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OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALI ŞAN
İŞGÖRENLER İN MOTİVASYON
SORUNLARINA YÖNELIK B İR ARAŞTIRMA

Orhan BATMAN* Ömer Lütfü MET** Mehmet ABAY***

a

Özet: Otel işletmelerinin emek-yo ğun yapısına bağ lı olarak otel işletmelerinde çalışanların motivasyonu bu i şletmelerin hizmet kalitesi ve rekabeti
açısından oldukça önemlidir. Otel işletmelerinde çalışanların motivasyon sorunlarını belirlemek amac ıyla İstanbul ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 y ıldızl ı
otellerde mülakat ile desteklenen ankete dayal ı bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada otel çalışanlarını motive eden faktörler olarak ücret, mesleki prestij ve i şteki yükselme olanaklar ının ön plana çıktığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Turizm, Otel, ışgören, Motivasyon
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An Investigation Into Potential Problems Related To Staff Motivation In Hotels
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Abstract:Due to labor intensive nature of hotels, motivating employees
is crucial for hotels in terms of improving their service quality and gaining
competitive advantage. A research was undertaken via using a questionaire
and interviews and the data was collected from 4 & 5 star hotels in Istanbul.
The research findings indicate that salary, prestige of the job and posibilities of
promotion are the most common factors that motivate hotel employees.
Key Words: Tourism, hotel, employee, motivation.
GİRİŞ

İnsanlar çal ışma ortam ı ndan ve i ş hayatı ndan memnun kald ı kları
sürece daha zevkli ve daha verimli çal ışı rlar. İş ortam ından memnun kalmaları ise, onlar ı n i şe motive edilmelerine ba ğlıd ı r. Bu sebeple, özellikle
sanayi devriminden sonra bir bilim dal ı olarak ortaya ç ı kan yönetim bilimi,
çal ış anları n i şe ve iş letmeye temelden ba ğlanmaları için çeş itli yollar ve
özendirici önlemleri içeren önemli ara ştırmalar ı esas almıştı r. İ nsani çal ışmaya motive etmenin yollar ı ara ştı rı ld ıkça değiş ik sonuçlar ı n ortaya ç ıktığı
görülmü ştür. Ancak, i ş görenlerin beklentileri ise, öncelikle maddi anlamda yeterince tatmin edilmeleri, psikolojik ve sosyolojik adaletin sa ğlanmas ı
ve iş güvencesinin sağlanması ile giderilmektedir. Otel i ş letmeleri hizmet
ağı rl ıklı üretim yaparlar. Bu nedenle de i şgören motivasyonu büyük önem
taşı maktad ı r. Diğer i ş letmeler gibi turizm i şletmelerinin de amaçlar ı ndan
olan "i ş letmenin varl ığını uzun süre devam ettirme ba şarı s ı"(Demirkol ve
Zengin,2004) i şgörenlerin iş letme amaçlar ı na uygun davran ış larına ve mo* Doç..Dr.,Sakarya Üniversitesi, iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Turizm İsletmeciliği Bölümü
** Y.Doç.Dr.,Bal ıkesir Üniversitesi, Turizm İsletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

*** Turizm İsletmeciliği Bilim Uzman ı, Larespark Hotel Antalya Resepsiyon Şefi
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tivasyonuna ba ğlıd ır.
İş görenlerin i ş lerindeki ba ş arı s ı ve gerçek anlamda tatmini ise motive edilme durumlar ı na, isteklendirilmelerine ve belirli bir koordinasyon
dahilinde uyum içerisinde çal ıştı rı lmaları na bağl ıd ı r (Yı ld ı rgan, 1996). Otelcilik sektöründe hizmeti üreten de tüketen de insand ı r. Dolayı s ıyla, bu hizmeti yerine getiren ki ş i de doğrudan hizmeti sat ı n alan ki ş i ile bir etkile ş im
içinde olacakt ı r. Bu etkile ş im biçiminin kalitesi, otelcilik sektöründe sat ışları n temelini ve süreklili ğini sağlayan unsurdur (Okumu ş , 1993). Kalitenin
seviyesi yükseldikçe sat ış ları n seviyesi de art ış gösterecektir. Bu a ş amada
hizmeti sunan i ş görenin içinde bulunduğu fiziksel, bedensel ve psikolojik
durumu ön plana ç ıkmaktad ı r.
Otel i şletmeleri aç ı s ı ndan bu denli öneme sahip olan i ş gören motivasyonu konusu ile ilgili bir alan ara ştı rmas ı yap ı lmış, elde edilen bulgular
ve yorumları bu çal ışmada sunulmaktad ı r.

MOTİVASYON KAVRAM' VE MOT İVASYON ARAÇLAR'
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Motivasyon terimi, Latince kökenli ve hareket ettirmek anlam ına gelen "movere"
sözcüğünden türetilmiştir (Ivancevich ve Szilagyi, 1972: 99). "Motive" temel kavram ından
türetilen motivasyon ise, bir veya birden çok insan ı, belirli bir yöne veya amaca doğru
devamlı şekilde harekete geçirmek için yap ılan çabaların toplamıdır (Eren, 1996: 474).
Yönetim bilimciler motivasyonu "hedeflere do ğru harekete geçme, yöneltme ve bu
faaliyetleri devam ettirme süreci" olarak tammlamaktad ırlar (Greenberg, 2002; Koçel,
2005 ;Yüksel, 2000). Motivasyon süreci içerisinde sadece i ş gören değil aynı zamanda
yöneticiler de yer al ır. Yöneticinin başarısı, astlanmn kurumsal amaçlar do ğrultusunda
çalışmalarına, bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak bu doğrultuda harcamalar ına
bağlıdır. Birbaşka ifade ile, motivasyon ve performans çok s ıkı ilişki içerisindedir. Motive
olmayan iş görenin başarı göstermesi beklenemez. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak
kişilerin davramşlannınyorumlanması ile anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerin
bireyin davranışlarını yorumlaması ve bu yorumlamanm sonucuna göre onları motive
edecek yeni modeller ve uygulamalar geli ştirmesi gerekmektedir (Koçel, 2005).
Motivasyon uygulamalara, i şletme yönetimleri tarafından çalışanları daha verimli
olmaya yönlendirmek amac ıyla bir anahtar olarak kullanılır. Amaç bazen tatl ı bir dil veya
güler yüzle, dostane ili şkilerle, bazen para, makam, sorumlulukya da sosyal ve ekonomik
çıkarlar gibi akla gelebilecek daