikten daha önce ayr ı lı p,
tekrar ortak olmu ştur. Tablo 8'de Üzüm Birli ği ortaklar ı nın babaları n ı n
TARI Ş 'e ortak olma durumlar ı verilmi ştir. Ortaklar ı n babalar ı n ı n %63,4'ü
Üzüm Birliğe ortakt ı r. Babaların ı n ortak olmas ı gençlerin kooperatife ortak
olmas ı na ve kooperatif çal ış maları na kat ı lmaları na engelleyici bir unsur
olarak kabul edilebilir.
Tablo 7. Üzüm Birliği ortaklar ı n ı n daha Tablo 8. Üzüm Birliği ortaklar ı nı n
babaları n ı n TARİŞ 'e ortak olma
önce kooperatiften ayr ı lma durumlar ı
durumları
Sı klık Yüzde
.9. ss. ı .e .
ı
MM= Yıl riM11~11~0.10
Be ırtmeyen
Toplam

142

100,0
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Üzüm Birli ği ortaklar ı n ı n sahip oldukları üzüm bağı arazi büyüklüğü Tablo
9'da gösterilmi ştir. Üzüm Birli ği ortakları nı n sahip olduklar ı bağ miktarı n ı n
%85,2'si 50 dönümün alt ı ndad ı r. 51 dönüm ve üzeri ba ğ sahibi olanların
oran ı ise %14,8 oran ı ndad ı r.
Üzüm Birliği ortakları nı n sahip oldukları bağ büyüklüğüne
bakıld ığı nda, genel olarak küçük i ş letme ş eklinde faaliyette bulunduklar ı
ifade edilebilir. Ortaklar ı n 25 dönüm ve alt ı bağ sahibi olanlar ı n oran ı
%54,9'dur. 2001 y ı lı nda yap ı lan bir ara ştı rmada ortalama ba ğ büyüklüğü
Buldan 16,4 ve Ala şehir için ise 21,4 dönüm bulunmu ştur (Çoban ve di ğ, 2001:
18). Buldan ve Ala ş ehir'deki genel olarak üzüm üreticilerin ba ğ büyüklüğü
ile Üzüm Birliği ortaklarının bağ büyüklüğü birbirine yak ın çıkmıştır. Aynı
ara ştı rmada Buldan'daki üzüm üreticilerinin c7o25,0' ı n ı n, Alaş ehir'deki üzüm
üreticilerinin ise % 23,l'in TAR İŞ 'e ortak olduklar ı bulunmuştur (Çoban ve
diğ, 2001: 23).
Tablo 10'da Üzüm Birli ği ortakları n ürettikleri ürünlerinin miktar
olarak dağl ı mı verilmi ştir. Üzüm Birli ği ortakları içinde 10 ton ve daha az
üretim yapanların oranı %52,8'dir.
Tablo 10. Ü. Birliği ortaklar ı nı n
Tablo 9. Ü. Birliği ortaklar ı nı n
ürettikleri ürün miktarı
sahip oldukları bağ büyüklüğü
Sıklık

75

1

Yüzde

•

num arası

Sıklık

Yüzde

ı
~J/ IMPX1
IIIIMEN~11111E MEM MIIM
11?1~~/.1MI L
EIKII~IİI E~
Inli
tr~~1~Mılla

1.

MM= ~11111~1~1~16
op am

I

op am

Tablo 11'de Üzüm Birli ği ortaklar ımn, Birliğe verdikleri ürün miktar ı
gösterilmi ştir. 10 ton ve alt ı ürün verenlerin oran ı %91,32dür. Ortaklar ı n
genel olarak Üzüm Birli ği'ne ürün verdikleri; sadece %2,8'i kooperatife
ürün vermedi ği ve ürünlerini tüccara verdikleri söylenebilir.
Tablo 12'de Üzüm Birliği ortaklar ını n tüccara verdikleri ürün miktar ı
gösterilmi ştir. Ortaklardan 10 ton ve daha az tüccara ürün verenlerin oran ı
%52,8'dir. Üzüm Birli ği ortaklar ı ndan ürünlerini tüccara verme yönünde
herhangi bir rakam vermeyenlerin oran ı %18,3'dür. Bunlar genelde
ürünlerini tüccara vermeyip, Üzüm Birli ğine veren ortaklard ır.
Tablo 12. Ü.Birli ği ortaklar ı nı n
Tablol 1. Ü. Birliği ortaklar ı n ı n
tüccara verdikleri ürün miktar ı
birliğe verdikleri ürün miktar ı
Sıkl ık
O-5 ton aras ı
.
6-1 ton aras ı
'
AKIITY1~~e

L

Yüzde
1
Iff

:e ırtmeyen

142

Yüzde

1
•
IİW
1;1irrI ■Iİ:~1[11[.
:e irtmeyen

AMINMIIIM M111~~11~11
Toplam

Sıklık

0-5 ton aras ı
6-10 ton aras ı
1-1 ton aras ı

100,0

Toplam

,

142

100,0

Tablo 13'de Üzüm Birliği ortaklar ının Birliklerine bağlı lıkları gösterilmi ştir.
Ortaklar ın %78,2'si kooperatife ba ğl ı lık hissettiklerini belirtmi şlerdir.
Bağlı l ı k hissetmeyenlerin oran ı ise %19,1, karars ı z olanlar ı n oran ı ise
%2,8'dir. Ortaklar ı n Üzüm Birli ği'ne çoğunluk itibarıyla bağlıl ık hissettikleri
söylenebilinir. Ortaklar kooperatif ile kendi amaçlar ı nı bir gördükleri ve
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kooperatife bağlı l ık duydukları anla şı lmaktad ır.
Tablo 14'de Üzüm Birli ğin pazarlama organizasyonu konusunda
ortakların dü şünceleri gösterilmi ştir. Üzüm Birli ği ortaklarının %62,0'1
kooperatiflerinin bölgelerinin iyi pazarlama organizasyonu oldu ğu fikrinde
iken, %31,0' ı ise iyi pazarlama organizasyonu olmad ığı nı dü şünmektedir,
%7,0 ise bu konuda karars ızd ır.
Tablo 14. Ü. Birli ği bölgemizdeki en iyi
Tablo 13.Ü. Birli ğine gönülden
pazarlama organizasyonudur.
bağl ıyı m
S ı kl ık

S ıkl ık

Yüzde

/1:1=11 MU"71~~~1:11"
•Till=rliel~=1~10B=

•^

■14:T~~~~~0KIM

I

-

Il

•

Yüzde

Il

mMIIMCILMMT%
ın~Fa

ınrww.. ■ mıumeımıs
=rm~~s~mEE
i

1=~~1~Mit=
1
~11MM =MMLWffil
İ
op m
11.1

Top am
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Tablo 15'de ortaklar ın Üzüm Birli ği yöneticilerine olan güvenleri
verilmi ştir. Ortaklar ı n % 47,9'u yöneticilerine güven duyduklar ını
belirtirken, % 41,0 ise buna kat ılmad ıkları nı ve %12,0 ise karars ı z
oldukları nı söylemi şlerdir. Ortaklar ın Birlik yöneticilerine duyduklar ı
güven oran ı n özellikle Birli ğe olan bağl ı lı k ve pazarlama konuları na göre
dü ş üktür. Ortakların birliğin kurumsal kimliğini kendileri ile daha çok
özde ştirdikleri görülmektedir. Yöneticilere olan güven dü şüklüğü, o yıllar
içerisinde ürün pazarlama, girdi temininde ya şanan bir takım s ıkı ntılardan
kaynaklanabilir.
Tablo 16'da Üzüm Birli ği ortaklarını n birbirlerine güvenleri
verilmi ştir. Diğer ortaklara güvenirim diyenlerin oran ı %59,2'dir. Ortakların
birbirlerine olan güvenlerinin yöneticilerine olan güvenlerinden daha
yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde yap ılan bir araştı rmada
ise "insanların çoğuna güvenilebilir" sorusuna verilen cevapta, insanlar ı
güvenilir bulanlar ı n oranı %5'dir. Güvenmeyenlerin oran ı ise %95'dir.
İnsanları n birbirine güvenleri konusunda ülkeler aras ı yap ı lan s ıralamada
Türkiye bu %5 diğer insanlara güvenirim diyenlerin oran ı ile 47 ülke
aras ı nda 45. sıradad ı r (Erdoğan, 2005: 11). Bu de ğerlendirmeye bakı lırsa,
ortaklar ın Türkiye geneline göre birbirlerine olan güvenlerin yüksek oldu ğu
görülmektedir.
Tablo 16. Ü. Birli ği ortaklar ına büyük
Tablo 15. Ü. Birli ği yönetimine
güvenim
var
büyük güvenim var.
~MEM
MIIIIIIMZ111~111~MIPZINI
sffTl ın~M~IİIIIIEO~MIMI

..

e

:~ın■leıermaxım
Nrm=irreırmııımadoem
ItIRMI=~1~2~11.111=
11.1
Top m

Sıklık

Yüzde

111KM1111~1k
~111171
MTTI=M11~~~11"
NFT=IIIMI~~~1~0
I
■Wrilffla~~1P~ML%
NIZMIVIRMI~111~4M.
III
op am

Üzüm Birliği ortaklar ın kooperatifleri tarafı ndan kendilerine bilânço
verilmesini önemli bulanlar ın oranı Tablo 17'de verilmi ştir. Bilânço
verilmesini önemli ve çok önemli bulanlar ın oran ı %89,5'dir. Ortakların
bilânço vermeyi önemli bulmalar ı kooperatiflerin faaliyetlerine ilgi
göstermelerinin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Tablo 18'de Üzüm Birli ği ortakları nı n genel kurullara kat ı lmanı n önem
dereceleri verilmi ştir. Ortakların %86,6's ı kooperatifin genel kurullar ı na
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katı lmaya önemli ya da çok önemli bulmaktad ı r.
Tablo 18.Ü.Birlik ortaklar ı n genel
kurullara kat ı lmaları

Tablo 17.Ü. Birlik ortakları na
bilânço verilmesi

S ıkl ık Yüzde
•

91'99

S ıklik

1 -1_

•

MEDI= 111~~~11111e
1~4~11i~111111111~1
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Tablo 19'da Üzüm Birli ği ortakları n ı n kooperatifin kârlar ı m ne kadar
art ı rd ığı sorusuna verdikleri cevaplar görülmektedir. Ortaklardan Üzüm
Birliği'nin kârlar ı n ı az ve çok az art ı rd ı diyenlerin oran ı %64,0'dür.
Tablo 20'de Üzüm Birli ği ortakları nı n beklentilerini kar şı lama
durumu gösterilmi ştir. Ortaklardan beklentilerini az ya da çok az kar şı lad ı
diyenlerin oram %50,0'dir. Ortaklar gerek kâr art ışı , gerekse beklentilerini
karşı lamada Üzüm Birli ğini yeterli bulmad ı kları söylenebilir.
Tablo 20.Ü züm Birli ği
Tablo 19. Üzüm Birli ğine ortakl ığı m
beklentilerimi tamam ıyla karşı ladı
kârı mı art ı rd ı .
S ıkl ık

MIZEI~
momr~~w~eıtt.
-~
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~1~~~111~2~
~eli~11~111-~
~IIMIII~~~1~~
~410 r4~~11~111~1
1111~1~~~~1111=1111~

İffilD~MIERINNIN ~OF:~
~~111~~•~1~
iFriTarli~lEr~fteliffl

pe

Tablo 21'de ortaklar ı n farkl ı alternatifleri olmas ı durumunda Üzüm
Birlik'te kalma durumlar ı gösterilmi ştir. Ortaklar farkl ı alternatiflerim olsa
bile, kooperatifte fazla ve çok fazla kal ı rı m diyenlerin oran ı %66,9'dur.
Tablo 22'de ortaklar ı n Üzüm Birliği'nin hizmetlerindeki geli ş meler
hakkı ndaki dü ş üncelerini göstermektedir. Ortaklar ı n %32,4'ü Üzüm Birli ğin
hizmetlerindeki geli ş meleri orta bulmaktad ı r.
Tablo 22.Ü züm Birliği'nin hizmetlerinde
Tablo 21. Farkl ı alternatifim olsa
devaml ı bir geli ş me vard ı r.
bile Üzüm Birlikte kal ı rı m

NEM

AW~I~10.~
•lig~l~»~~91~
ı
WIffl1~~~~111/MIN
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TARİŞ İncir Birli ği Ortaklar ına Yönelik De ğerlendirmeler
İ ncir Birli ği'ne yönelik yap ı lan ankete 101 ortak kat ı lm ıştı r. İncir
Birliği ortakları n ı n ortak olma süreleri Tablo 23'de verilmi ştir. Ortaklardan
15 yı ldan fazla ortak olanlar ı n oran ı %46,6'd ı r. Ortaklar ı n uzun süre İncir
Birliği ile beraber çal ıştı kları görülmektedir. İncir Birli ği ortaklar ı n
%16,8'inin ortakl ı k süresinin 5 y ı ldan az oldu ğu görülmektedir. Bu oran
Üzüm Birli ği'ne göre yüksektir.
Tablo 24'de ortaklar ı n ya ş dağı l ı m ı görülmektedir. Kooperatif
ortaklar ı ndan yaşı 45'in üzerinde olanlar ı n oran ı %60,3'dür. İncir Birliği
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ortakları nı n orta ve ya ş lı gruba dahil oldu ğu söylenebilir. Üzüm Birli ği
ortakları ndan orta ve ya şl ı grubunda olanlar ı n, İ ncir Birliği'ne göre daha
fazla oldu ğu görülmektedir. İncir Birli ği ortaklar ı nı n genç nüfus oran ı
dü şüktür. Üzüm Birli ği ortaklar ı ndan genç olanlar ı n oran ı , İncir Birli ği
ortakları na göre daha yüksektir.
Tablo 24. İ ncir Bir.
Tablo 23. İ ncir Bir. ortaklar ı n
ortaklar ı n yaş dağı l ı mı
ortakl ı k süreleri
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İ ncir Birli ği ortaklar ı n eğitim durumlar ı Tablo 25'de verilmi ştir. Ortaklar ı n
içinde okur-yazar olmayan - olanlar ve ilkokul e ğitim alanları n oran ı
%86,1'dir. Ortaokul, lise ve üniversite e ğitimi alanlar ı n oranı ise %13,8'dir.
İncir Birliği ortaklar ı nın Üzüm Birliği ortakları na göre e ğitim seviyeleri
dü şüktür. Üniversite e ğitimi alanlar ı n oran ı Türkiye'de üniversite e ğitimi
alanlara göre dü şüktür. Türkiye'de üniversite ö ğretimi alanları n, genel
nüfusa göre oran ı 2000 yı lı Türkiye istatistik Kurumu verilerine göre %7 ,2
iken (TÜ İK, 2006), İncir Birli ği ortaklar ı aras ı nda %1'dir.
Tablo 25. Incir Birlik ortaklar ı n eğitim durumları
Fğı tı m dıınırpu
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Tablo 26'da İ ncir Birliği ortaklar ı nı n arazi büyüklükleri verilmi ştir.
Ortaklar içinde 50 dönüm ve daha az araziye sahip olanlar ı n oran ı %58,4'dür.
Ortaklar ı n arazi büyüklü ğü üzüm Birli ği ortaklar ı na (%74,0) ve Türkiye
ortalama arazi büyüklü ğüne göre büyük fakat Avrupa Birli ği ülkeleri
ortalama arazi büyüklü ğüne göre küçüktür. Türkiye'de 2000 y ı lı tarı m
sayı mı na göre 50 dönüm ve daha az arazi büyüklü ğüne sahip i ş letmelerin
oranı %64,8 iken (D. İ .E. 2004), İncir Birli ği ortaklar ı nı n sahip olduğu 50
dönüm ve daha az arazi büyüklü ğüne sahip olanlar ı n oranı %58,4'dür. Avrupa
Birliği ülkelerine ise ortalama arazi büyüklü ğü 174 dönüm olup (Bayraç ve
Yenilmez, 2005: 3).
Tablo 26. İ ncir Birli ği ortaklar ı n arazi büyüklü ğü
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Tablo 27'de ba ş ka bir kooperatife ortak olan İ ncir Birli ği ortaklar ı n ı n
oranı gösterilmi ştir. İ ncir Birli ği ortakları ndan ba şka kooperatifler de ortak
olanları n oranı %15,8'dir. Üzüm Birli ği ortaklarında ise bu oran %34,5'dir.
TKK ortaklar ı üzerine yap ı lan bir ara ştı rmada TKK ortaklar ından baş ka
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bir kooperatife ortak olanlar ı n oran ı % 53,8'dir (Tanr ıvermi ş ve Demir,
2005: 168). Bu oranlara bak ı ld ığı nda İ ncir Birli ği ortaklar ı ndan ba ş ka bir
kooperatife ortak olanlar ı n oran ı dü ş ük olduğu görülmektedir.
İ ncir Birli ği ortaklar ı n ı n yakı nları ndan TAR İŞ 'e ortak olanlar Tablo
28'de gösterilmi ştir. Üzüm Birli ği ortaklar ı yakı nları na göre İncir Birliği
ortaklar ı yakı nları ndan TAR İŞ 'e ortak olanlarının oran ı dü ş üktür.
Tablo 28. incir Birli ği ortaklar ı nın
Tablo 27. İncir Birli ği ortaklar ı n ı n
yakı nları n ı n TAR İŞ 'e ortakl ı kları
baş ka kooperatiflerde ortakl ığı
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Tablo 29'da İ ncir Birli ği ortaklar ı mn babaları n ı n TAR İŞ 'e ortak olma
durumuyla ilgili soruya verdikleri cevaplar verilmi ştir. Babaları TARİŞ 'e
ortak olan İncir Birliği ortaklar ı mn oran ı %70,3'tür. Üzüm Birli ğinde bu
oran %63,4 olup, İ ncir Birli ğine göre dü şüktür.
Tablo 30'da incir Birli ğinden daha önce ayr ı lan ortaklar ı n oranı
verilmi ştir ve bu oran %7,9'dur. Üzüm Birli ğinde ise bu oran %12,7 olup,
İncir Birli ği'ne göre yüksektir.
Tablo 29. İ ncir Birli ği ortaklar ı n ı n Tablo 30. İ ncir Birli ği ortaklar ı n ı n daha
önce kooperatiften ayr ı lma durumları
babaları nı n TARİŞ 'e ortak
olmalar ı
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Tablo 31 de İ ncir Birli ği ortakları nı n sahip olduklar ı İncir ağac ı dikili
arazi oranlar ı verilmi ştir. Oranlara bak ı ld ığı nda Birlik ortaklar ı nı n sahip
oldukları İ ncir dikili alanlar ı n oldukça küçük oldu ğu görülmektedir. 50
dönüm ve daha az dikili incir alan ı na sahip ortaklar ı n oran ı %87,2'dir. İ ncir
Birliği ortaklar ı n sahip olduklar ı incir dikili alanlar ı n 50 dönüm ve daha az
küçük araziye sahip ortaklar ı n oran ı %87,2 iken, Üzüm Birli ği ortaklar ı nda
bu oran %85,2'dir.
Tablo 32'de incir Birli ği ortaklar ı n ne kadar üretim yapt ı kları
gösterilmi ştir. Ortaklar ı n %87,l'i 10 ton ve daha az, %60,4'ü 5 ton ya da daha
az üretimde bulunmaktad ı r. Üzüm Birli ği ortaklar ı nda ise 10 ton ve daha az
üretim yapanlar ı n oran ı ise %42,8'dir. Bu oran incir Birli ği ortaklar ı na göre
oldukça dü ş üktür.
Tablo 32. İ . Birliği ortaklar ı n ı n incir
Tablo 31. İ . Birliği ortaklar ı mn
üretimleri
incir ekili alanlar ı
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Tablo 33'de ortaklar ı n İ ncir Birliğine sattı kları ürün miktar ı
verilmi ştir. Ortaklar ı n İncir Birli ğe verdikleri ürün miktar ı na bakı lacak
olunursa 10 tondan fazla ürün veren ortak bulunmamaktad ı r. Bu iki sebepten
kaynaklanabilir. Birincisi incir ürünün özelli ğinden kaynaklan ı r ki büyük
miktarda üretim yap ı lamad ığı ndan dolayı çok fazla ürün ortaklarca birli ğe
satı lamamaktad ı r. Diğer bir durum da İncir üretimi yapan i şletmelerin
küçüklüğünden dolay ı fazla üretim yap ı lamamas ı ndan olabilir. Nitekim 100
dönümden fazla İ ncir dikili alana sahip ortaklar ı n oran ı %2'dir. İ ncir üretimi
genel olarak dağl ı k araziye zeytin a ğaçlar ıyla birlikte yap ı ld ığı ndan dolayı
üretimin küçük ölçekte olmas ı nda etkili olabilir. Belirtmeyenlerin oran ı nı n
yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu ortaklar birli ğe ürün vermeyenlerdir.
Tablo 34'de İncir Birli ği ortaklar ı nı n tüccara verdikleri ürün miktar ı
görülmektedir. Ortaklar birli ğe verdikleri üründen daha fazla ürünü tüccara
vermektedir. Bunda anketin yap ı ld ığı yı lda incir fiyatlar ı nda ya ş anan
dengesizlikten dolay ı birliğin ald ığı ürün miktar ı n ı n s ı n ı rl ı olmas ı n ı n
etkisi olduğu söylenebilir. Tüccara hiç ürün vermeyen ortaklar ı n oranı
ise %18,8'd ı r. Bu oran yüksek say ı labilir. İncir Birliği ortakları n tüccara
verdikleri ürün miktarı , Üzüm Birliği ortaklar ı na göre yüksek denebilir.
Tablo 34. İ . Birliği ortaklar ı nı n
Tablo 33. İ . Birliği ortaklar ı n ı n
tüccara verdikleri ürün miktar ı
birliğe verdikleri ürün miktar ı
Sıklık
0-5 ton aras ı
77
6-10 ton aras ı
5
Belirtmeyen
19
Toplam
101
20 tondan t<Wa—,
1

Yüzde
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18,2
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0-5 ton arası
6-10 ton aras ı
11-15 ton aras ı
16-20 ton aras ı
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Tablo
e Incir Birli ği ortaklarinin kooperatiflerine olan
bağl ı lı kları verilmi ştir. İncir Birl ıği ortaklar ı nı n büyük ço ğunluğunun
birliğe karşı bağlı l ı k duydukları görülmektedir. Birlik ortaklar ı n ı n %87,2'si
kooperatiflerin gönülden ba ğl ı oldukları nı belirtmi ş lerdir. Üzüm Birli ğinde
bu oran %78,2'dir. İncir Birliği ortakları kooperatiflerine Üzüm Birli ği
ortaklar ı na göre daha fazla ba ğl ı l ı k duydukları söylenebilir.
Tablo 36'da İncir Birliği ortaklar ı n ı n kooperatiflerini bölgenin
en iyi pazarlama organizasyonu olmas ı konusundaki soruya verdikleri
cevaplar gösterilmi ştir. Ortaklar ı n %68,3'ü İncir Birli ğini en iyi pazarlama
organizasyonu olarak görmektedir. Üzüm Birli ğinde bu oran %62,0'd ı r. İ ncir
Birliği ortaklar ı kooperatiflerini üzüm Birli ği ortaklar ı na göre pazarlamada
daha ba ş arı lı bulmaktad ı r
Tablo 36. İ ncir Birli ği bölgemizdeki
Tablo 35. Incir Birli ğine gönülden
en iyi pazarlama organizasyonudur
bağl ıyı mincir ekili alanlar ı
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Tablo 37'de İncir Birli ği ortaklarınınooperatif yönetimine olan
güvenle ilgili soruya verdikleri cevaplar gösterilmi ştir. Ortakları n %53,4'ü
kooperatif yönetimine güven duyduklar ı nı belirtmi ş lerdir. Üzüm Birli ği
ortakları nı nönetime olan güvenleri %47,9 olup İ ncir Birliği ortaklarına
göre dü şüktür. Bir örgüte güven ayn ı zamanda yöneticiye güven aras ında
aynı yönde geli ş en bir ili şki söz konusudur. Bir örgütte güven ili şkisini
ba şlatan, yöneticinin davran ışı dı r (Erdem, 2003: 168). Bu nedenle İncir
Birliği ve birim kooperatif yöneticilerine güven, ayn ı zamanda kooperatife
güven demek olaca ğı ndan, kooperatifyöneticileri güven geli ştirici çal ışmalar
yapmaları nda fayda olacaktı r.
Tablo 38'de İncir Birli ği ortaklarınınirbirlerine olan güvenleri
verilmi ştir. Ortaklar ın %73,3'ü birbirlerine güvenebileceklerini
belirtmi şlerdir. Üzüm Birli ği ortaklar ında bu oran %59,2olup, İncir
Birli ği ortakları na göre dü şüktür. İncir Birliği ortaklar ını n birbirlerine
olan güvenleri kooperatif yöneticilerine olan güvenden daha fazla oldu ğu
görülmektedir.
Tablo 38. İncir Birli ği ortaklar ı na
Tablo 37. . İncir Birli ği yönetimine
büyük güvenim var
büyük güvenim var.
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İncir Birli ğin ortaklarına bilânço vermesinin önemli olup-olmamas ı
konusundaki görü ş leri Tablo 39'da verilmi ştir. Ortaklar ın %89,l'i bilânço
vermeyi önemli bulmaktad ı r. Bu oran Üzüm Birli ği ortaklarında %86,1 olup,
İncir Birliği ortakları na göre dü şüktür.
Tablo 40'da İncir Birli ği ortaklarının genel kurullara kat ı lmanı n
önemli bulup-bulmamaları konusunda görüşlerine yer verilmi ştir. Ortakları n
%89,2'si genel kurula kat ılmayı önemli bulmaktad ı r. Bu oran Üzüm Birlik
ortakları nda %86,1 olup, İncir Birli ği ortaklar ına göre dü şüktür.
Tablo 40. İncir Birlik ortaklar ı n genel
Tablo 39. İncir Birlik ortaklar ı na
kurullara katı lmaları
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Tablo
yönelik oranlar görülmektedir. Ortaklar birli ğin Urla= az ve çok az art ı rd ı
diyenlerin oran ı %54,5'dir. Üzüm Birli ğinde bu oran %64,0 olup, İncir Birli ği
ortaklarına göre yüksektir.
Tablo 42'de ise İncir Birliğin ortaklar ı n "beklentilerimi tamam ıyla
karşı lad ı m ı ?" sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmi ştir. Beklentilerimi
tamam ıyla karşılad ı sorusuna az ve çok az diyenlerin oran ı %47,5'd ır. Üzüm
Birliğinde bu oran %40,0 olup, İncir Birli ği ortaklar ına göre dü şüktür.
i
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Tablo 42. İncir Birlik beklentilerimi
karşı lad ı

Tablo 41. incir Birlik kârı m ı art ı rd ı
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TARİŞ İ ncir Birlikte kal ı rı m sorusuna verdikleri cevapla gösterilmi ştir.
İncir Birli ği ortaklar ı mn farkl ı alternatiflerim olsa bile İncir Birlikte
fazla ve çok fazla olarak kalmak isteyenlerin oran ı %89,1'dir. Üzüm Birli ği
ortakları nda ise bu oran %66,9'dur. Bu oran İ ncir Birliği ortakları na göre
oldukça dü şüktür. Üzüm Birli ği ortaklar ı mn birlikten ayr ı lma eğilimin daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 44'de ise İ ncir Birliğin hizmetlerine yönelik verdikleri cevaplar
gösterilmi ştir. Ortaklardan birli ğin hizmetlerinde devaml ı bir geli ş meyi çok
az ve az bulanlar ı n oranı %44,6'd ı r. Üzüm Birliğinde bu oran %45,8 ç ı km ış
olup, iki birlik aras ı nda çok az fark vard ı r.
Tablo 44. İ ncir Birli ği hizmetlerinde
Tablo 43. Farkl ı alternatiflerim
devaml ı bir geli ş me vard ı r.
olsa bile İ ncir Birlikte kal ı rı m
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TARİŞ Zeytın ve Zeytinya ğı Ortaklarına Yönelik Değerlendirmeler
TARİŞ Zeytin ve Zeytinya ğı Birliğe ortaklar ı na yönelik anket 148 ki ş iye
uygulanm ıştı r. Tablo 45'de ortaklar ı n Zeytin ve Zeytinya ğı ortak oldukları
süreler verilmi ştir. Ortaklardan 15 y ı ldan fazla ortak olanlar ı n oranı
%44,6'd ı r. Ortaklar ı n birlikle uzun süre beraber çal ıştıkları söylenebilir.
Ortaklar ı n 15 yı ldan fazla ortak olanlar ı n oran ı İ ncir Birliğinde %46,6, Üzüm
Birliğinde ise %44,4' dür. Üç birliktede 15 yı ldan fazla ortak olanlar ı n oran ı
birbirine yakı nd ı r. Sadece İncir Birlikte bu oran çok az fazlad ı r.
Tablo 46'da TAR İŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ortaklar ı n ya ş dağı l ı m ı
görülmektedir. Ortaklar ın diğer birliklerde olduğu gibi orta ve ya ş lı guruba
girdikleri söylenebilir. Ortaklardan 45 ve daha üstü ya ş guruba girenlerin
oranı %71,6'd ı r. En çok orta ve ya ş l ı ortağa sahip birlik Zeytin ve Zeytinya ğı
birliktedir. Sonra s ı ras ıyla İ ncir Birlik (%70,3) ve Üzüm Birlik (62,7)
gelmektedir.
Tablo 46. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
Tablo 45. Zeytin ve Zeytinya ğı
ortaklar ı mn yaş dağı l ımı
Birlik ortaklar ı n birliğe ortakl ı k
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Tablo 47 de Zeytin ve Zey inyağı Birliği ortak arı n ı n egıtım sevıye erı
gösterilmi ştir. Birlik ortaklar ı içinde ilkokul eğitimi alanlar ın oranının
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yüksek olduğu görülmektedir. Üniversite e ğitimi alma oran ı Zeytin ve
Zeytinyağı Birlikte en yüksek oliı p (%4,1), Üzüm Birli ği ortaklar ı nda %3,5,
İ ncir Birli ği ortaklar ı nda %1'dir.
Tablo 48'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortakları n sahip olduklar ı
arazi miktar ı görülmektedir. 50 dönüm ve daha küçük araziye sahip olan
ortakların oranı %50,7'dir. Bu oran İncir Birliğinde %58,4 ve Üzüm Birli ğinde
ise %74,0'd ı r. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ı n ı n sahip oldukları arazi
büyüklüğü diğer iki birlik ortaklar ı na göre büyüktür.
Tablo 48. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
Tablo 47. Zeytin ve Zeytinya ğı
ortaklar ını n arazi büyüklü ğü
Birliği ortaklar ını n eğitim
seviyeleri
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Tablo 49'da Zeytin ve Zeytinya ği Birliği ortaklarinin ba şka
kooperatiflere ortak olanlar verilmi ştir. Ortaklar ı n c7o27,0'si başka bir
kooperatife ortakt ı r. Bu oran Üzüm Birli ği (%34,5) ve TKK (%53,8) ortakları
oran ı na göre dü şüktür. İncir Birli ği ortaklar ı na (%15,8) göre yüksektir.
Tablo 50'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ından yakı nları
TARİŞ 'e ortak olanlar gösterilmi ştir. Ortaklardan %84,3'ünün yakı nları
TARİŞ 'e ortakt ı r. Zeytinve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ı ndan yakınları TAR İŞ 'e
ortak olanlar ı n oran ı Üzüm Birliği (%83,7) ve İ ncir Birli ği ortaklar ı na (68,3)
göre fazlad ı r.
Tablo 50. Zeytin ve Zeytinya ğı
Tablo 49. Zeytin ve Zeytinya ğı
Birliği ortaklar ını n
Birliği ortaklar ı nın başka
yakı nları nı n TARİŞ 'e ortakl ı kları
kooperatiflere ortakl ığı
S ıkl ı k
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Ortak olmayanlar
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Tablo 51'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklarının babalarını n TARİŞ 'e
ortak olma durumlar ı gösterilmi ştir. Ortakları n %60,l'inin babas ı TAR İŞ 'e
ortakt ı r. Bu oran İ ncir Birli ği (%70,3) ve Üzüm Birli ği (63,4) ortaklar ı na göre
dü şüktür.
Tablo 52'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ının daha önce
kooperatiften ayr ı lma durumları gösterilmi ştir. Ortakları n % 6,8'i daha
önce kooperatiften ayr ı l ıp tekrara ortak olmu ş lard ı r. Zeytin ve Zeytinya ğı
Birliği ortaklar ı , İ ncir (%7,8) ve Üzüm (12,7) Birli ği ortaklar ı na göre daha az
kooperatiften ayr ı lm ış lard ı r.
Tablo 51. Zeytin ve Zeytinya ğı
Tablo 52. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
Birliği ortaklar ının babalarını n
ortaklar ı n ı n daha önce kooperatiften
TARİŞ 'e ortak olmalar ı durumları ayrı lma durumları
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Tablo 53'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ını n sahip oldukları
zeytin dikili arazi alanlar ı n ı n dağı lı mı verilmi ştir. 50 dönüm ve daha
küçük arazi sahibi olanlar ı n oran ı %74,1'dir. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
ortaklarını n sahip oldukları 50 dönüm ve daha küçük zeytin dikili arazisi
olanların oran ı %74,1 iken, bu oran İncir Birli ği ortaklarının sahip olduklar ı
incir dikili alanlarda %87,2, Üzüm Birli ği ortaklarında ise sahip olduklar ı
bağ %85,2'dir. Bu oranlara göre Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ı n ı n
diğer birlik ortaklar ı na göre zeytinliklerinin büyük oldu ğu görülmektedir.
Tablo 54'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ı nın yapt ıkları üretim
miktarı gösterilmi ştir. 10 ton ve daha az üretim yapanlar ın oran ı %61,4'dür.
Bu oran İncir Birli ği ortakları nda %87,liken, Üzüm Birli ği ortakları nda
%52,8'dir.
Tablo 54. Zeytin ve Zeytinya ğı
Tablo 53. Zeytin ve Zeytinya ğı
Birliği ortaklar ı nı n
Birliği ortaklar ı n ı n zeytin dikili
zeytin üretimleri
alanları
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Tablo 55'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortaklar ının birlige verdikleri ürün
miktarı verilmi ştir. Birliğe 10 ton ve daha az ürün verenlerin oran ı %69'6'd ı r.
Bu oran İncir Birliği ortaklar ı nda %82,2, Üzüm Birliği ortaklar ında ise
%88,8'dir. Belirtmeyenler ise genel olarak kooperatiflerine ürün vermeyip
tüccara ürün veren ortaklard ı r. Birliklerine ürün vermeyen ortaklara
bakı ld ığında sıras ıyla Üzüm Birli ği (%2,8) sonra Zeytin ve Zeytinya ğı birliği
ortaklar ı (%10,1) ve İncir Birliği ortakları (%18,2) gelmektedir
Tablo 56'da Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ortaklar ını n tüccara verdikleri
ürün miktar ı verilmi ştir. Tüccara 10 ton ve daha az ürün verenlerin oran ı
%52,7'dir. Bu oran Üzüm Birli ği ortaklar ı nda %52,8, İncir Birli ği ortaklar ı nda
%70,3'dür. Ortaklar ı n ürün miktar ı belirtmeyenler genel olarak ürünlerini
kooperatife verdikleri söylenebilir. Bu ortaklar ın oran ı %31,8'dir. Tüccara
ürün vermeyip, kooperatife ürün verenlerin oran ı Üzüm Birliği ortakları nda
% 18,3, İncir Birli ği ortaklar ı nda ise %18,8'dir. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
ortaklar ı nı n kooperatiflere daha çok ürün verdi ği görülmektedir.
T.ablo 55. Zeytin ve Zeytinya ğı . Birliğ i Tablo 56. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
ortakları nın tüccara verdikleri ürün
ortakları nın birliğe verdikleri ürün
miktarı
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Tablo 57'de Tari ş Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortakları nı n kooperatife
bağl ı lıkları gösterilmi ştir. Ortaklar ı n %82,0'si kooperatife gönülden ba ğl ı lık
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duyduklarını belirtmi ştir. Bu oran İncir Birli ği ortakları nda %87,2, Üzüm
Birliği ortaklar ı nda ise %78,2'dir.
Tablo 58'de Zeytin ve Zeytinya ğı birliği ortakları n ı n kooperatiflerinin
bölgelerindeki en iyi pazarlama organizasyon konusundaki dü şünceleri
görülmektedir. Ortaklar ı n %77,7'si kooperatiflerini bölgelerinin en iyi
pazarlama organizasyonu olarak görmektedir. Bu oran İncir Birliği
ortaklar ı nda %68,3, Üzüm Birli ği ortaklar ı nda %62,0'dir.
Tablo 58. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
bölgemizdeki en iyi pazarlama
organizasyonudur.

Tablo 57. .Zeytin ve Zeytinya ğı
Birliğine gönülden ba ğlıyı m
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TARI Ş Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortakları nı n kooperatif yönetimine olan
güvenleri Tablo 59'da verilmi ştir. Ortaklar ı n %61,5'i kooperatif yönetimine
güvendiklerini belirtmi ş lerdir. Bu oran IncirBirli ği ortaklar ı nda %53,4, Üzüm
Birliği ortaklar ı nda %47,9'dur. Zeytin ve Zeytinya ğı Birli ği yöneticilerine
diğer iki birlik yöneticilerine göre ortaklar ı n güveni daha yüksektir.
Tablo 60'da Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortakları nın birbirlerine olan
güvenleri verilmi ştir. Ortaklardan %73,0'üdi ğerortaklaragüvenebileceklerini
belirtmi ş lerdir. Bu oran Üzüm Birli ği ortaklar ı nda %59,2, İncir Birliği
ortaklar ı nda ise %73,3'dür. İ ncir Birli ği ortaklar ı diğer birlik ortaklar ı na
göre birbirlerine en yüksek düzeyde güven duyduklar ı söylenebilir.
Tablo 60. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
Tablo 59. Zeytin ve Zeytinya ğı
Birliği yönetimine büyük güvenim
ortaklar ı na büyük güvenim var
var
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önemi konusunda ortaklar ı n değerlendirmeleri görülmektedir. Birli ğin
ortaklara bilânço vermesini önemli ve çok önemli bulanlar ın oranı %92,6'd ır.
Bu oran, İncir Birliği (%89,1) ortaklar ına ve Üzüm Birliği (%89,5) ortaklar ına
göre yüksektir.
Tablo 62'de Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ortaklarını n genel kurullara
kat ı lmaları konusundaki e ğilimleri görülmektedir. Ortaklardan genel
kurullara kat ı lmanı n önemli ve çok önemli bulanlar ın oran ı %92,5'dir. Bu
oran Üzüm Birli ği ortakları na (%86,2) ve İncir Birliği ortaklarına (% 89,2)
göre yüksektir. Ortaklar ı n kooperatifleri ile ilgili konulara di ğer birlik
ortaklar ına göre daha duyarl ı oldukları söylenebilir.
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Tablo 61. Zeytin ve Zeytinya ğı Tablo 62. Zeytin ve Zeytinya ğı
bilânço Birlik ortaklar ı n ı n genel kurullara
Birliğin
ortaklar ı na
katı lmaları
vermesi
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Tablo 63'te Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortakları nı n kooperatifleri
arac ı l ığıyla elde ettikleri kâra bak ış ları görülmektedir. Ortakların %43,9'u
kooperatifin kârlar ı n ı çok az ya da az art ı rd ığı n ı belirtmi ş lerdir. Bu oran
İncir Birliği ortakları na (%54,5) ve Üzüm Birli ği ortakları na (%64,0) göre
oldukça yüksektir. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliğinin diğer iki birli ğe göre
ortakları n ürünlerini değerlendirilmesinde etkin oldu ğu söylenebilir.
Bunda zeytinya ğı ürünün daha uzun süre saklanmas ı ve bu ürüne duyulan
ihtiyaçtan dolay ı pazarlamas ı n ı n daha kolay olmas ı ndan kaynaklanabilir.
Tablo 64'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliğinin ortaklar ı n ı n beklentilerini
karşı lama durumuna bak ış oranları görülmektedir. Ortaklardan birli ğin
beklentilerini kar şı lamada katk ı s ı çok az ve az oldu diyenlerin oran ı
%41,9'dur. Bu oran İ ncir Birli ği (%47,5) ve Üzüm Birli ği ortaklar ı na (%50,0)
göre dü şüktür. Zeytin ve Zeytinya ğı Birlik diğer iki birli ğe göre ortaklar ı n
beklentilerini daha çok kar şı lad ığı söylenebilir.
Tablo 63. Zeytin ve Zeytinyağı Birlik Tablo 64. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
beklentilerimi kar şı lad ı
kârı mı artı rd ı

İffiffiffil~~
~ıfirr~~R~~4~
maııv~~~mıl
ım~
—9717~ —D— —#J1 —
ffillINIfflr~~1~1~1P~
EIKIIM NIM PIM it~11~31:~
op am
148
101,0

MİDEMI İffiffle İİ
~151T1~~11~~0~
inci ~1~ ir:~
G7~111~T~İ ~40MIIIM
ff
fl ~1~2~ iVkı~
rinIF,~1~1P~ ~E K!~
1 11 .1
op am

Tablo 65'de Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği ortakları ndan farkl ı
alternatiflerim olsa bile kooperatifte kal ı rı m diyenlerin oran ı görülmektedir.
Farkl ı alternatiflerim olsa bile kooperatifte çok fazla ve fazla kal ı rı m
diyenlerin oran ı %73,0'dür. Bu oran İncir Birli ği ortaklar ında %89,1
iken, Üzüm Birli ği ortakları nda %66,9'dur. Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği
ortakları nı n kooperatifte kalma oran ı n ı n İ ncir Birli ği ortaklar ına göre
dü şük, Üzüm Birli ği ortaklar ı na göre ise yüksektir. Zeytin ve Zeytinya ğı
Birlik ortaklar ı n ı n farkl ı bir alternatif bulmalar ı durumunda kolayl ı kla
kooperatiften ayr ı lacakları izlenimini vermektedir.
Tablo 66'da Zeytin ve Zeytinya ğı Birliği hizmetlerindeki geli şmelerin,
ortaklar tarafı ndan de ğerlendirilmesi görülmektedir. Ortaklar ı n %33,8'i
birliğin hizmetlerindeki geli ş meyi az ve çok az bulmaktad ı r. Bu oran Üzüm
Birliği (%45,8) ve İ ncir Birli ği ortaklar ı na (%44,6) göre dü şüktür. Birlik
ortakları nı n diğer iki birlik ortaklar ı na göre Zeytin ve Zeytinya ğı Birliğinin
hizmetlerinde bir geli ş menin olduğunu düşündükleri söylenebilir.
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Tablo 66. Zeytin ve eytinyağı Birliği
hizmetlerinde Zeytin ve Zeytinya ğı
devaml ı bir geli ş me vard ı r.

Tablo 65. Farkl ı alternatiflerim olsa
bile Birlikte kal ı rı m
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TAR İŞ Üzüm, İncir, Zeytin ve Zeytinya ğı Birlikleri ortakları nın
yap ı ları na bakı ld ığı nda, ortak i ş letmelerinin küçük i şletmelerden meydana
geldiği, ortakları n eğitim seviyelerinin genel olarak ilkokul seviyesinde
olduğu ve ortaklar ı n orta ve ya şlı oldukları görülmektedir. Ortakların
yaş dağı lımı genel olarak orta ve ya şlı ortaklardan olu şmaktad ı r. Bunda
kı rdan ş ehre göçün bir etkisi oldu ğu söylenebilir. Birlik ortaklar ı n ı n arazi
büyüklüğü genelde 50 dönüm ya da daha küçüktür. Türkiye'de var olan
küçük arazi yap ı sı ile paralellik göstermektir. Ortaklar birlikleriyle uzun
süre birlikte çal ışmaktad ır. Ortakl ı k süresi 10 yı ldan fazla olanların oran ı
yüksektir. Bu oran ı n yüksekliği Üzüm Birliğinde daha fazlad ır.
Birlik ortakları n büyük çoğunluğunun ba şka bir kooperatife ortak
olmad ı kları anla şı lmaktad ı r. Birliklerin yakı nları nın büyük çoğunluğunun
TARİŞ 'e ortak olduklar ı görülmektedir. Ortaklar ı n babaları nı n büyük
çoğunluğunun TARİŞ 'e ortaktı r. Genel olarak ortaklar ı n aile ve akrabalar ın
TARİŞ 'le çal ışmakta olduğu söylenebilir.
Birlik ortaklar ın yarı s ı 10 ton ve daha az üretim yapmaktad ı r. İ ncir
Birliği ortaklar ı nda bu oran daha yüksektir. Birlik ortaklar ın küçük i ş letme
oldukları n bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ortaklar ürünlerini yar ı s ı nı
birliklere yar ı s ı nı da tüccara verdikleri söylenebilir. Ortaklar, birliklere
tüccara göre biraz daha fazla ürün vermektedir.
Ortaklar ınkooperatiflerineba ğlıl ıkduydukları söylenebilir. Pazarlama
konusunda ortaklar çoğunluk itibarıyla birlikleri ba şarı l ı buldukları kabul
edilebilir. Ortakları yarıya yak ı nlar ı kooperatif yöneticilerine güven
duymaktad ı r. Ortaklar ı n yarı dan fazlas ı birbirlerine güvenmektedirler.
Ortaklar büyük ço ğunlukla kooperatiflerin bilânço vermeleri ve
kooperatif genel kurullar ına katılmayı önemli bulmaktad ır. Ortakları n
yarı s ı kooperatiflerin kârlar ı m az ya da çok az art ı rd ığı nı düşünmektedir.
Ortaklar ı n yarıya yakı n ı birliklerin beklentilerini az ya da çok az
karşı lad ığı nı belirtmi ş lerdir. Ortaklar ı n büyük çoğunluğu birliklerinden
farkl ı alternatifleri olsa bile ayr ı lmayı düşünmemektedir. Üzüm ve
İncir Birlik ortaklar ı n yar ıya yakını birliklerin
hizmetlerinde az ya da çok az geli şme olduğunu söylemektedir. Zeytin ve
Zeytinyağı Birliği ortaklar ı nda ise birli ğin hizmetlerindeki geli şmeyi orta,
fazla ve çok fazla bulanlar büyük ço ğunluktad ı r.
Kooperatif-ortak ili şkileri aç ı s ı ndan ele al ınd ığı nda, ortaklar
birliklerin ürün de ğerlendirilmesinde önemli roller oynad ı kları nın
farkındad ır. Ortaklar ın ürünlerini değerlendirme konusunda ve di ğer
birçok konuda birliklerden beklentilerinin yüksek oldu ğu anla şı lmaktad ı r.
Beklentilerin kar şı lanabilmesi için birliklerin etkin bir çal ışma içerisinde
olmas ı gerekmektedir. Böylece birliklerin ortaklar ı n ı tatmin etmeleri daha
kolayla ş acaktı r.
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Birliklerin Türkiye'de tar ı m kesiminin örgütlüğü aç ı s ı ndan
önemli bir görev yerine getirdikleri söylenebilir. Birlikler Ege Bölgesi'ne
dağı lmış ortaklar ı n ürünlerini toplamakta, i ş lemekte, iç ve d ış pazarlara
pazarlamas ı n ı yapmaktad ı r. Böylece üreticilerin ürünleri de ğerlendirilmi ş
olmakta, istihdam sa ğlanmakta, ülkeye döviz geliri temin etmektedir.
Birlikler piyasada bu i ş lemleri yaparak Üzüm, İ ncir, Zeytin ve Zeytinya ğı
ürünlerinde bir denge olu ş mas ı na katk ı da bulunmaktad ı r.
Birliklerin rekabetin gittikçe art ığı piyasalarda daha etkin olmas ı
için profesyonel bir biçimde hareket etmeleri zorunludur. Özellikle üzüm ve
incir ürünlerinde baz ı yı llar üretim fazlas ı olu ş mas ı nedeniyle üreticilerin
elde ettikleri kazançlar arz fazlas ı n kaynaklanan fiyat dü ş meleri nedeniyle
yeterli olmamaktad ı r. Birlikler çal ıştıkları ürünler konusunda yeni hedef
pazarlar bularak arz fazlas ı n ı eritme ve tüketimi art ı rma yolları nı aramal ı d ı r.
Katma de ğerli ürün üreterek getirisi yüksek ürünler ş eklinde piyasaya
arz etmelidir. Ürün farkl ı laştı rmas ı yaparak çe ş itli tüketici gruplar ı na
ula ş mal ı d ı r. Bu gibi çal ış malar eldeki fazla ürünlerin tüketimini sa ğlad ığı
gibi katma değerli ürünleri satma, ham ürün satmaya göre getirisi fazla
olacağı ndan birliklerin kazanc ı n ı art ı racakt ı r. Bu birliklerin, ortaklar ı na
hizmet götürmesi ve ürün pazarlamas ı nda daha etkinlik kazand ı racakt ı r.
Birliklerin bir i ş letme plan ı haz ı rlayarak, bu do ğrultuda çal ış maları na
devam etmelidir. Bu plan günün ş artları na uygun olmal ıd ı r. Birlikler
esnek bir yap ı kazanarak piyasadaki rekabete ve meydan okumalara cevap
vermelidir. Böylelikle kooperatifler y ı kı c ı rekabete kar şı kendilerini
korumu ş olurlar. Kooperatifler yap ı ları itibarıyla diğer ş irketlere göre farkl ı
olduklar ı ndan piyasa rekabetine uyum sa ğlamakta güçlük çekebilmekte ve
sahip oldukları piyasa paylar ı m ba şka firmalara kapt ı rabilmektedir.
Bu nedenle kooperatiflerinde profesyonelle ş erek piyasalardaki
yerlerini korumalar ı gerekmektedir. Üzüm, İ ncir, Zeytin ve Zeytinya ğı
Birlikleri bu profesyonelle ş meyi sağlayarak piyasalarda etkinlerini
artı rmal ı d ı r. Böylece ürünlerini daha iyi ko ş ullarda pazarlama avantaj ına
kavu ş an ortaklar ı n kazançları artacak, k ı rdan şehre göç azalacak, tar ı m
üretiminde bir denge olacakt ı r. Bu denge sayesinde tüketicinin güvenli,
nitelikli ürünleri elde etmesi kolayla ş acakt ı r.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI
POL İTİKALARININ
ÇALI ŞANLARIN PERFORMANSINA ETKISI
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Özet: 1980'lerden sonra artan uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana
gelen gelişmeler dünya çapında(genelinde) birçok işletme için de ğişimin gerekliliğini
oldukça hissettirmektedir. Günümüzde birçok i şletme geleneksel yönetim anlay ışından
vazgeçmekte ve kendilerine uygun yeni i ş ilişkileri ve stratejiler benimsemektedir. Şirketlerin
yapıya, kültüre, dışa açık yöntemlere uyan yenilikçi insan kaynaklan politikalar ını
almaya gayret ederken, iyi eğitimli, etkin organize olmu ş iş gücüne de ihtiyaçları vardır.
Çünkü argiitsel yaşamın en önemli öğesi insandır. Örgüt kültürünü benimsemiş, örgüte
bağlı nitelikli çalışan, rakipleri karşısında daima avantaj sağlamaktadır. Dolayısiyla
nitelikli sahip olmak üstünlük için birinci a şama ise, insanları örgütte tutabilmek
ikinci aşamadır. Bu açıdan bakıldığında insan kaynaldannm etkin uygulamaları
çalışanların kurumlarınd,aki performanslannın artmasına neden olabilecektir.
İnsanlar organizasyonun dinamik varlığını oluşturmaktadır. insan kaynakları
clepartmanırin görevi, personelin işlerinde daha verimli olmalarının sa,ğlanmasınm
yanı sıra, işlerinden daha çok clayum elde etmelerine yardımcı olarak hem çalışanların
performanslartnın artmasına hem de insan kaynağını rekabetçi avantaja sağlamaktır.
Bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi politikc ılannm çalışanların performansma
etkisinin teorik açıdan incelenerek literritürçalzşması yapılması, amaçlanmıştır. Çalışmanm
sonunda, insan kaynakları yönetimi politikalann ın çalışanların performansma etkisi ile
ilgili görüşler ortaya konarak öneriler geliştirmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Insan Kaynakları, Performans, Performans Değerlendirme, İnsan
Kaynakları Uygulamaları

The Effectiveness Of Polices Of Human
Resource Management On Employees'
Performance

Abstract: After 1980's, growing international competition and developments that have
occured in technological field make feel rather the necessity of changing for many
enterprises over the world. Today, many oryanizations give up the traclitional management
understanding and adopt new work relation and strategies eligible for themselves. in aclitian
to making an effort that is hormonious with structure, culture and open-outside methods, to
ccmstitute a modem human resource policies, establishments need employees well-educated
and organized effectwely. Because human is the most importent element of organizational
life. Qualıfıed employee aclopting organization culture and devoting themselves to their
organization get always superiority versus the rivals. Consequerıtly, for advantage, in the
* Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İsletmecili ği ve Otelcilik Yüksekokulu.
** Harran Üniversitesi, İ.I.B.F. Dekan Yarchincis ı.
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first stage organization most have qualifiecl employee, and in the seccmcl stage keep them
in organization. İn this regani, effective application of human resaurces ıııill give rise to
increasing of employees' performance in their organization. Human constitute the dynamics
existence of organization. The functicm of human resource not anly pmvicles employees' beir ıg
?nom effective in their duties, but also provicles, ıııithhelping get more satiety, both to increase
employees' performance and to transforrn human resource to competitive advantage.
In this study, by examining theorically the efrects of the performances of the employees on
the human resource management policies, it is aimed to do a literaturr study. At the end of
the study, by expressing the views concerning the effects of the performances of the employees
on the human resource management policies, suggestians are presented.
Key Words: Human Resource, Perfarmance, Performance Evaluatian, Applications of
Human Resource.
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Günümüz işletmeleri, insan kaynaklar ının, en değerli ve önemli
sermayeleri olduğunun artık farkındad ırlar. i şletmeler aç ısından, nitelikli
insan kaynaklarının temini, i şletmede uygun i şlerde istihdam edilmeleri ve
işletmeye ba ğlı lıkları nın fonksiyonel olarak sağlanmas ı , iyi organize olmu ş bir
insan kaynakları yönetimini gerekli kı lmaktad ır. İnsan kaynakları yönetimi
düzenlemelerinin önemi bu noktada, i ş letmelerde de ğer olu şturabilen ve
katkı sağlayabilen çal ışanlara gerek duyulmas ından kaynaklanmaktad ı r.
işletmelerde nitelikli ve verimli insan kaynaklar ına sahip olman ın pozitif
bir boyuta sahip olduğu aç ıktır. işgücü devri ve devams ızlık açısından
düşünüldüğünde, bu olumlu durumun i şletme faaliyetlerinde çok önemli
avantajlar sa ğlayacağı aç ıktı r. Ancak bu avantajlar, insan kaynaklar ının
iş gerekleri ile ilgili performans yetersizliklerinde dezavantaj durumuna
düşmektedir. Bu durum, bireysel performans yetersizliklerinin giderilmesinde
işlevsel ya da yönetsel karma şaya, dolayıs ıyla sorunlara yol açabilmektedir.
İnsan kaynaklar ının yapacağı personele yönelik çal ışmalar, (örneğin; eğitim
verilmesi, katılımlarının sağlanmas ı , performans değerlendirme sisteminin
adil olması gibi uygulamalar) personelin bireysel performanslar ının artmas ına
dolayısıyla kurum performans ını n artmas ına neden olabilecektir.
Bireysel performans ı değerleme süreci, çal ışma ve proje takımları
bireyleringüçlü ve zay ıfyönlerini ortaya ç ıkaranbir araç olarak i şlevgörmelçtedir.
Güçlülük ve zayıfl ık envanteri , ç ıkararak bireylerin performanslar ının
değerlendirilmesi, ayn ı zamanda geri besleme sa ğlayan ve bireyi daha
baş arı lı kılmaya yönelik bir çaba olarak da görülmektedir. Bireyler yapt ıkları
işlerle ilgili olarak amaçlar, ko şullar ve görevler de ğiştiğinde yeni becerilere
gereksinim duyabilir ya da ayr ıcalıklı bir görev için özel beceri gerektiren bir
durumla karşı laş abilir. Bazen de çal ışma ortam ında sosyal, fiziki engelleme veya
benzeri sorunlar olmas ı halinde düzeltme ve iyile ştirmeye gerek duyulabilir.
Bu durumda bireysel performans, tekrarlanan problemlere müdahale etme ve
beklentileri kar şılamada yetersiz kalabilir. Birer performans sorunu olarak
ortaya ç ıkan bu olgulara, i şletme sahip ve yöneticileri taraf ından çözümler
üretilerek müdahale edilmesi gerekmektedir. Çünkü personelin yetersizli ği,
bireysel platformda denge bozucu nitelikte örgütsel platformda ise, hem bir
maliyet kalemi hem de rekabet zay ıflatıc ı bir unsur olarak algılanmal ıdır.
İNSAN KAYNAKLAR' YÖNETIMININ TANIMLANMASI, AMAÇLAR'
VE IŞLEVLERI
İnsan kaynaklar ı yönetimi, örgüt ve çal ışanlar aras ı ndaki ili şkileri
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etkileyen tüm yönetim karar ve davran ışlarıd ı r (Jenifer, 1991: 459-484).
Başka bir ifadeyle; insan kaynaklar ı yönetimi, yönetici ya da fonksiyonel
basamaklarda çal ışanların etkinliğinin artırılması için destek faaliyetlerinin
düzene sokulmas ını amaçlar (Sabuncu ğlu, 2000: 4). Genel anlamda insan
kaynakları yönetiminin insan Odakl ı , çalışan ilişkilerini yönetsel bir yap ı içinde
ele alan, kurum kültürüne uygun çal ışma politikalarını geliştiren ve genel
olarak kurumda bir bütünlük olu şturan bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir
(Fındıkç ı , 1998: 14).
işletmelerin küreselle şmeyle birlikte girdikleri de ğişim süreci
iş letmelerde küresel bir vizyon olu şturmak i şletmelerin yap ıs ını ve yönetim
anlayışını değiştirmek, yeni bir i şletme kültürü yaratmak ve insan kaynaklar ı
kullanımının etkinle ştirilmesi konusunda uygulamalar getirmi ştir. Kurumlar,
yüksek rekabet, h ızlı uyum, yüksek standartlarda ürün ve hizmet üretimi
ve yenilik konularında yüksek performans göstermek zorundad ırlar. Bu
performans rekabet etmenin gere ğidir ve i şletmeler rekabet avantaj ı elde etmek
için değişmek zorunda kalm ışlardır. Kurumların geçirdikleri bu de ğişimden
kaynaklanan kurum kültürü böylece gerçek temellere oturtulabilmektedir
İnsan kaynaklar ı yönetiminin amaçlar ı nı , bir örgütü oluşturan
insanları en etkin bir biçimde bir araya getirmek ve örgütlemek, bireyin ve
çalışan grupların refah ını gözetmek suretiyle örgütün ba şarısına katkıda
bulunmalarını sağlamaktır şeklinde ifade edebiliriz (Tutum, 1976: 2). Di ğer bir
ifade ile insan kaynakları yönetiminin amaçlarını insan kaynaklar ını etkin ve
verimli kullanmak, daha nitelikli ve daha çok tatmin olmu ş insan kaynağına
sahip olmak şeklinde ifade edilebilir (Aldemir v.d., 2004: 44). Günümüzün
değişen iş ortam ında insan kaynaklar ı yönetiminin işlevlerini aşağıdaki gibi
ifade edebiliriz (Palmer, 1993: 25).
• İnsan kaynağını örgütün amaçlar ı doğrultusunda en verimli şekilde
kullanmak,
• Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin kar şılanması,
• Örgütsel değişimi sağlamak ve bunu sürekli kılmak,
• Öğrenen bir örgüt yaratmak,
• Çal ışanların örgütsel bağlı lığını sağlamak.
Küreselle şen dünyada insan kaynaklar ı yönetiminin temel amac ı , iyi
seçilmiş motive edilmiş, eğitilmiş bir insan gücü yaratmakt ır. Konusunu çok iyi
bilen, kendisi ve çevresi ile bar ışık, kendisini sürekli geli ştiren, çabuk hizmet
veren, yaratıc ı özelliği olan bir personel profilinin yaratılması temel amaç
olarak seçilmi ştir (Ekin, 1999: 85). i şletmeler rekabet avantaj ı güderken insan
unsurunun önemini daha iyi anlamaktad ır (Sürgevil ve Budak, 2006: 462).
Örgütlerde insan kaynaklar ı yönetimi küreselle şen ve bilgi
teknolojilerinin yoğunluğunda yaşayan kurumların en çok uğraştıkları
konulardan biri haline gelmi ştir. Teoride ve uygulamada ister analitik olarak
eleştirilsin isterse desteklensin, kabul edilmesi gereken bir gerçek var ki,
o da insan kaynakları tekniklerinin yöneticiler ve yönetilenler aras ındaki
ilişkiler zincirine yeni boyutlar kazand ırdığıdır (Selamoğlu, 1998: 32). İnsan
kaynaklarının doğuşunu etkileyen sadece de ğişen makro ko şullar değildir.
İnsan kaynakları yönetiminin varl ığına neden olan ba şka alt koşullar da
vard ır. Bu koşullar; ülkede risk ta şıyan grupların ilgileri ve durumsal faktörler
olarak yorumlanabilir (Kurtulu ş, 1994: 9-11). Risk ta şıyan gruplar, hissedarlar,
yöneticiler, çal ışanlar, sendikalar ve hükümeti dahil edebiliriz.
İnsan kaynakları yönetimi belli bir yönetim anlayışına ve felsefesine
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dayanır. Bir kurumun varl ığını sürdürmesi, amac ını gerçekleştirmesi
insan kaynağına bağlıd ır. İnsan kaynakları yönetimi, çal ışanların kiş isel
yeteneklerini en geni ş ölçüde kullanmalar ına, birey ve grubun bir üyesi olarak
işlerinden en yüksek doyumu elde etmelerine yard ımcı olur (Tutum, 1976: 3).
Kurumların hedeflerine ula şmalarında insanın öneminin artmas ı geleneksel
çal ışan anlayışına bir bakış aç ısı getirmi ştir. Diğer bir deyi şle, ihtiyaç duyulan
elemanları n sayı ve niteliklerinin belirlenmesi, performanslar ı , eğitimleri
gibi işlevlerin tümünde bilimsel, çağdaş tekniklere ihtiyaç duyulmaktad ır
(Kurtulu ş, 1994: 74).
Sektöründe en iyi olmak isteyen kurumlar ın tümü insan kaynaklar ı
uygulamaları ile yakından ili şkilidir. Insanlar ı n bir arada çal ışma ilişkilerini
saptamak ve bunu kurumun hedeflerine varmada en önemli özellik olarak
kabul eden kurumlar aç ısından daha önemli hale gelmi ştir. Çal ışanlar,
kendilerini daha iyi i şler yapmaya cesaretlendiren, ki şisel gelişimi teşvik eden
amaç ve görevlerini yerine getiren ve en yüksek etik de ğerleri temsil eden,
ilişkilerde güven veren, kat ılımı esas alan, ileti ş imi artıran bir kurumun üyesi
olduklarında kurumlar ın başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya
çalışacakları olasıd ır. Bu aç ıdan çalışma yaşamının iyileştirilmesi ve kalitesi
kurumun algılanmas ına ve dolays ıyla çalışma performans ı ile kuruma yarar
sağlayacakt ı r (Ouchi, 1981: 151-155).

ÇALIŞANLARIN
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEN
BEKLENTILERI VE İŞ YAŞAMINA İLİŞKİN TERCİHLERİ
İş yaşamında işletme birey dengesi, basit ücret emek dengesinden çok
daha karma şıktır. Bir kurumda ayn ı işi yapan ki şiler aras ında ücretin farkl ı
olmas ı , ya da ayn ı iş için farkl ı şirketlerden farkl ı ücret talep etmesi, i şletmebirey dengesinin sadece ücret-emek dengesine dayan ılarak kurulmayaca ğı nı
göstermesi aç ısından önemlidir (Covey, 2000: 31).
Çalışanların kuruma kazandırdıkları ;
• Belirli bir zaman dilimi içinde emeklerini,
• Önceki i şlerinden bilgi birikimi ve tecrübelerini,
• Yaratıcılık, sorun çözme, analitik yakla şım gibi yeteneklerini,
• Dürüstlük, özveri, sadakat gibi ki şilik özelliklerini,
• Önceki i ş çevresi/yakı nları gibi nüfuz edebilecekleri çevre ve
ilişkilerini verirler.
Çalışanların kurumdan beklentileri;
• Kurumda çal ışan kişilerin çal ıştıkları kurumları ile ilgili gelecekteki
vizyonunun, misyonunun, hedeflerinin, amaçlar ının neler olduğunu bilmeye
ihtiyaçları vard ır Her kurum içindeki çal ışanlar tarafından paylaşı lan değerleri
yans ıtan bir vizyona sahip olmal ıdı r. Vizyon iyi güzel olan idealleri yans ıtı r
(Dowling, 2001: 67). Vizyon kurumun gelece ğinin resmidir. Neden gelece ği
yaratmak zorunda olduklar ını üstü kapal ı yada aç ık olarak anlatmay ı gerektirir
(Kotler, 1999: 10). Çünkü çal ışanların gelecekte neyi hedeflediklerini bu
hedeflere ula şmada kurum vizyonunun ne oldu ğunu bilmediklerinde, yaptıkları
işe olan ilgilerini kaybedeceklerdir. Bu da i şletmeye olan güvenlerini, önemli
boyutta sarsacakt ır. Bu amaçla i şletme yönetiminin ana sorumluluklar ından
birisi sürekli olarak kurum vizyonunun i şletme için çal ışan herkes tarafından
paylaşılmasını sağlamaktır
•
Kurum çal ışanlarına yönelik olarak uygulanacak primler
performanslar ının artmas ına yard ı mcı olabilecektir.
•
Kurumun performans politikaları ile performansa dayal ı
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uygulamalarının çal ışanların performansları üzerine büyük etkisi vard ır Eğer
personel iyi ve adil bir de ğerlendirme sisteminin olduğunu bilirse kuruma olan
güvenleri büyük bir olas ı lıkla artacakt ı r.
• Çal ışanların en önemli ihtiyaçlar ı aras ında, i şletme içinde sadece
çal ışan değil, aynı zamanda birey olarak da de ğer görmeleri vard ı r. Kurum
içinde bir birey olarak de ğer verildi ğini hisseden çal ışanın motivasyonu
artacak ve böyle bir kurulu şta çal ışmaktan dolay ı mutlu olacakt ı r (Güzelcik,
1999: 198-199).
• Ortak hedef u ğrunda birlik olabilmeleri için öncelikle çal ışanların
kurumla, hedefleriyle, misyonlar ıyla ilgili olarak bilgilendirilmeye ihtiyaçlar ı
vard ır. Çal ış anların bu ihtiyaçlarını n giderilmesi, çal ışanların performanslar ını
arttırı c ı yönde rol oynayabilecektir (Güzelcik, 1999: 197).
• Kurum içinde kurulacak olan ileti ş im sistemi çal ışanların
yarat ı c ı lıklarım kullanabilmesi ve kuruma katkıda bulunabilmeleri için fı rsat
tanınmas ı nı sağlayacakt ır. Çal ış anlara yarat ıc ı lıkları m kullanabilecekleri
olanaklar sağland ığında, onların kendilerini önemli hissetme ihtiyaçlar ı da
giderilmi ş olacaktır (Gee, 1995: 69-70).
• Yöneticiler, çal ışanlarına zaman zaman sorumluluk almalar ı için
ş ans vermeleri gerekmektedir. E ğer yöneticiler çal ışanlara yöneticiliklerini
kullanma için şans verirlerse, çal ış anların gerçekten iyi bir i ş yaptıkları
görülecektir
• Personele ödüllerin karma şık ya da pahal ı olması zorunlu olmamakla
birlikte, beklenmeyen bir günlük izin, bir hediye sertifikas ı , bir buket çiçek,
spor müsabakalar ı na bir bilet veya oteldeki bir pizza partisi örgüte sadakat ve
iş tatmini olarak geri dönme olas ılığı yüksektir.
• Kurumda var olan bilgi ve kurum hedeflerinin çal ışanlarla
paylaşılması , kurumda organize hareketlerin olu şmas ına neden olacakt ı r.
Çünkü çal ışanlar birbirine ba ğlı olmayı sürdürmek için payla şılan bilgilerin
olmasını beklerler. Genellikle kurumla ilgili bilgiler kurumla bütünle şmeyi
etkiler. Eğer kurumun algılanma kriterleri iyi yönetilmezse ve bu ileti ş im yolu
ile çal ış anlara aktar ı lmazsa bağlı lıkları na zarar verebilecektir.
• Personel motivasyonunu art ı rman ın yolu, sadece parasal ihtiyaçlar ın
giderilmesi değildir. Hem ilerleme ve terfi, hem de takdir görme, çal ışanların
kendilerini önemli hissetmeleri için gereklidir. Çal ışanlar, daha az parayla
çal ışması ancak daha fazla sorumlulu ğa sahip olmak, takdir edilme, tasdik
görme ko şuluyla kabul edebilirler (Güzelcik, 1999: 198).
• Eğitim; kurumda çal ışanların performans ını da artt ırır. Örneğin;
eğitimli kişilerle eğitimsiz olanlar ı n i şe devams ızl ıkları konusunda güçlü bir
ilişki vard ır. Eğitimi aza olan ki ş ilerin devams ızl ığı çok, eğitimli olanların
devamsızl ığı ise azd ır (Kaplan, 1996). E ğitim olanaklarının sunulmas ı işe
bağlı lığı olumlu yönde etkileyecektir (Çak ır, 2001: 150-151). Çünkü stratejilerin
paylaşılması , benimsenmesi ve uygulanmas ı çal ışanları n eğitilmesi ile
yakından ili şkilidir (Öz Yurt, 1997: 24).
• İş güvencesi, çal ışanları n iş lerinin devaml ıl ığı ile ilgili olarak
kendilerini emniyette hissetmelerini sa ğlamas ına ili şkin önemli bir kriterdir.
Çalışanların i ş lerine i şe ve kuruma olan bağl ı lıkları nı sağlayan temel
unsurlardan biri de i ş lerini kaybetme korkusu ya şamamalarıd ı r (Archie, 1989:
349). Japon firmalar ı çalış anlarını bu korkudan ar ınd ırmak için ömür boyu
istihdam politikalar ı ile adeta çal ış anlarını kurumla evlendirmi şlerdir (Gray,
1986: 92).
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• Kurumun imajı ve pozisyontarının düzeyine bağlı olaml saygı ve statü önem arzeder.
PERFORMANSIN TANIMLANMASI VE İNSAN KAYNAKLARI
PERFORMANSI GÖSTERGELERI
Kurumda karşı laşı lan sorunlardan biri de personelin bir bütün olarak
performans ını n değerlendirilmesi sorunudur. Bireyler, örgütlerde yer
ald ı kları pozisyonlara ili şkin üstlendikleri rolleri yerine getirmekle örgüte
katkıda bulunmaktad ırlar. Bu roller bireylerden beklenen i şlerdir. Başarı
değerlemesi olarak tan ımlanan performans, "bireyin görev ve sorumluluklar ın ı
ne denli etkili bir biçimde yerine getirdi ğidir" (Çakı r, 2001: 168). Di ğer bir ifade
ile performans, i şletme amaçlar ın ın gerçekle ştirilmesi için sergilenen tim
çabalar ın değerlendirilebilen sonuçlar ı olarak ta tan ı mlamak olas ıd ı r (Ş im şek,
2006: 175). Performans de ğerlemesi, çal ış anı n sadece i şteki verimliliğini ölçmek
olarak alg ı lanmamal ı , aynı zamanda bir bütün olarak çal ışanın başarı s ını
ölçmektir (Jones, 1984: 48).
Bireysel performans ı n ölçülmesi ve de ğerlendirilmesi, i ş in etkinlik
ve verimliliği aç ı sından kritik öneme sahiptir. Çünkü kurumda ister yönetici
ister çal ış an pozisyonunda olsun bütün çal ışanları n kurumun amaçlar ına
ulaşmas ını sağlayacak doğru i ş leri, doğru zamanda, do ğru kalitede ve
istenilen miktarda yap ı lmas ı esastı r (Nobel, 1991: 41). Performans yönetimi ile
ilgili literatürde iki temel amac ın geli ş im ve motivasyon oldu ğu söylenebilir
(Akta ş , 2006: 415).
Genellikle ödüllendirilen insan davran ış ları tekrarlan ır (Anderson, 2004:
4). Ücretlerin performans ile ili şkilendirilmesi olumlu sonuçlar ı doğurabilir
(Tüzüner, 2003). Performans de ğerlendirme çal ışmalarına yönelik olarak,
seçilen be ş kurulu şta yap ı lan bir araştırmada; değerlendirme sistemlerinin,
daha çok ücret ile matematiksel olarak; terfi, ödüllendirme, kariyer, e ğitim
ve i şe devam gibi konularda ise, k ı sa vadede ve do ğrudan ili şkilendirildiği
anlaşı lm ıştı r (iplik, 2004: 195). Personelin örgütsel performans ını arttı rmak için;
katı lımın sağlanmas ı morallerin yükseltilmesi, yarat ıc ı lık, insiyatif alma, karar
verme ve liderlik yeteneklerinin vb. geli ştirilmesi gerekir. Bu nedenle bireysel
performans ın diğer kritik boyutundan biri de çal ış ma ya şam ının kalitesidir.
Çünkü mü şteri tatmini, kaliteyi ve ayn ı zamanda personel tatminini sa ğlamanı n
ve sürdürmenin yolu ise bu boyutun çok iyi anla şılmas ı büyük önem arzeder.
Yenilikte bireysel performans ı n ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde
önemli bir boyuttur (William, 1993: 28). Çünkü bireylerin yarat ıc ı , yenilikçi
olmaları örgütsel performans ı n armas ını sağlayacak önemli etkenlerden
biridir.
Bir kurumun stratejik bir özellik yakalayabilmesi için kurumun
insan kaynaklarını n tam anlam ıyla üstün bir performans göstermesi
gerekmektedir. Çünkü taklit edilemeyen tek varl ık insan beynidir. Rekabetçi
bir i ş ortam ında süreçler, yöntemler hep di ğer firmalar tarafından rahatl ıkla
uygulanabilmektedir. E ğer bir kurum ayr ıcal ık ve farkl ı l ı k yaratmak istiyorsa
yetenekli iş gücüne sahip olmay ı bilmesi gerekmektedir.
Kurumlar çevresel etkile ş im içerisinde olan birimlerdir. Kurumlar ı n bu
etkileş im sonucunda ya ş amları nı n devam edip etmemesi buna ba ğlı olacaktı r.
Başarıyı gerçekten ili şki içersinde olduğu payda ş gruplarına önemli değerler
yaratan ve bunu sürdüren kurulu şlar belirleyecektir (EFQM Mükemmellik
Modeli, 2000: 4).
İnsan kaynakları performans ı göstergeleri a şağıdaki gibi şöyle
s ıralanabilir (Uyargil ve Di ğerleri, 2000: 146).
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Personel değişim oran ı ,
işten ayrı lma oranı ,
işe devams ızlık,
İş kazalar ı düzeyi,
Eğitim,
Çalışanların moral düzeyi,
İş ile çalışan aras ındaki uyum,
Bireyler aras ı ilişkiler ve uyum,
Bireyler aras ı ilişkiler ve ileti şim
Çal ışanların motivasyonu,
Çal ışanların yetenek ve yetkinlikleri,
İş gücü verimliliği ve etkinliği.
EFQM (European Foundation for Quality Management) mükemmellik
modeli çerçevesinde konunun daha ayr ıntılı olarak değerlendirildiği
görülmektedir. Bu modelde performans kriterleri şu şekilde s ıralanmıştır;
• İş gücü verimliliği,
• Personel devir h ızı ,
• Personelin i ş tatmin düzeyi,
• Personel aras ında çatışma ve gerginlik ya şanma düzeyi,
• Personelin kuruma ba ğlı olma düzeyi,
• Personelin yükselme arzusu ve bu yönde çaba harcama düzeyi,
• Personelin kurumun hedeflerini benimseme düzeyi,
• Çal ışanların takım çalışmalarına katılıma eğilimi ve çal ışanlar
aras ında dayan ışma ikliminin yaratılma düzeyi,
• Yı llık iş kazaları düzeyi,
• Çal ışanların müşterilere karşı iyi ilişkiler sergileme düzeyi,
• Adayların işe başvurma ve elde tutulma düzeyi.
Günümüzde pazar ko şullarının, müşterilerin ve yat ırımcıların
taleplerinin değişmesi, artan rekabet gibi unsurlar bireylerin oldu ğu kadar,
kurumlarında bakış açılarını değiştirmiştir. Kurumlar rekabet edebilmek için
maliyetlerini dü şürmek, performanslar ını geli ştirmek ürünlerini yenilemek
kalite ve verimliliklerini art ırarak i ş dünyas ındaki varl ıklarını sürdürebilmek
zorundad ı rlar. Böylesi bir ortamda kurumlar ın rekabet avantaj ı yaratabilmek,
kurum performans ına katkıda bulunabilmek için kurumun insan kaynaklar ı
yönetiminin sahip olduğu araçları etkin ve etkili bir biçimde kullanmas ı önem
taşımaktad ır (Becker, 1996: 779-792).
Günümüzde insan kaynaklanyönetiminin kar şılaştığı enbüyüksorunlarm
başında işletmeye olan katkı larını sayılarla ifade edememesi, yaratt ığı katma
değerin bilincinde olmamas ı , yatırımlarının karl ı lığı bilmemesi ve en önemlisi
genel anlamda faaliyetlerinin de ğerlendirememesi yer almaktad ır. Bu çerçeve
içinde insan yöneticileri eskisine oranla ölçülebilir sonuçlar elde etmeye,
bunları değerlendirmeye ve elde etti ği bulguları sadece kendi departman ı
içinde tutmay ıp, tepe yönetim ve i şletme ile payla şmak zorundad ır (Tüzüner,
2002: 263-274).
EFQM mükemmellik modelinde insan kaynaklar ı yönetimini ilgilendiren
temel kriter "Çal ışanlar" olarak ifade edilmektedir ve model çal ışanları
şöyle tan ı mlamaktad ır. Kurulu ş çal ışanlarının bilgi birikimlerinin ve tüm
potansiyellerini bireysel ve tak ım düzeyinde ve kurulu şun bütününde yönetme,
geliştirme ve kullanma olana ğı sağlar. Ayrıca kurulu ş çalışanlarının katılımını
ve yetkilendirilmesini sa ğlayacak çe şitli politika ve stratejilerde destekleyecek
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faaliyetlerde bulunmakt ır

İ NSAN KAYNAKLARI YÖNETIM UYGULAMALARININ
ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİLERİ
Personelin performans ı nın değerlenmesi bazen sorun olmaktad ır (Koçel,
2005: 328). Uygun tasarlanm ış performans ölçümleri kalite ve üretkenli ğin
geliş mesine katkıda bulunarak yarar sa ğlar ( Ş imşek, 2006: 171). Bu ba şlı k altında
insan kaynaklar ı yönetimi uygulamalarının çal ış anların performanslar ı na
etkileri aç ıklanmaya çal ışılacaktı r.

1. Çalışanların Bağlılık Düzeylerine Etkileri
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Kurumsal bağlı lı k kavram ı , herhangi bir kanun faaliyet ya da ki ş iye bağlı
olan bireyin, bu kanun. faaliyet yada ki ş iye uygun davran ış lar sergiledi ğinden
ve daha fazla ilgi gösterdiklerini belirterek, ba ğl ılık konusuna taraf olma, taraf
tutma ş eklinde yakla şı m ı ifade eder. Taraf olma durumu, ba ğlanılan obje için
başka alternatifler yerine, söz konusu ba ğlı lı k objesi için çaba harcamay ı ifade
etmektedir (Becker, 1960: 32, Akt.Çak ı r, 2001: 35).
Bağlılık türleri aras ı nda, üzerinde en çok ara ştı rma yap ılan kurumsal
bağlılığı n oran ı , personel devri, devams ızl ık ve geç kalma gibi kurumsal
göstergelerle olan ili şkisinden kaynaklanmaktad ır. Örgüt ile birey aras ında
kurulan bağlar, kurumun en de ğerli varl ığı olan çal ışanların ortak değer,
amaç ve kültür etrafı nda toplanmaları nı sağladığı gibi, bireylerin aidiyet
duygusunu da geli ştirilebilir (Çak ı r, 2001: 39). Örgütler önceleri çe ş itli ödül,
eğitim performans de ğerlendirme ve ücret sistemleri gibi uygulamalarda,
bireylerin örgüte kat ı lmas ını artı rmaya ve kalitesi artan bireylerde örgütte
tutmaya çal ışmışlard ı r (Jac Fitz, 2001: 26). Bireylerin i şlerinden ayr ı lma
nedenleri çok çe şitli olabilmekle beraber, kurumlar ına verdikleri emek,
zaman, çaba ve özveri kar şı lığında elde ettiklerini yeterli bulmamalar ı , önemli
bir neden olarak karşı mıza ç ı kmaktad ı r. Bireyin örgüte yapt ığı katkı , harcad ığı
çaba, karşı lı nda istediğini elde edemediğine inanmakta ise, bu isteklerini
elde edebileceği başka bir örgüt aray ışına girebilecektir. Örgüte olan ba ğlı lığı
zayıflamakta ve hatta kopmaktad ı r. Bu nedenledir ki, kurumlar çal ış anlardan
bekledikleri güven, bağlı lık bütünle şme özveri karşı lığı nda, onlar ı n isteklerine
karşılık vermek durumundad ırlar.

2. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların Takım Çalışmalarına
Katılımına ve Çal ışanlar Arasında Dayanışma İkliminin Yaratılmasına Etkisi
Çal ışanların katı lı mı denildiğinde problemlerin çözümünde tüm
çal ışanların çabalar ı ndan yararlanmak anla şı lmaktad ır (Efil, 2003: 143).
Günümüz örgütleri, hiçbir dönemde olmad ığı kadar kollektif eylem bask ı s ı
altındad ır. Kurumları n baş arı sı kolektif çal ışmanı n temel formu olan
takı m çal ışmalarını hangi etkinlikle gerçekle ştirdiğine bağlı dır. Kurumlar
küçülürken yetkisi güçlendirilmi ş bireylerden olu şan takımların kurumlardaki
güçleri giderek artmaktad ır. İnsanlar sosyal yarat ı klar olduğundan, sosyal
etkileş imden zevk al ı rlar. Gruplar ı n, bireyler üzerinde güçlü etkileri kabul
edilerek, i ş niteliği ve niceliği konusunda bir uyum bask ı s ı sağlarlar. Ayrı ca i ş
sisteminin ko şullarımn ve i ş in gerçekten kritik boyutlar ı nı n değerlendirilmesi
için sosyal bilgi ve kesinlik sunarlar. Uyum bask ı sı ve bilgiye dönük sosyal etki,
grupları n bireysel davran ış üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu ğu anlam ı na
gelir (Pfeffer, 1995: 33-36).
Ekiplerin görü şüne başvuran kurumlar genellikle çok ba ş arı lı sonuçlara
ulaşmış lard ı r. Büyük bir kimyevi ş irketi olan, "Monsanto, Pensacala" Florida
yakınları ndaki kimyevi madde ve naylon tesisinde kendi kendini yöneten
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gruplara dayal ı bir iş organizasyonu olu şturmu ştur. Bu tesisle eleman seçimi,
malzeme al ı m ı , iş tayini ve üretimden ekipler sorumludur. Yönetim katman ı
yediden dörde indirilmi ş ve hem karl ıl ıkta hem de güvenlikte art ış görülmü ştür.
Dayan ışma ilişkisi ortak i ş , karşılı kl ı ilgi ve taraflara ortak yarar sa ğlayan
ortak hedeflerle ili şkilidir. Kurum içi dayanışmanı n çok sayıda örgütsel yarar ı
vard ı r. Dayan ışma, tehditlere kar şı hızl ı yanıt üretimi ve dü şük etkinli ğe
karşı direnç sa ğlar. Kurum stratejisi payla şıllyorsa böylesi yo ğunlaşan bir
dayan ışma etkinliği önemli ölçüde artt ı rabilir. Amaçlar, çal ış anlar tarafından
payla şıllyorsa örgüte kar şı güven duygusu geliş ir. Kurumun herkese e ş it ve
adil davran ışı ayrımc ı lığı yok ederek, kurumun amaçlar ına sadakat ve kurumla
bütünle şme olanağı sağlar (Eren, 1989: 114-115).

3. İnsan Kaynakları Uygulamalar ının Adayların işe Başvurmasına ve
Elde Tutmas ına Etkisi
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Kalifiye ve yetenekli bir i ş gücü, örgütün di ğer rekabetçi avantaj
sağlayacak kaynaklardan daha önemlidir. Çünkü kurum süreçleri, ürünleri
rakipleri tarafından taklit edilebilir. Ama yetenekli i şgücü rakipler tarafından
taklit edilemez özelli ğe sahiptir.
Çal ışanların elde tutulmas ı son yı lları n en önemli konularından biridir.
Çal ışanların al ınmas ı ile ilgili sürecinbaşı ndan kurumda e ğitilipyetiştirilmesine
kadar kuruma belli oranda bir maliyet getirmektedir. Çal ışanların sadece
teknik yeteneklerini de ğerlendirerek kuruma al ınmas ı , kurum politikalar ı nı n,
kültürünün payla şı lmas ında yetene ği az olan çal ışan grubunun al ınmas ı
kurumda bir uygunsuzluğun ortaya ç ıkmas ı na ve kurumdan ayrı lmalara neden
olacaktır. Bunun için kurumun personele sundu ğu olanaklar ın tüketiciyi
cezp etmede kulland ığı benzer yöntemlerin kullan ılmas ı , yetenekli ve kurum
kültürünü payla şan çal ış anları n al ı nması , kurumda uzun süreli istihdama
önemli bir katkı sağlayacakt ı r.

4. İnsan Kaynakları Uygulamalarını Çal ışanların Müşteri ili şkilerine

Etkisi

Örgütsel performans kriterleri aras ında yer alan kurum mü şteri
ilişkileri becerisi, kuruma yönelik taleplerin ne ölçüde tatmin edildi ğini ölçer.
Söz konusu talebin kayna ğı nın ne olduğu ve maliyeti çoğu durumda dikkate
alınmaz. Örne ğin müşterilere ortalama hizmet verme süresi, tatminsizlikten
şikayet eden mü şteri sayıs ı gibi (Efil, 2003: 299). Kuruma gelen bir mü şteri,
çal ışanın davran ışı veya kurumsal kaynakl ı bir mesaj, müşterinin kurumla
ilgili algılamalarını değiştirecektir. Bunu bir örnekle şöyle aç ıklayabiliriz.
Bir kuaföre giden bayan, hizmet sat ı n almaktad ır. Her hizmetin sat ın
al ınması s ı rasında kurumun kaliteli hizmet sunmas ı ve hem de (bu hizmette
değerlendirme saç kesim i ş lemi yap ı ld ıktan sonra yap ılacaktır) sonras ı nda
tüketiciye verilen mesajlar kurumun alg ı lanmas ım artıracaktı r. Bunun
için kurumlar çal ıştı rd ıkları elemanlarına verdikleri e ğitimle, mü şterilere
nasıl davranacakları onların sorunları na ve isteklerine en h ızl ı nas ı l yanıt
verilebilece ği konusunda eğitilmektedir. Bunu "Toni Quy Hairdress" firmas ı
uygulamaktad ır. Özellikle tüketici alg ı lamalarında hizmet kavram ı için
çal ışanları n yapm ış oldukları davran ış çok önemlidir. Özellikle kurumun
müşterilere daha yak ı n olan çal ışanların davran ışları önemlidir (Store, 2001:
20-27).

5. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi
Bilindiği gibi iş, bir bütün olarak i şe ili şkin bir tutum şeklinde ele
al ınabileceği gibi iş in çe şitli yönlerine ve özelliklerine ili şkin bir tutum ş eklinde
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de düşünülebilir. İş güvencesi, ilerleme, e ğitim fırsatları , kariyer olanakları ,
ücret, iyi sosyal ili şkiler gibi beklentilerin her birinden duyulan memnuniyet bir
bütün olarak i ş tatminini olu şturur. İş tatmininin dü şük olmas ı bu beklentilerin
karşılanma düzeyinin dü şük olmasını ifade eder. Ancak çal ışanın işin baz ı
yönlerinden doyum almas ı , bazı yönlerinden ise doyum almamas ı mümkündür.
"Herzberg"'in motivasyon teorisine göre: İş ve i ş ortam ına ilişkin beklentilerin
karşılanmas ı sadece doyumsuzluğu önleyip bireyi motive etmezken, baz ı
beklentilerin karşılanmas ı ise bireyde doyuma yol açmakta, motive edici bir
özellik kazanmaktad ı r. Birinci gruba giren beklentiler ücret, i ş güvencesi,
çalışma koşulları , örgüt politikaları iş saatleri gibi faktörlerdir. Bunlar d ışsal
doyum faktörleridir. Ba şarı , kendini gerçekle ştirme, i şte özerklik ve i şin doğası
ile ilgili beklentiler ise içsel doyum faktörleridir. Bu beklentilerin kar şı lanmas ı
ise iş doyumunu art ı rır. İçsel faktörleri kurum taraf ından sağlanan bireyler
kuruma bağlanmakta ve kurumlar ı ile bütünle şmektedirler. Kurum taraf ından
sağlanan bağımsız çalışma, yükselme olanakları , başarı kendini gerçekle ştirme
gereksinimlerinin doyurulmas ı işe bağlılığı etkilemektedir (Knoup, 1995: 643650).

6. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların Verimlilik
Düzeyine Etkisi
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Verimlilik üretim faktörlerinin tümünün toplam verimlili ği olarak
ifade edilece ği gibi, her üretim faktöründe ayr ı ayrı verimliliği ele al ınıp
hesaplanabilmektedir. İş letmelerde verimlilik, i şgücü verimliliği anlam ı nda
kullanılmakta ve önemli bir performans kriteri olmaktad ır (Ekin, 1999: 151).
Verimlilik bir bireyin grubun ya da örgütün baz ı sonuçlara ulaşmak için tahsis
etti ği girdi ve kaynaklara ne gibi sonuçlar elde etti ğinin bir göstergesidir
(Shuller -Huber, 1990: 46). Elde edilen sonuç ba şka bireyin elde etti ği sonuç
ile karşılaştırıldığında bir anlam kazan ır. Birey aç ısından verimlilik, kendisine
ayrı lan kaynak ve olanaklarla belirli bir sürede nas ıl ve ne miktarda i ş
ç ıkard ığını gösterir. Ne üretilirse üretilsin her biri için çe şitli ölçme yöntemleri
geli ştirilebilir. Örneğin çıktı miktarı , hizmetin ve ürünün kalitesi, maliyetlerin
karşı laştırı lması gibi (Shuller - Huber, 1990: 406). Üretimi yak ı ndan izlemek,
sapmalar ı varsa düzeltmek, zamandan, hammadde ve malzemeden olumlu
yönde değişiklik sağlamak, maliyetleri dü şürmek ve üretimi artt ırma
konularında insan kaynakları politikalarının etkisi göz ard ı edilemez.
İşletmelerde verimlili ği etkileyen faktörler içerisinde insan ın çok önemli
bir yeri vard ır. Bugün insan kaynakları bir kurumun en değerli kaynağıdır.
Verimlilik önce insandan ba şlamal ıdır. Çalışanların işletme içinde ba şarı lı ya
da baş arı sız bir rol oynamalar ı yetenek, beceri ve verimlilikleri gibi niteliklerle
ilgilidir (Ekin, 1999: 251).
Kurumun organizasyon yap ısı insan davranışlarını belirlemekte ve
iş letme içinde formel ve informel olarak gerçekle şmektedir. Bu yap ı ve ilişkiler
ağı nı n en rasyonel şekilde yürütülmesi büyük ölçüde i şletme ile çal ışanların
uyumuna bağlıdır. Bu yöndeki ileti şim ağı beraberinde verimli ve üretken bir
çalışma ortam ı meydana getirir (Demirbilek, 1995: 36).
Verimliliği etkileyen faktörler aras ında çal ışanların güdülenmesi,
amaçlar, çal ışanların kurumlarına olan bağlılıkları ve moral düzeylerinin
önemi vard ır (Marget.-Winters, 1993: 11). Çal ışanların bağlı lığı ve örgütle
bütünle şmeleri verimliliği artırmada önemli bir faktördür (Tulga, 2003: 2).
Eğer çal ışanların kendi kurumlar ı nı amaçlarını ve hedeflerini benimsemeleri
yüksek ise ve kurumun sundu ğu olanaklar çal ışanların algılamalarını artırıyorsa
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bu çal ışanların moralini artırarak ayn ı zamanda i ş atmosferini olumlu yönde
etkiler ve çal ışanlar daha fazla kurum yarar ına olacak şekilde yönlendirilebilir.
Diğer bir deyimle çal ış anları n kendi kurum imaj ları nın algı lanmas ı arttığı
sürece bu durum onlarda içsel motivasyonu art ırarak verimlili ğin artmas ına
neden olacaktı r (Dowling, 2001: 35).

7.

İnsan Kaynakları Uygulamalar ının işgücü Devir H ızına Etkisi
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İnsan kaynaklar ı yönetiminde ba ş arının en önemli ko şullarından
biri i şletme için gerekli ve yeterli i şgören ihtiyac ını n ve onlardan nas ı l
yararlan ı lacağının belirlenmesidir. Bu noktada i şletme için önemli varl ıklar
olan çal ışanların devir hız ı gündeme gelmektedir. Devams ızl ık ve i şgücü
devri örgütlerde önemli sosyal süreçlerdir (Price, 1995: 26-32). Kurumlar ın iş
yaşamlarını sürdürürken i şgücünün çe ş itli nedenlerle i şten ayrılması kurum
için birçok kay ıplara neden olmaktad ı r. Özellikle yeti şmiş kalifiye elemanlar ın
ayrılması sonucunda bunların yerine yenilerinin bulunmas ı hem zaman hem
de parasal maliyetler getirmektedir (Wersbery, 1994: 15). I şletmelerde her
zaman için çe şitli nedenlerle çal ış an kaybı olmaktadır.
İşgücü devri; bir kurumda çal ışanların örgüt ile olan istihdam ili şkilerinin
sona ermesi ve yerlerine yeni elemanlar ın alınmas ı sıklığını ifade eder. İşgücü
devrinin iki şekli vard ı r. Birincisi, gönüllü işten ayr ı lma, ikincisi ise işten
emeklilik yada ç ıkarmalar şeklindedir (Shaw, 1998: 511-522). Personel devri
hız ı bir kurumda belli bir dönem içinde çal ışan personelin o dönem içinde
kurumdan ayr ılan personele oran ı n' ifade etmektedir (Sabuncuo ğlu, 2000: 40).
Iş letmenin bu oranının yüksek ç ıkması insan kaynaklar ı politikaları
aç ı sından baz ı yanl ış lıkların göstergesi oldu ğu söylenebilir. Personel devir h ız ı
bir takım nedenlere ba ğlıd ır. Bu nedenler i şletme içi ve i şletme d ışı nedenler
olarak iki ba ş lık altında değerlendirilebilir (McBey, 2001: 39-46). I şletme d ışı
nedenler aras ı nda genel ekonomik yap ı , i şgücü piyasas ını n durumu, insanları n
yaşam düzeyinin yükselmesi, ba şka iş lere geçme potansiyelinin varl ığı , i şgücü
piyasas ında daha iyi ko şullar sunan çekici kurumlar ın varl ığı ve bunların talep
edilmesi gibi faktörler say ı labilir.
İşletme içi nedenler aras ı nda, i şletmenin ula şı m olanaklar ı , i şin
türü ve güçlü ğü, uygun olmayan örgütsel ko şullar, ücretlendirme sisteminin
adil olmayışı , çal ışma koşullarının ve ortam ının elveriş sizliği, çal ış anların
aşırı derecede çal ışmaya zorlanmalar ı , kötü insan kaynaklar ı uygulamaları ,
kurumun sundu ğu sosyal olanaklar ı n yetersizli ği veya yokluğu, öğrenim ve
eğitim gereksinimleri gibi, çe ş itli psikolojik, fizyolojik ve ekonomik nedenler
yer almaktad ır. Kurumun yanl ış insan kaynaklar ı uygulamaları , yetersiz
iş güvenliği ve kurumun çarp ık kültür yap ı sı personel devir h ızını artı ran
nedenlerdendir.
Yine artan ki şisel bilgi ve beceri düzeyi ki şileri daha iyi olanaklar
sunan firmalar ı aramaya iten nedenlerdendir. Yine kurumun sundu ğu kariyer
fı rsatlar ı ile ki şinin beklentilerinin örtü şmesi de bu nedenler aras ında
sayı labilir.

8. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Devams ızlık Oranına Etkisi
iş letmelerde insan kaynaklar ı performans kriterlerinden biri de
personelin devams ızl ık oranıd ı r. Devams ızl ık; bireyin çal ışma planı na veya
program ına göre çal ışmas ı gereken zamanlarda i şine gelmemesidir (Eren,
1989: 215). Bu durumda devams ızl ık yapan kişi, kurumda üstlendi ği iş i ve
sorumluluklar ı yerine getiremeyecek ve bir aksamaya neden olacakt ır.
Devams ı zlık oranı , belli bir süre içerisinde çal ışanı n izin ve tatil günleri
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haricinde i şine gelmedi ği gün toplam ının, o süre içersindeki toplam i şgücüne
bölünmesiyle bulunmaktad ır. Başka bir ifadeyle belli bir dönemde kaydedilen
işgücü saatleri toplam ı nın, planlanan i şgücü saatlerine oranlamas ıyla elde
edilir (Eren, 1989: 222).
Devams ızlık işletmede üretim ve verimlili ği olumsuz yönde etkilemekte,
oran ı n yüksekliği kurumda birçok maliyete neden olabilmektedir. Yine bu
oran ın yüksek olmas ı bireyin i ş ve iş ortam ı ile ilgili baz ı sorunların yaşand ığına
ya da özel yaşamında ailesi ve kendisiyle ilgili sorunların olabileceğini
gösterir. Yani bireyin devams ızl ığı , hastal ık, kaza vb, ki şisel nedenlere dayal ı
olabileceği gibi i şyerinden memnun olmamas ı , kurumu benimsememesi,
çalışma arkada şları ile geçinememesi, a şırı yorgunluk, moral bozukluğu,
(Çakı r, 2001: 173) dü şük ücret, a şı rı iş yükü, yoğun trafik, (Sabuncuo ğlu, 2000:
43) cinsiyet, i şyerinde uzun süreden beri çal ışma faktörlerin etkisi, (k ışı n daha
fazla hastal ık gibi) nedenlerin etkisi vard ı r (Eren, 1989: 216-219).
Kurumla bütünle şen çal ışan kurumu kendi ailesi gibi görecek ve
devamsızlık yapmayacakt ır. Ayrıca kurumun amaçlarını vizyonunu payla şan
birey kurumu zarara sokacak davran ışlardan kaç ınacaktır. Sunu söyleyebiliriz
ki, kurumun ayı rt edici özelliklerini kabul eden ve kurumdan beklentilerini
azami ölçüde karşılayan çal ışan, kurumun algılanmas ını arttırarak kurumla
bütünleşmeye gidecektir. Bu durum personelin bütünle şmenin getirdiği
davran ışları sergilemesine neden olacakt ı r.

9. İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Kazaları Düzeyine Etkisi

İnsan kaynakları performans ı kriterlerinden biri de i ş kazaları
oran ıd ır. İnsan kaynakları ve iş güvenliği açısından bir olayın iş kazas ı
olarak tan ı mlanabilmesi için, olay ın işyeri ve istihdamla bağlantı lı olması
gerekmektedir. Her tür i ş ve endüstride istihdam sonucu do ğan, bireysel
yaralanma veya maddi hasara, üretim ak ışının yavaşlamasına neden olan,
bireysel yaralanma yaratabilecek istenmeyen olaylara i ş kazas ı denir (Weither
- Devis, 1993: 472). Diğer taraftan bireysel bir hasar olmasa da i ş akışını yada
üretim art ışını engelleyebilecek ve maddi hasara yol açan bir olay da i ş kazas ı
olarak adland ırılır. İş ortam ındaki i ş kazaları ve meslek hastal ıklarına neden
olabilecek etkenler şöyle sıralanabilir (Sabuncuoğlu, 2000: 265-268):
• Kimyasal etkenler: Kat ı s ıvı halinde patlay ı c ı tüm kimyasal
maddeler,
• Fiziksel etkenler: Radyasyon, titre şim, sıcaklık, gürültü, ayd ınlatma,
• Psikolojik Etkenler: İnsan ili şkileri ve uyumsuzluklar.
İş kazalarına neden olan faktörleri iki ba şlık altında toplamak
olasıdır. Bunlardan birincisi insani faktörlerdir ki kaza nedenlerinin %
80'i kişisel faktörlerden kaynaklan ır. İkincisi ise çevresel faktörlerdir ki, bu
faktörler kaza nedenlerinin % 20'sini olu şturur (Sabuncuo ğlu, 2000: 265 - 268).

İnsani veya Psikolojik Nedenler
•
•
•
•
•
•

Duygusal denge,
Reaksiyon zamanı ,
Zeka düzeyi,
Özel yetenekler,
Psikolojik yorgunluk,
Algı hızı .

Diğer Ki şisel nedenler ise;.
• İş tatminsizliği,
• Zihinsel yorgunluk,
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• Güvensizlik,
• Uyumsuzluk,
• Monotonluk,
• İşteki acemilik,
• Hatal ı yargı-ön yargı ,
• Aşırı sevinç, kader, gerginlik, s ıkıntı gibi duygular içinde olmak
şeklinde sıralanabilir.

Çevresel Nedenler
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• Kişisel koruma araçlar ının kullamlmamas ı ,
• Üretim aletlerinin yerle şiminde hata,
• Gürültü, ses, ışık vb. faktörler,
• Kimyasal faktörler,
• işçi-işveren ilişkileri,
• Çalışma zamanları,
• Vardiya sistemleri,
• Aşırı iş yükü,
• Eğitim yetersizli ği,
• Makinaların bakı msızl ığı ,
• Yanl ış depolama.
Bütün bu etkenler daha çok zamanla insan sa ğlığını bozar ve ki şisel
hastalıklara neden olurlar. İş güvenliği çalışmalarına yön verebilmek amac ıyla
tehlike yaratan hususlar i şletme tarafından tan ımı yapılmalı ve denetimi ve
gözden geçirilmesi sürekli yap ı lmal ıdır.

10. Insan Kaynakları Uygulamalarının Personelin Kurum Amaçlarını
Benimseme Düzeyine Etkisi
Amaç, kurulu şun ileride gerçekle ştirmeyi arzu etti ği bir durum
olarak tan ımlanmaktad ır (Eren, 1989: 114). Amaçlar bir yerde, kurulu şun
oluşturulmas ı ve faaliyetlerin organize edilmesinin nedenini olu şturdukları
için en önemli unsurlard ır. Amaçlar i şletme faaliyetlerinin kendilerine
yönlendirdiği sonuçlard ır. Amaçlar işletmenin hangi yöne gideceğini gösterir.
Amaçlar planlamaya temel olu şturmanın yan ı sı ra tüm yönetim i şlevlerinin
düzenli çal ıştırı lma nedenidir. örgütsel amaçlar, e şgüdümlü, faaliyetler için
şarttır (Akat - Budak - Budak, 1994: 127). Amaçlar ın bilinmesi ve payla şı lması
çal ışanların kurulu ş ile bütünle şmesine ve çal ışmalarını daha arzulu
yapmasına neden olur. Çünkü çal ışan neyi niçin yapacağını bilirse bu konudaki
belirsizlikler ortadan kalkm ış olur. Çünkü amaçların bilinmesi belirsizliklerin
ortadan kald ırılması anlamına gelmektedir. Böylece çal ışan, şimdi ve gelecek
zaman içinde nereye gidece ğinden, ne yapaca ğından emin olarak hareket
edebilme olanağına kavu şur. Bu onun moral ve motivasyonunu kamç ılar.
Yönetici aç ıs ından örgütsel amaçların üç özelliği yararl ı olmaktad ır.
Bunlar; (Akat - Budak - Budak, 1994: 127-128).
• Örgütsel amaçlar bir hiyerar ş i içinde yap ılandırılır. işletmede her
düzeydeki amac ın, bir üst düzey tarafından belirlenen amaca katk ıda bulunacak
şekilde yapılandırılması gerekir.
• Örgütsel amaçlar bireysel amaçlar ı güçlendirilirken, bireysel amaçlar
da örgütsel amaçları güçlendirebilir. Eğer bireysel amaçlar ve örgütsel amaçlar
bir arada sa ğlanırsa bu sürece "Amaçlar ı n Birbirini Güçlendirmesi" denir.
Bu karşı l ıklı güçlendirme örgüt ya şamı ve ba şarıs ını anlamakta ba şlangıç
noktas ını oluşturur. Örgütler, bireylerin kendi bireysel amaçlar ına ulaşmaları
için yard ımcı olurken, bu durumdan kendileri de yararlan ırlar. Aynı şekilde
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bireyler de örgütlerin, örgütsel amaçlara ula şmalarına yardım ederken, bu
durumdan birey olarak kendileri de yararlan ı rlar.
Amaçların paylaşı lması kişilerin ve çal ışanların bunu kabul
etmeleri kurumsal uygulamalar ın çalışanların kabul etme derecesine ba ğlı
olabilir. Eğer belirlenen amaçlar bireylerin amaçlar ı na da hizmet edemiyorsa
bu amaçların çalışanlar tarafından daha rahat edebilece ği anlam ına gelebilir.
Çünkü bireyler diğer kurumlarla kar şı laştıklarında kurumlarının ayırt edici
özelliğini kendi kimlikleri ile uyu ştuğunu fark ederler.
Amaçlar ayn ı zamanda bir performans standard ıdır. Çünkü bunlar
kurulu ş için yap ı lmas ı gerekenlerdir. Neyin yap ı lmas ı gerektiğini belirttiği
için yöneticilerin ba şarısının değerlendirilmesinde etkin bir araç olarak
kullanılırlar. Hatta, e ğer kurulu ştaki her hiyerar şik mevki, hatta her alt
kademedeki memur ve i şçiler için hedefler belirlenmi şse onları n başarı lı
şekilde yönetilmesi ve başarılarının değerlendirilmesi yap ılabileceğinden
hareketle, "Amaçlara Göre Yönetim" ad ı ile bilinen yönetim anlay ışı oluşmuş
demektir.

11. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanlar Aras ında Çatışma ve
Gerginlik Yaşanma Düzeyine Etkisi
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Çatışma ve gerginlik sadece insanlara özgü bir olay de ğildir. Tüm canl ılar
yaşamları nı devam ettirebilmek için sürekli olarak çevreleri ile mücadele
etmek ve yeri geldi ğinde çatışmak zorundad ırlar. Bir canl ı organizma ya şamsal
nitelikte bir ihtiyac ını tatmin etmek istedi ği zaman bir engelle karşılaştığında
sıkıntı ve bunun doğurduğu gerginlik ve bozulma olay ı meydana gelmektedir.
İnsanlar aç ısından da çat ışma, gerek flzyolojik gerekse de sosyo - psikolojik
ihtiyaçları nın tatminine engel olan s ıkıntıların meydana getirdiği gerginlik
halleridir (Eren, 1989: 456).
B ir kurumda çat ışma; bireylerve gruplar ın birlikte çal ışma sorunlarından
kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmas ına veya kar ışması na neden olan
olaylar olarak tan ımlanabilir. Örgütlerde tüm çabalara ra ğmen çatışmaların
önüne geçmek kolay de ğildir. Herhangi bir kurumda bireyler aras ı çatışmalar
kaçınılmazdır. Çünkü bilgi ve deneyimleri, ilgi alanlar ı ve yetenekleri
birbirinden oldukça farkl ıd ır. Buna karşılık baz ı örgütlerde bireylerin birbirine
çok benzer nitelikte ki şisel özellikleri bak ı mından tam bir uyu şum içinde
olduğu söylenebilir (Eren, 1989: 456).
Kurum içinde çat ışmaya neden olan birçok faktör vard ır. Bu faktörler şu
şekilde s ıralanabilir (Eren, 1989: 457-460).
• Örgüt içi bağımlılıkların ortaya ç ıkard ığı çatışmalar,
• Amaçlarda ortaya ç ı kan farkl ılıkların doğurduğu çatışmalar,
• Algılama farkl ılıkları nın ortaya ç ıkardığı çatışmalar.
Örgüt içinde sı nırlı kaynakları n paylaşı lmasında kiş iler ya da gruplar
aras ı nda çat ışmalar meydana gelebilmektedir. Yine kurum içinde faaliyetlerin
birbirleri ile ba ğlantılı olması , örgütsel görev ve sorumluluklardaki
karışıklıklarda örgüt içi ba ğı ml ı l ıktan meydana gelen çat ışmalard ı r.
Algılama farkl ı lıklarından ortaya ç ıkan çatışmalarda, bilgi edinme
ve göndermelerde farkl ılıklar, bilgi sağlamada bağımsızlık, zaman ufku
farkl ı lıkları , yöneticilik görü ş ve uygulamalardaki farkl ılıklar, bölüm
amaçlarındaki farkl ılıklar, yeniliklerin gerektirdiği yeni bilgi ve görüşlerden
doğan anlaşmazl ı klar olarak s ıralanabilir. Kurumdaki çat ışmalar, genellikle
kurumun amaçlar ının farkl ı algılanmaları sonucu ortaya ç ıkmaktad ır. Oysa
kurumun sahip oldu ğu özellikleri eğer kişiler kendilerinde görmek istedi ği
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özellikler ile örtü ştürürlerse daha az çat ışma ç ıkmasına neden olacakt ır.
Hem kurumsal amaçlar ı n paylaşı lmas ındaki belirsizlikler hem de
kurumu algı lamadaki farkl ı lıklar çatışmaların önemli nedenlerindendir.
Algı lamadaki farkl ılıklar kurumsal imaj ı oluşturan ileti ş im uygulamaları ile
giderilebilir. Bir kurumda çal ışanlar aras ındaki güven ve çat ışmaların en az
düzeyde olmas ı iletişimle sağlanabilir. Kurumsal iklim, liderlik, yap ı, kurallar,
kaynaklar standartlar ın çal ışanlar tarafından sübjektif algılamalarıyla
oluşur. Eğer çal ışanlara beklentileri olan kurumsal politikalar, hedefler
iletilmezse, algı lamalarda sorunlar olu şacaktır. Bu durum çal ışanların kurum
algılanmasını etkileyecek ve belirsizlikler çat ışmalara neden olacakt ır (Gray,
1986: 94). Çal ışmaya başlayan birey, kurumun merkezi, sürekli ve farkl ı
özelliklerinin devam ettiğini gördüğü sürece, kurum için daha fazla zaman ve
enerji harcayacakt ı r, kurumu ile bütünle şen birey, kurumunu zarara u ğratacak
davran ışlardan uzak duracak, kurum içinde çat ışma yaratacak eylemlerin
içinde olmayacakt ır.

SONUÇ VE ÖNERILER
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İnsan kaynağının etkin kullan ılabilmesi ve arzu edilen verimin
al ınabilmesi için, örgütün yapmas ı gereken bir tak ım uygulamalar vard ı r.
Bunlar; kurumun çal ışanları nı güdülemesi, tak ıma katı lmalarının teşvik
edilmesi, uygulayıc ı ların görüşlerine önem verilmesi, terfi ve yükseltmelerde
adil davranılması, gelir düzeyinin iyileştirilmesi şeklinde s ıralanabilir. Eğer
kurum, çal ışanları ile bütünle şerek gerekli uygulamalar ı optimal düzeyde
yerine getirmezse personelinden istedi ği verimi alamayacak, ba şka bir deyi şle
çalış anın performans ı azalacakt ı r. Bu çal ışmada ulaşılan sonuçlar a şağıdaki
şekilde özetlenebilir:
• Amaçların bütün üyeler tarafından paylaşılması çatışmaları
arttıracaktır. Kurumlarda aç ık ve objektif belirlenmemi ş kurum amaçlar ı ,
çatışmaları arttıran etkenlerdendir. Yine kurumlarda bireysel arzu ve
gereksinimler ki şiden kişiye farkl ı lık göstermektedir. Bunun nedeni bireylerin
değiş ik kültür, yeti şme tarzlar ı , duygu farkl ı l ığı ve beklentileri gibi ki şilik
farkl ı lıklarında aramak gerekir.
• Personel ile kurulan örgütsel ba ğ ile gösterilen performans aras ında
ilişki olduğu söylenebilir. Bu konuda örgütsel iklimin önemi göz ard ı
edilmemelidir.
• Personelin tak ım çal ışmas ına katılımı ile performansları aras ında
genellikle doğrusal ilişkinin varl ığından sözedilebilir. Personel tak ım
çalışmasına katı ld ığı zaman hem görü şlerine, dolay ısıyla kendisine değer
verildiğini algılamakta, hem de sinerjistik etki yaparak verimlilikte art ış
sağladığından performanslar ında artış eğilimi yaşandığı söylenebilir.
• Nitelikli personelin i şletmeye al ınması ile yapılması gereken i şler
elbette bitmemektedir. Burada önemli olan nitelikli personelin i şletmede etkin
ve verimli çal ışmalarının sürekli kı lı nmasıd ı r. Bunu sağlamak için de nitelikli
işgücünün kurum kültürünü benimsemelerinin sa ğlanmas ı önemli konular
aras ında belirtilmelidir.
• Yapılan araştırmalarda kurum ve i şe bağlılık ile devams ızlık aras ında
ters orant ılı bir ilişkinin varlığından sözedilebilir. Yani i şe bağlılık oranı
arttıkça devams ızl ık oranları düşme eğilimi göstermi ştir (Chebha, 1980: 467).
• Yapılan bir araştırmada, genel olarak personel devir h ızının başlıca
nedenlerinden; kurumun sundu ğu ücretler, kariyer geli şimi ve çal ışma
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koşulları olduğu belirlenmiştir (Arthur, 2000: 98-99).
Verimliliğin arttı rılmas ı aşağıda s ı ralanan hususlara dikkat edilmesi ile
yakı ndan ilintilidir.
• Örgüt ile personel aras ında kurulan ili şkiler, i şletmenin en önemli
unsuru olan be şeri unsurun ortak de ğer ve kültürü belirledi ği gibi, personelin
ait olma duygusunu perçinle ştirir.
•
Günümüz çal ışanları öncekilere oranla tak ı m çal ışmalarına
daha çok önem vererek dayan ışma ikliminin iyileştirilmesi zorunluluğunu
hissetmektedir.
• Yaş ad ığımız bilgi çağı bilgiyi yöneten işgücüne sahip olduğu oranda
rekabet avantaj ı yakalayacakt ı r.
İşletmelerde ya şanan işgücü devir oran ının yüksekliği çalışan
•
performans ına olumsuz yönde etkiye sahiptir.
• İşletmelerde gerçekle şen devams ızl ık oran ı ve iş kazaları sayısı sektör
ortalamas ını n üstünde ise, insan kaynaklar ı uygulamas ını gözden geçirme
zaman ı gelmiş demektir.
• İnsan kaynakları uygulaması nın örgütsel çat ışma düzeyine etkisi
vard ı r. Yönetim çat ışma düzeyini örgütün lehine olacak optimal düzeyde
tutacak şekilde ayarlamal ıdır.
Örgütler insan kaynağını etkin bir şekilde istihdam etmek istiyorsa
çal ışanlarla ilgili optimum düzey ve s ıklıkta performans de ğerlendirme
çal ışmaları yap ı larak kişisel ve örgütsel verimlilik artt ırı lmal ıd ır.
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖR MATBAA
İ SLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
DÜZEYLER İNİN KARSILASTIRMASI
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Özet: Bu çakma; kamu ve özel sektör matbaa i şletmelerinde çalışanlann bağlılık düzeylerini
araştırmak ve karşılaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.Bu araştırmada veri olarak, kamu
ve özel sektörde matbaa alanında çalışan işgörenlerin algıları kullanılmıştır. İşgörenlerin
örgütsel bağlılık düzeylerine ili şkin verilerin toplanmasında, anket tekniği kullanılmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler, SPSS.11 istatistik paket program ı ile analiz edilmiştir.
Demografık sorulann cevapları frekans dağılım tabloları yardımıyla değerlenclirilmiştir.
Işletmelerin örgütsel bağlılık cleğişkeni açısından karşılaştırılmasında ise, tek yönlü
ANOVA'dan yararlan ılmıştır. Yapılan araştırmada, kamu sektöründe faaliyet gösteren
matbaaişletmeleri işgören örgütsel bağhlığmın, özel sektörde faaliyet gösteren matbaa
işletmeleri işgören örgütsel bağlılığından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matbaa, örgüt, örgütsel bağlılık, yönetim, i şletme

Comparison Of The Organizational Commitment
Levels Of The Employees Of Printing Houses In
Governmental Institutions And Private Sector
Abstract: This study aims to investigate and ~pare the devotion levels of the employees of
printing houses working for governmental institutes and private sector. The perceptions of
the recruits working for the private and governmental printing sectars are used as the clate
throughaut this study. The process of collecting data from the recruits on their devotional
level has been carried out through que,stiarmaire technigue. The data obtained in the study
has been analyzed by the statistic program SPSS.11. Answers of the clernographic questions
have been evaluated by the help of frequency distribution charts. In the comparison of the
variatians in terms of organizational devotion of the institutions, unidirectional ANOVA is
utilized. In the research, the organizational devotion of the recruits workingfar governmental
institutes are higher than those who work for private sector.
Key Words : Printing house, organization, organizational loyalty, management,
business
Gİ RİŞ
Günümüzde, örgütlerin ba ş arıya ula ş mas ı nda, çal ış anlar ı n örgüte
bağl ı lığı n ı n sağlanmas ı önemli bir ihtiyaç haline gelmi ştir. Geçmi şte
korkutma, cezaland ı rma veya salt maddi ödüllendirme yöntemlerini
kullanarak motivasyon sağlama görü ş leri, çe ş itli ara ştı rmalarla elde edilen
bulgularla de ği ş ikliğe uğram ıştı r. Çal ış anları n, kendilerini örgütün bir
parças ı olarak görmelerinin örgüte olan katk ı ları yap ı lan çal ış malarla
ortaya konmu ştur.
Örgütsel bağl ı lığı n, personelin ki ş isel amaçlar ı ile örgüt amaçlar ı nı
özde ş le ştirdikleri anda ortaya ç ı ktığı söylenebilir. Bu durumda, ki ş ilerin
performans ı nda önemli art ış lar elde edilir ve örgütsel verimlilik artar.
Bu çal ışmaya, örgütsel ba ğlı l ı kla ilgili literatür incelemesi yap ı larak
J-ı a ş lanm ı st ı r Daha sonra kamu ve özel sektör i ş letmelerinde çal ış an
* Gazi Üniversitesi Teknik E ğitim Fakültesi Oğretim Üyesi
** Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E ğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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i şgörenlerin örgütsel ba ğl ı l ı k düzeylerini karşı laştı rmak amac ıyla yap ı lan
ara ştı rmaya yer verilmi ştir.
ÖRGÜT VE ÖRGÜTSEL BA ĞLILIK
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insanlartekba ş ları naüstesindengelemedi ğii ş lerlekarşı laştıkları nda
örgütlenme ihtiyac ı duyarlar. Günümüzde, insano ğlunun en basit i ş lerden,
en karma şığı olan uzayı n fethine kadar olan bütün bu ba ş arı ları , ancak çok
çe ş itli kaynaklar ı ve olanaklar ı sistemli ş ekilde bir araya getiren örgütler
sayesinde mümkün olabilmektedir ( Ş im ş ek, 2005, 31).
Belirlenen amaçlar ı ba ş armak için iki ya da daha fazla ki ş inin
e şgüdümlenmi ş biçimde çal ıştı kları yap ı lar olan örgütlerin geçmi ş i oldukça
eskilere dayan ı r (Can, 2002, 110). Insanlar, tarihin ilk dönemlerinden beri,
i ş lerini dayan ış ma halinde görmeye al ış m ış ve bu amaçla çe ş itli askeri
birlikler, ticarethaneler, vak ı flar ve dernekler kurmu ş lard ı r. Kurulan bu
örgütsel olu şumlar, önceden belirlenen amaçlar ı n gerçekle ştirilebilmesi
için çe ş itli faaliyetlerde bulunmu ş lard ı r (Tortop ve di ğerleri, 2005, 61-62).
Geçmi şten günümüze ak ı lda kalan büyük ba ş arı lar, örgütlerini ba ş arı lı bir
biçimde yöneten idareciler sayesinde gerçekle ş mi ştir.
Orgüt yöneticileri, üretim faktörlerinin en önemlilerinden olan insan
kaynakları n ı etkin kullanmak zorundad ı r. Frederic W. Taylor'un verimlili ği
artt ı rmayı esas alan parçaba şı üretim fikrinden bu yana, birçok yazar
tarafı ndan bu konuda farkl ı fikirler ortaya at ı lm ıştı r. Yap ı lan çal ış malarla,
i şgücü verimlili ğinin yükseltilmesi, bu sayede hem maliyetlerin dü şürülmesi,
hem de üretim kalitesinin artt ı rı lmas ı amaçlanm ıştı r.
Insan kaynakları nı n etkinliği; motivasyon araçlar ı , örgütsel bağl ı l ı k,
iş analizleri, uygun bir örgütsel yap ı veya fiziksel ortam gibi yöntemler
kullan ı larak artt ı rı labilir. Bu yöntemlerin en önemlilerinden olan örgütsel
bağl ı lı k, ilk kez Whyte (1956)' ı n, örgüte ba ğl ı olan kimseyi tan ımlamas ıyla
litertüre.. kazand ı rı lmıştı r.
Orgütsel ba ğl ı lı k kavram ı , i şgörenin görev yapt ığı örgütün amaç ve
değerlerini kendi amaç ve de ğerleri olarak kabul etmesi ve bunlara ula ş ma
yolunda çaba göstermesi olarak tan ı mlanabilir. Bu kavram ı n ı n içeriğinde
üç temel boyut bulunmaktad ı r (Güler,1990,23). Bunlar; örgütün amaçlar ı nı
ve de ğerlerini kuvvetle kabul edip inanma, örgüt ad ına büyük bir çaba
gösterme ve örgüte üyeli ğin büyük bir arzu ile devam etmesidir.
Bir örgütü güçlü yapan, o örgütün kültürüne inanm ış ve bağlanm ış
ki ş ilerin örgütle özde ş le ş me dereceleridir. Çal ış anlar tatmin olduklar ı nda,
örgüte bağl ı l ı kları artacak, kendilerini örgütünbirparças ı olarakgörüp motive
olacaklard ı r. Bu durum, bir döngü içerisinde çalış anlar ı n performans ı na ve
verimliliklerine önemli katk ı lar sağlayacakt ı r. (Ozdevecio ğlu,1995,122).
Orgütsel ba ğl ı lı k, bireyin örgütle ilk tan ış mas ı nda ş ekillenir ve ona
göre devam eder. Bireyler ilkgünlerinde örgüte yüksek düzeyde ba ğlan ı rlarsa
örgütte kal ı rlar. E ğer, i şgörenler giri şte yüksek düzeyde örgütsel ba ğl ı lığa
sahip olursa, genellikle örgüte daha fazla katk ı da bulunmaya ve sorumluluk
almaya karar verme e ğiliminde olurlar. Daha sonra, bu erken ba ğl ı lı k
süreci, kendini yenileme döngüsüne b ı rakı r. Böylece, örgütsel ba ğl ı l ı k diğer
faktörlere göre ş ekillenme eğilimi gösterir (Ayd ı nl ı , 2005,68).
Orgütsel bağlı l ığı n olu ş mas ı nda, ki ş isel ve örgütsel birçok faktör
etkilidir. I şgörenlerin örgüte ba ğlı l ığı n ı etkileyen bu faktörler şunlard ı r
(Balay, 2000):
• Demografik faktörler (Cinsiyet, e ğitim, ya ş , medeni durum,
deneyim gibi),
• Orgütsel adalet, güven, i ş tatmini,
• Rol belirliliği, rol çat ış mas ı ,
• Yap ı lan i ş in önemi, al ı nan destek,
• Kararlara kat ı lma derecesi,
• I ş güvenli ği,
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•Ücret ve ücret d ışında sağlanan imkanlar,
• Çaresizlik, i ş saatleri, ödüller, rutinlik,
• Kariyer imkanlar ı ,
• Liderin yakla şı mı ,
•Alternatif i ş imkanları .
Çal ış anlar, belirli bir i ş yapmay ı ve sadakat göstermeyi garanti
ederek örgüte dahil olurlar. Bunun kar şı l ığında ise, sistemden, ekonomik
beklentilerin ve ödüllerin yan ı s ı ra, güvenlik, insanca davran ış , doyurucu
ve medeni ili şkiler, saygı nl ık, statü kazanma, haklar ı nın verilmesi ve
beklentilerinin yerine gelmesi yönünde manevi destek beklerler. E ğer,
örgüt sadece ekonomik beklentileri hesaba katar, psikolojik unsurlara önem
vermezse, çal ışanlar, i şyerine olan ba ğlı l ı kları nı ve ilgilerini yitirmeye
baş larlar (Oktay, 1996, 279).
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LİTERATÜR İNCELEMES İ
Örgütsel davran ış alan ı nda çal ışan bilim adamlar ının ve sosyal
psikologları n konuya değiş ik aç ı dan yaklaşmış olmaları nedeniyle, örgütsel
bağlı lı k, tutumsal ve davran ışsal olmak üzere iki farkl ı şekilde ele al ınmıştı r.
Örgütsel davran ış alanında çal ışan bilim adamları tutumsal bağlılık üzerinde
dururlarken, sosyal, psikologlar daha çok davran ışsal bağlı l ı k üzerinde
yoğunlaşm ışlard ı r (örs ve di ğerleri, 2003, 218).
Davran ışsal bağlı lı k, sosyo-psikolojik bir yakla şıma dayan ır. Bu
yakla şıma göre, örgütsel ba ğlıl ık, ki ş ilerin geçmi ş tecrübelerine ve örgüte
uyum sağlamaları na bağlıd ı r. Ayrı ca ki ş iler örgütün kendisine de ğil, yap ı lan
bir veya birden fazla faaliyete ba ğl ı lık duyarlar.
Tutumsal bağlı lık ise, kiş ilerin çal ışma ortamlar ını değerlendirmesi
sonucu ortaya ç ıkan duygusal bir tepkidir (Clifford, 1989, 144). Bu yakla şı m
i şgörenlerin, üyesi olduklar ı örgüt ile kurduklar ı ilişkileri temel al ı r.
Tutumsal bağl ı l ık birçok yazara göre üç unsuru içerir. Bunlar; örgütsel
amaçlar ı benimseme, örgüte sadakat duyma ve örgütsel faaliyetlere yüksek
düzeyde i ştirak etmektir.
Her iki yakla şı m da, temel ald ı kları dü şüncelerden hareketle,
bağl ı lığı n oluşabilmesi için örgütle ki şinin özde ş leşmesi gerekti ğini
savunur. Bu yakla şımlara göre, örgütsel ba ğlı lık sağland ığında verimlilik
artar, personel devir oran ı ve devams ı zl ı k azal ı r.
Ilgili literatür incelendi ğinde, örgütlerde ba ş arı nı n en önemli
araçları ndan birisi olan örgütsel ba ğl ı lı k konusunda birçok ara ştırma
olduğu görülmektedir.
Orgütsel ba ğlı lık oluşturma konusundaki ilk fikirler; Becker (1960),
Kiesler (1971), Hrebiniak ve Alutto (1972), Porter ve di ğerleri (1974), Salancik
(1977), Staw (1978) gibi yazarlar taraf ından ortaya at ılmıştı r.
Sonraki yı llarda yap ı lan ara ştı rmalarda, örgütsel bağlılık; yönetim
(Reichheld, 1996; Dooley ve Fryxell, 1999), psikoloji (Chen, 2002; OlsonBuchanan ve Boswell, 2002) ve i ş letme eti ği (Mele, 2001; Schrag, 2001) bilim
dalları aç ı larından incelenmi ştir.
Orgütsel bağl ı lık konusunda çal ışmaları olan Haris (2003,10)'e
göre i şgören bağlı lığı n ı güçlendirmek için; ışgörenin kalbinin kazan ı lması ,
ileti ş imin koparı lmamas ı , i şgörenle ortak çal ışma yap ı lmas ı , sürekli geli ş im
imkanı sağlanması ve hareket serbestisi tan ınması gibi konulara önem
verilmelidir.
I şgören bağl ı lığı , çal ışanları n hareketlerini yönlendirmeyi içeren bir
kavram olduğu için, çal ış anların davran ışları ile ilgilidir (Duboff ve Heaton,
1999). Birçok .ş irket, çal ışanlarını n örgütsel bağlılığı ile ilgilenmektedir.
Bunun nedeh ı , çal ış anlardan, i şlerine karşı sad ık ve görevlerini yerine
getirirken yüksek derecede güvenilir ki ş iler olmaları nın beklenmesidir
(Bailyn,1993,23).
Fullagar ve Barling (1991,129)'in bu konuda bir üniversitede
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yaptıkları ara ştı rmada ilgi çekici sonuçlara ula şılmıştı r. Araştı rmada,
sendikal' çal ış anları n; çal ıştıkları örgüte ve sendikalar ı na olan bağlı l ıkları
aras ı ndaki ilişki ara ştı rı lm ıştı r. Bu çal ışmada, i şgörenin sendikaya olan
yüksek bağlı lğı nın, i şe ve örgütsel tutumlar ına olumsuz etkisi olmad ığı
sonucuna varı lmıştır. Ayrı ca, üniversitede yönetim kademesinde çal ış anlar
ile akademik kadroda görev yapanlar ı n, sendika ba ğlı l ı kları aras ı nda
farkl ı lı k olduğu belirlenmi ştir.
Stroh ve Reilly (1997), zaman ile örgütsel ba ğlı l ık aras ı nda bir ili şki
olup olmad ığı n ı ara ştı rm ıştı r. Araştı rma sonucunda, çal ışı lan sürenin
artmas ı n ı n, işletme yöneticilerinin örgütselba ğl ı lığı nda dü şüşe neden olduğu
görülmü ştür. 1989 ve 1991 y ı lları nda ayn ı ara ştı rma iki kez tekrarlanm ış ve
örgütsel.bağl ı l ı k ortalamalar ı 15,93'ten; 15,35'e gerilemi ştir.
özdipçiner ve Kal ı nkara (2005), konaklama i şletmelerinde çal ış an
bireylerin, örgüte yönelik dü şünce ve bağlı lı kların ı ara ştı rm ıştı r. Ara ştı rma
sonuçları na göre, örgüt hakk ı nda olumlu dü şünceye sahip i şgörenlerde,
örgütsel bağl ı lı k düzeyinin yüksek oldu ğu görülmü ştür.
Topaloğlu ve Sökmen (2001)'in, örgütsel ba ğlı lık ve performans
aras ı ndaki ili ş ki üzerine yapt ığı ara ştı rmada; i şgören performans ı ve
örgütsel ba ğl ı lı k aras ında hesaplanan korelasyon katsay ı s ı na göre, iki
deği şken aras ı nda doğrusal bir ili şki olduğu sonucuna ula şı lm ıştır.
Çekmecelioğlu (2006) ise, örgütsel ba ğl ı lığı n yarat ı c ı lığa etkisini ara ştı rm ış
ve bu iki değişken aras ında ili şki olduğu sonucuna varm ıştır.
Buka (2005), kamu ve özel sektörde çal ış an öğretmenlerin
örgütsel ba ğlı lı k düzeylerini kar şı laştı rmıştı r. Kamu sektöründe çal ış an
öğretmenlerde örgütsel ba ğlı lığı n daha yüksek ç ıkması beklenirken, aksi
bir sonuç ortaya ç ı km ış ; özel okullarda ö ğretmenlik yapanlar ın örgütsel
bağlı l ığın ı n daha yüksek oldu ğu görülmü ştür.

ARAŞTİ RMAN İN H İPOTEZLERİ

Ara ştırman ı n özel amac ı , Türkiye'de özel ve kamu sektöründe
matbaa alan ında faaliyet gösteren i ş letme personelinin örgütsel bağlı lığının
ara ştı rı lmas ı d ı r.
Ara ştırman ı n genel amac ı ise, söz konusu örneklemi olu şturan
birimlere uygulanan anket yoluyla elde edilen verilere dayanarak,
deği şkenler aras ı nda iliş ki aramak ve kurmak, bu ili ş kiden yola ç ı karak
elde edilen sonuçlar ı evrene genellemektir.
Bu noktadan hareketle; ara ştırman ı n hipotezi a şağıda gibi
belirlenmi ştir.
H,: Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren i şletmeler aras ı nda,
örgütsel bağl ı lık aç ıs ından anlaml ı bir farkl ı l ı k yoktur.
H i ; Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren i şletmeler aras ı nda,
örgütsel ba ğl ı l ı k aç ı s ından anlaml ı bir farkl ı l ı k vardı r.

YÖNTEM

Ara ştırma Türkiye'de yer alan matbaa i şletmelerini kapsamaktad ı r.
Bu sektör 2003 y ı lı istatistiklerine göre toplam 5739 i ş letmeden olu şmaktad ı r.
Sözkonusu i şletmelerde çal ış an say ı s ı toplam 24.970 ki ş i (Erdoğanaras,
2004, 33) olup, bu değer ara ştı rmanı n evrenini olu şturmaktad ı r. Çal ışma
kapsam ında tabakal ı örneklem metoduna göre iki adet kamu ve iki adet
özel sektör matbaa i ş letmesi seçilmi ş ve bu i ş letmelerin i şgörenlerine anket
uygulanarak kar şı laştı rma yap ı lmas ı yoluna gidilmi ştir. Ankara ilinde
özel ve kamu sektöründe matbaa alan ı nda faaliyet gösteren i ş letmelerin
işgörenlerinden ankete cevap veren 218 ki ş i örneklemi olu şturmaktad ı r.
Orneklem çap ının belirlenmesinde Ryan (1995)' ın formülü kullan ı lmıştır.
Ryan' ı n geli ştirdiği model aş ağıdaki gibidir;

n=

NPq
(N —1)B 2 + ii)

z2
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Bu, formülde;
n:Ornek çap ını ,
N:Evrenin çap ı nı ,
P:Topluluk oran ı m veya tahminini,
q:1-P'yi,
B:Katlan ı labilir hata oran ı n ı ve
Z:Istenilen güven aral ığı m ifade etmektedir.
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Bu formülde B de ğeri %7 ve z de ğeri 1,96 kabul edildi ğinde yap ı lan
hesaplamaya göre, örneklem çap ı n ı n enaz 195 olmas ı gerekir. Ara ştı rmada
anket say ı s ı 218 olup evreni temsil edecek büyüklüktedir. Bu i şgörenlerden
76's ı özel, 142'si ise, kamu sektörü i ş letmelerinde görev yapmaktad ı r.
Çal ışmada elde edilen veriler, sosyal bilimler için geli ştirilmi ş
olan SPSS.11 istatistik paket program ı ile analiz edilmi ştir. Bu a ş amada,
demografik sorular ı n analizinde frekans, örgütsel ba ğl ı l ı k sorular ı n ın
analizinde ise, tek yönlü ANOVA (varyans analizi testi) yönteminden
yararlan ı lm ıştı r.
Bu ara ştı rmada veri olarak, kamu ve özel sektörde matbaa alan ı nda
çal ış an i şgörenlerin alg ı ları kullanı lmaktad ı r. Bu algı lar, say ı sal olarak
ifade edilmi ş olup, sürekli deği ş ken cinsinden verilerdir.
I şgörenlerin örgütsel ba ğlı l ı k düzeylerine ili şkin verilerin
toplanmas ı nda anket tekni ği kullan ı lm ıştı r. Bu anketin ilk bölümünde
demografik bilgileri içeren sorular yer almaktad ı r. Anketin ikinci bölümünde
ise, örgütsel ba ğl ı l ığı ölçmek amac ıyla Mowday, Porter ve Dubin (1974)
tarafı ndan geli ştirilen anket kullan ı lm ıştı r. Bu anket içerisinde örgütsel
bağl ı l ı k ile ilgili sorular a ş ağı da belirtilmi ştir:
• Kurumun ba ş arı l ı olmas ı na katk ı da bulunmak için normal beklentinin
ötesinde
daha büyük bir çaba göstermeye istekliyim.
•Arkada ş ları ma çal ıştığı m kurumun çal ış mak için ideal bir yer olduğunu
söylerim.
• Bu kuruma çok az güven duyar ı m
• Kurumda kalmam ı sağlayacak her türlü i ş i rahatl ı kla kabul ederim.
• Benim ve kurumumun değer yarg ı ları n ı n birbirine oldukça benzer
olduğunu
dü şünüyorum.
• Bu kurumun bir üyesi olduğumu çevremdekilere söylemekten gurur
duyar ı m.
• I_Tzman oldu ğum alan ı mla ilgili ba şka bir kurumda rahatl ı kla çal ışı rı m.
• I ş performans ı mı en yükse ğe ç ı karmamda kurumun özel bir yeri vard ı r.
• Bu kurumdan ayrı lmak için ş u anki i ş koşullarında çok küçük bir
değiş iklik
yap ı lmas ı yeterlidir.
• Geçmi şte karşı ma ç ı kan seçenekler aras ı nda çal ıştığı m kurumu seçmi ş
olmamdan dolay ı mutluyum.
• Sürekli bu kuruma bağl ı kalmaktan kazan ı lacak çok fazla bir şey yok.
• Kurumun i şgörenlere yönelik personel politikalar ı n ı benimsemiyorum.
•Bence çal ıştığı m kurum tüm seçenekler aras ı nda en iyisidir.
• Kurumun gelece ği konusuna özel bir önem veriyorum,
•Çal ışmak için bu kurumu seçmem yapt ığı m en büyük hatayd ı .
Anket Likert Tekni ğine uygun olarak, yukar ı da yer alan sorulara
1 ila 5 aras ı nda puan verilecek ş ekilde düzenlenmi ştir. Örgütsel bağl ı lık
maddelerinin 9'u olumlu, 6's ı ise olumsuz yönde ifadeler içermektedir.
Olumsuz ifadeler puanlama aç ı s ı ndan yeniden düzenlenmi ştir.
Madde sayı s ı 15, seçenek say ı s ı da be ş olduğundan, ölçekten al ı nacak
en yüksek puan 75, en dü ş ük puan ise 15'tir. Bu durumda, puan geni şliği
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60'd ı r. Puanlar ın düşmesi, örgütsel ba ğlı lığın sağlanmad ığı nı ; yükselmesi
ise örgütte bağlı l ık sağland ığı nı göstermektedir. 15-35 puan aras ı örgütsel
bağl ı l ı k için dü şük, 35-55 puan aras ı normal, 55-75 aras ı da yüksek düzeyde
örgütsel bağlı lık sağland ığını gösterir.
örgütsel ba ğl ı l ı k ölçeğinin güvenilirlik analizi Cronbach Alpha
testiyle yap ılm ıştır. Yap ılan ilk denemede güvenilirlik katsay ı sı 0,6742
olarak bulunmu ştur. Testin üç kez tekrar ı yöntemiyle yapı lan çal ış manın
sonucunda güvenilirlik katsay ı ları s ı ras ıyla 0,6923; 0,6634 ve 0,6525 olarak
bulunmuştur

BULGULAR
Ara ştı rman ı n ilk kı sm ı nda, demografik bilgilere ili şkin analizler
yap ı lmıştı r. Bu bulgular, evrene dahil bireylerin sosyal ve ekonomik
niteliklerini ortaya koymak için kullan ı lm ıştı r.
Tablo 1. Araştı rmaya Kat ı lan İşgörenlerin Görevli Olduklar ı Birimlere Göre
Dağılımı

Işletme Türü
l e e tor
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Yüzde
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Tablo l'de, ankete kat ı lanların görevli olduklar ı birimlere göre
dağı lı mları görülmektedir. Ozel sektör matbaa i şletmelerinde bask ıya
haz ırl ık birimindeki işgörenlerin yüzdesi %34,2 iken, kamu sektörü matbaa
iş letmelerinde bask ı öncesi (haz ı rl ık) birimindeki i şgörenler, toplam
i şgörenlerin %29,6's ı n ı olu şturmaktad ı r.
Ozel sektör matbaa i şletmelerinde bask ı birimindeki i şgörenlerin
yüzdesi 31,6 iken, kamu sektörü matbaa i şletmeleri bask ı birimindeki
işgörenler, toplam i şgörenlerin %46,5'ini olu şturmaktad ır.
Ozel sektör matbaa i şletmelerinde baskı sonras ı birimindeki
işgörenlerin yüzdesi 34,2 iken, kamu sektörü matbaa i ş letmelerinde
baskı sonras ı birimindeki i şgörenler, toplam i şgörenlerin %23,9'unu
olu şturmaktad ı r.
Yukarıdaki veriler ışığında, özel sektör matbaa i şletmelerinde,
birimler aras ı nda orantı lı bir dağı lı m olduğu görülmektedir. Kamu sektörü
matbaa i şletmelerinde ise, bu durum gözlemlenmemektedir. Ozel sektör
matbaa i ş letmelerinde bask ı aş amas ı ndaki i şgörenlerin oran ıyla, kamu
sektörü i ş letmelerininbask ı a ş amas ı ndaki işgörenlerin oran ı incelendiğinde,
iki grup i ş letme aras ında ciddi bir fark oldu ğu ortaya ç ı kmaktad ır. Bu
farkl ı l ık, kamu sektörü matbaa i ş letmelerinin makine park ıyla ilgilidir.
Bu i şletmelerde bask ı makinelerinin fazlal ığı , işgörenlerin de bu birimde
toplanmas ı na neden olmuştur.
Tablo 2. Ara ştırmaya Kat ılan I şgörenlerin Meslek ı Kıdemlerıne Göre Da ğılımı

Işletme Türü
Ize

e tör ş etmem

Kamu e törü Iş etmesi

Kıdem

Frekans

Yüzde
,

Birikimli
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Ara ştı rmada, özel sektör matbaa i ş letmelerinde, i şgörenlerin hizmet
süreleri dikkate al ı nd ığı nda % 42,l'inin 15 y ı l ve üzeri, %18,4'ünün 10 y ı l ve
üzeri hizmet sürelerinin oldu ğu, toplam i şgörenler içinde 10 y ı ldan fazla bu
iş letmede çal ış an i şgörenlerin oran ı n ı n ise % 60,5 olduğu ortaya ç ı km ıştı r
(Tablo 2). Kamu sektörü matbaa i şletmelerinde ise, i şgörenlerin 12,7'si 21
yı l ve yukarı s ı , % 23,9'u 15 y ı l yukar ı s ı ve %29,6's ı 10 yı l ve yukarı s ı hizmet
süresine sahiptir. Toplam i şgörenler içinde 10 y ı ldan fazla kamu sektörü
matbaa i ş letmelerinde çal ış an i şgörenlerin oran ı nı n ise, % 66,2 olduğu
ortaya ç ı km ıştı r. Bu sonuçlar bize her iki matbaada da kurumsal kültürün
oluş mas ına yeterli zaman ın geçti ğini göstermektedir.
Özel sektör matbaa i ş letmeleri i şgörenlerinin, yakla şı k 1/3 'ünü
genç i şgörenler olu ştururken, kamu sektörü matbaa i ş letmelerinin ise
genç i şgörenleri ise 1/6 gibi küçük bir oranda kalmaktad ı r. Ayr ı ca, kamu
sektörü matbaa i ş letmelerinin daha deneyimli i şgörenlere sahip oldu ğu
görülmektedir.
Tablo 3. Araştırmaya Katı lan İşgörenlerin E ğitim Durumlar ı na Göre Dağılımı
İşletme Türü

Frekans Yüzde

amu e törü Iş etmesi

Birikimli
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Eğitim

Tablo 3'te ara ştı rmaya kat ı lanları n eğitim durumları görülmektedir.
Buna göre, özel sektör matbaa i ş letmelerinde %31,6 ile ortaokul mezunu
olanlar ön plana ç ıkarken, % 10,5 ile ilkokul mezunlar ı en alt grubu
oluşturmaktad ı r. Kamu sektörü matbaa i ş letmelerinde ise, % 28,2 ile
meslek lisesi ve ortaokul mezunlar ı ön plana ç ı karken, %8,5 ile üniversite
mezunları en alt grubu olu şturmaktad ı r. Mülkiyeti özel sektöre ait olan
matbaa i ş letmelerinde toplam i şgörenlerin %15,8'ini üniversite mezunlar ı
oluştururken, mülkiyeti kamuya ait olan matbaa i ş letmelerinde bu oran
% 8,5'e kadar dü şmü ştür. Kamu sektörü matbaa i şletmelerinde toplam
işgörenlerin 1/12'sini üniversite mezunlar ı olu ştururken, bu durum özel
sektör matbaa i ş letmelerinde 1/6' d ı r. Eğitim düzeyi yüksek olan i şgörenlerin
standartlar ı nı n daha yüksek olmas ı , motivasyonu ve i ş tatmininin dü şük
ç ı kmas ı na sebep olabilir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan İşgörenlerin Ya şlarına Göre Dağılımı
İşletme Türü

özel Sektör I şletmesi
amu e törü ş etmes ı

Ya ş

Frekans

Yüzde

Birikimli
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Tablo 4'te ankete katılanların ya ş durumları na göre dağılım ı
görülmektedir. Buna göre, özel sektör matbaa i ş letmelerinde, i şgörenlerin
% 47,4'ünü 26-35 ya ş grubu olu ştururken, 45 ya şı ndan büyük olan hiçbir
işgören yoktur. Kamu sektörü matbaa i şletmelerinde ise, % 42,3 ile 36-45
ya ş grubu ön plana ç ı karken, %14,1 ile 18-25 ve 46-55 yaş grubuna dahil
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olanlar en alt tabakay ı olu şturmaktad ı r. Mülkiyeti özel sektöre ait olan
matbaa i şletmelerinde toplam i şgörenlerin % 65,8'ini 18-36 grubundaki genç
i şgörenler olu ştururken, mülkiyeti kamuya ait olan matbaa i ş letmelerinde
bu oran % 43,7'ye kadar dü şmü ştür. Özel sektöre ait matbaa i ş letmelerinin
işgörenlerinde h ı zl ı bir gençle ş me gözlemlenirken, devlete ait matbaada
ise emekli olacaklar ı n sayı s ı kadar genç i şgörene yer verilmi ştir.
Tablo 5. Araştırmaya Katılan İşgörenlerin Medeni Durumlar ına Göre Da ğılımı
Işletme Türü
Medeni
Frekans
Birikiml ı
Yüzde
Ize

e tor ş etmesi

anıtı e türü ş etmesi
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Tablo 5'de görüldü ğü gıbi, özel sektör matbaa i ş letmelerinde % 55,3
oran ı ile evli olanlar ön plana ç ı karken, % 44,7 ile bekarlar alt grubu
oluşturmaktad ı r. Kamu sektörü matbaa i ş letmelerinde ise, % 70,4 oran ı
ile evliler ön plana ç ı karken, %5,6 ile dullar s ı nıflamas ı na dahil olanlar
en alt grubu olu şturmaktad ır. Özel sektöre ait matbaa i şletmelerinde genç
i şgörenin çoklu ğundan dolayı bekar say ı s ı nı n fazlal ığı gözlemlenmi ştir.
Tablo 6. Araştırmaya Katılan İşgörenlerin Gelir Durumlarına Göre Dağılımı
Işletme Türü
Frekans
Yüzde
Birikimli
Ayl ık gelir
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Tablo 6'da görüldü ğü gibi, özel sektör matbaa i ş letmelerinde, %
28,9 ile 501-600 YTL aras ı nda maa ş alan i şgörenlerin oluşturduğu grup ön
plana ç ıkarken, % 2,6 ile 400 YTL ve alt ı nda gelire sahip i şgörenler alt grubu
oluşturmaktad ı r. Kamu sektörü matbaa i şletmelerinde ise, i şgörenlerin %
81,6's ı nı n 601 YTL üzerinde ayl ık gelire sahip oldu ğu ortaya ç ı kmaktad ı r. %
4,2 ile 401-500 YTL aras ı nda ayl ı k gelire sahip i şgören s ı nıflamas ı na dahil
olanlar en alt grubu olu şturmaktad ır. Mülkiyetı devlete ait i şletmelerde,
i şgörenlerin % 80'den fazlas ı 600 YTL üzerinde ayl ık maaş al ırken, mülkiyeti
özel sektöre ait olan matbaa i ş letmelerinde 500 YTL üzerinde ücret
alan i şgörenlerin oran ı % 50'dir. Bu durumda, devlete ait olan kurumun
i şgörenlerine verdi ği ücret ile özel sektöre ait olan kurumun i şgörenlerine
verdiği ücret aras ında büyük bir farkl ı lı kvard ır. Ücret farkl ı lığı hiç şüphe yok
ki tatmin üzerinde etkili olabilecek önemli ba ğımsı z değişkenlerdendir.
Tablo 7. Ara ştırmaya Kat ı lan İşgörenlerin Örgütsel Ba ğlılık Düzeylerı
Işletme Türü

Frekans Aritmerik

En küçük

En büyük
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Tablo 7'de görüldü ğü gibi, hem özel, hem de kamuya ait matbaa
işletmelerinin frekans da ğı lım tablolarına bakı ld ığı nda, özel sektöre ait
firmalardaki i şgörenlerin örgütsel ba ğlı lık puanları nı n 36 ile 71 aras ı nda
değiştiği ve ortalamas ı nı n da 52 olduğu görülmektedir. Kamuya ait firmalarda
ise, örgütsel ba ğl ı lı k puanları nın 29 ile 74 aras ında değişen değerler ald ığı
ve ortalamas ı nı n da 58,3 oldu ğu tespit edilmi ştir.

100

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (4) : 93 - 106

Bu durumda kamuda çal ışan i şgörenlerin örgütsel ba ğhlığının
55 ile 75 puan aras ı ndaki yüksek örgütsel ba ğl ı lığa sahip gruba
girdiği görülmektedir. Tabloda da görüldü ğü gibi özel sektör
matbaa i şletmelerinde örgütsel ba ğlı lık ortalamas ı 52'dir. Bu sayı
yukarı da belirtilen 35-55 puan aral ığı içerisinde yer almaktad ı r.
Tablo 8. Araştırmaya Kat ılan İşgörenlerin Örgütsel Ba ğlılık Değişkeni İçin
Tanımlayıcı istatistikler Tablosu
—

Uletme Türü
Özel sektör
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Araştırmaya konu olan i şletmeler, örgütsel ba ğlılık değişkeni
bakımından incelendiğinde; özel sektör matbaa i ş letmeleri i şgörenlerinin
örgütsel ba ğlı l ı k puan ortalamas ı nı n 3,51, kamu sektörü matbaa
iş letmeleri i şgörenlerinin örgütsel ba ğlıl ık puan ortalamas ının 3,89 olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, kamu sektöründe faaliyet gösteren matbaa
işgörenlerinin örgütsel ba ğl ı lığı nı n, özel sektörde faaliyet gösteren matbaa
işgörenlerinin örgütsel ba ğl ı lığı ndan daha yüksek oldu ğu söylenebilir. Ancak,
bu farklı l ığın istatistiksel olarak anlaml ı olup olmadığının araştırı lması
gerekmektedir. Bunun için tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA)
testinden yararlan ı lm ıştı r. Yap ı lan analiz sonucunda f de ğeri 0,003 olarak
bulunmuştur. Bu değer 0,05'ten küçük oldu ğu için sıfır hipotezi reddedilir
ve %5 anlaml ı lık düzeyinde, i şletmeler aras ında örgütsel aç ıdan anlaml ı bir
farkl ı lı k olduğu söylenebilir.
Araştı rmada elde edilen bulgular incelendi ğinde, kamu
matbaaları nda çal ışan personelin ağı rlıklı olarak bask ı biriminde (%46)
görev yapt ığı görülmektedir. Özel mülkiyete sahip matbaalarda ise, bask ı
biriminde görev yapan personel %31,6 iken, bask ı öncesi biriminde çal ışan
personel oran ı , %34,2'dir. Bu değerler, özel sektörün kamuya oranla daha
modern bask ı makinalarıyla üretim yapt ığı sonucunu verir. Teknoloji düzeyi
yüksek makineler personel tasarrufu sa ğlad ığı için, özel i ş letmeler daha çok
baskı öncesi (%34,2) ve bask ı sonras ı (%34,2) birimlerde personel istihdam
etmektedir.
Personelin çal ış ma kı demleri incelendi ğinde, özel sektör
i şletmelerinde en büyük grubun 5 y ı l ve daha az süreli çal ışanlar (%28,9), kamu
i şletmelerinde ise, 11-15 y ı l aras ı çal ışanlar (%15,5) oldu ğu görülmektedir.
Bu veriler, özel sektör matbaa i şletmelerinde personel devir oran ı nın, kamu
matbaa i ş letmelerine göre daha yüksek oldu ğu sonucunu vermektedir.
Çal ışanların eğitim düzeylerine göre da ğı lımına bakı ld ığında, özel
sektör i şletmelerinde en büyük grubun %31,6 ile ortaokul mezunlar ı , kamu
sektörü i ş letmelerinde %28,2 ile ortaokul ve meslek lisesi mezunlar ı nın
olduğu görülmektedir. Kamu i şletmelerinde üniversite mezunu say ıs ı
oldukça az iken (%8,4), özel sektör i ş letmelerinde (%15,8) oransal olarak
daha yüksektir.
Özel sektör matbaa i ş letmelerinde 45 ya ş üzeri çallş an
bulunmamaktad ı r. Kamu i ş letmelerinde ise, bu oran %14,1'dir. Özel
sektör i şletmelerinde çal ış anlar daha çok 26-36 ya ş grubunda (%47,4)
yoğunlaşmaktad ı r. Kamu iş letmelerinde i ş güvencesinin daha yüksek
olması , personelin uzun y ı llar ayn ı iş letmede çal ış mas ına olanak sa ğlar. Bu
da kamu da ya ş ortalamas ının yüksek olmas ına neden olmaktad ı r.
Kamu sektörü matbaa i ş letmelerinde, çal ışanların %70,4'ü evli
iken, özel sektör i şletmeleri çal ışanlarının %52,6's ı evlidir. Bunun en
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önemli nedeni, özel sektör çal ışanları nın yaş ortalamas ı n ı n, kamu sektörü
çal ış anları na göre daha dü şük olmas ı d ır. Bunun bir di ğeri nedeni de, kamu
işletmesinde i ş e ba ş layan kimsenin yüksek düzeyde i ş güvencesine sahip
olması ve evliliğin ekonomik ve sosyal yönünün alt ı ndan kalkabilece ğini
hissetmesidir.
Kamu sektörü çal ış anları nı n, özel sektöre nazaran daha yüksek
ücretler ald ığı bulgularda görülmektedir. Çal ışanları n %40,8'i 701 YTL ve
üzeri ücret al ı rken, özel sektör çal ış anları nı n sadece %23,7'si bu dilimde yer
almaktad ı r. Birçok özel sektör matbaa i şletmesinde çoğu işgörenin asgari
ücret veya ona yak ı n bir maa ş la istihdam edilmesi bu farkl ı lığa neden
olmaktad ı r.
Araştırmada, özel sektör matbaa i ş letmelerinde örgütsel ba ğlı lı k
düzeyi ortalamas ı (52,0), kamu sektörü matbaa i ş letmelerine (58,3) nazaran
daha dü şük bulunmuştur.
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Bu ara ştı rma, kamu ve özel sektör i şletmelerinde çal ış an i şgörenlerin
örgütsel bağlı lıkları aras ındaki farkl ı lığı belirlemek üzere yap ı lm ıştı r. Bunun
için matbaa i ş letmelerinde alan ara ştırmas ı yap ı lm ış ve elde edilen veriler
Anova yöntemiyle analiz edilmi ştir. Analiz sonuçları na göre, ara ştı rmaya
konu olan i ş letmelerin örgütsel ba ğlı l ı k düzeylerine bak ı ld ığı nda, kamu
sektörü matbaa i şletmelerinin yüksek, özel sektör matbaa i şletmelerinin
ise, orta seviyede bir örgütsel ba ğlılığa sahip olduğu görülmü ştür.
Diğer bir deyi ş le, iki i şletmenin toplam örgüte ba ğl ı lı k puanlar ı
karşı laştı rı ldığı nda, mülkiyeti kamuya ait olan matbaa i şletmelerinin
daha güçlü örgütsel ba ğlı l ığa sahip oldu ğu sonucuna ula şı lm ıştı r. Buka
(2005)'n ı n özel ve kamuya ait e ğitim kurumlar ı nda yaptığı ara ştı rmada, özel
sektörde çal ış anların örgütsel ba ğlı lık düzeyinin kamu e ğitim kurumlarında
çal ış anlardan daha yüksek ç ı kmas ı , bu ara ştı rmanı n sonuçlar ıyla
örtüş memektedir. Bunun nedeninin, her sektörde kamu ve özel sektör
iş letmelerinin; i ş güvencesi, ücret, yan ödemeler, örgüt kültürü gibi birçok
aç ı dan farkl ı l ı k göstermesi oldu ğu söylenebilir.
Ortalama bağlı lık puanlar ı kamu i şletmelerinde 58,3, özel sektör
iş letmelerinde ise, 52'dir. Ortalamalar aras ındaki farkı n 6,3 puan olmas ı ,
iki grubun örgütsel ba ğlı l ı kları aras ı nda belirgin bir farkl ı lı k olduğunu
göstermektedir.
Kamu i ş letmelerinde en dü ş ük örgütsel ba ğl ı lı k puan ı 29 iken, en
yüksek puan 74'tür. Özel sektör i ş letmelerinde ise, en dü şük puan 36, en
yüksek puan 71'dir. Bu veriler, kamuda yer alan matbaa i ş letmelerinin özel
sektöre oranla örgütsel ba ğl ı lıkları nı n dağı l ı mları nı n bant geni ş liğinin daha
yüksek olduğunu gösterir. Bu durumda; hem en yüksek, hem de en dü şük
bağlı lığa sahip çal ış anlar kamu i ş lemelerinde çal ıştığı görülmektedir.
Analiz sonucunda, ortalama ba ğlı l ı k puanları kamu i ş letmelerinde yüksek
iken, en dü şük bağlı lık puanlarımn da kamu i şletmelerinde yer almas ı
dikkat çekicidir.
Bunun nedeninin, kamu i şletmelerinde çal ış an i şgörenlerin i ş
güvencelerinin, özel sektör i şletme çal ışanlarına göre daha yüksek olmas ı ,
çal ış ma ko ş ulları , mesai, ücret gibi konularda daha iyi imkanlara sahip
olmalarından kaynakland ığı söylenebilir.
Özel sektör matbaa i şletmelerinde ise, gelir düzeyinin göreceli
olarak dü ş ük olmas ı , i ş güvencesinin az olmas ı gibi etkenler bağlılığı
azaltmaktad ı r.
Teorik olarak bak ı ld ığı nda, tüm i ş letmelerde örgütsel ba ğlı lığı n en
üst düzeye ç ı karı lmas ı amaçlanmal ı d ı r. Analiz sonuçlar ı na göre, özel ve kamu
sektörü matbaa i şletmelerinin örgütsel ba ğlı lık puanlarının belirlenmesi,
pratikte yöneticilere bir referans olarak kabul edilebilir.
Kurum hakk ı nda çal ış anın olumlu dü şüncelere sahip olmas ı ,
amaçlarını benimsemesi, örgütte bulunma iste ğinin yüksek olmas ı ve örgüt
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için çaba gösterme konusunda güçlü iste ğinin bulunmas ı , hem i ş i daha
iyi yapmas ı nı , hem de mü şterilere olan yakla şı mları nı n pozitif olmas ı n ı
sağlayacakt ı r. Bu durumda personel, kendini bir çal ış an gibi değil, ş irketin
bir ortağı gibi hissedecektir. E ğer örgütsel ba ğlı l ı k olu şturuldu ğunda
personelin bireysel ve dolay ı s ıyla i ş letmenin genel performans ı n ı n artaca ğı
varsayil ı rsa, yöneticilerin bu hususa önem vermesi gerekir.
Bu konuyla ilgili farkl ı iş kolları nda yap ı labilecek çal ış malarda, kamu
ve özel sektör i ş letmelerinde örgütsel ba ğl ı l ık düzeyleri kar şı laştı rı labilir.
Bu durumda, farkl ı alanlarda örgütsel ba ğlı l ı k düzeylerinin kamu ve özel
sektöre göre farkl ı l ı k gösterip göstermedi ği belirlenebilir.
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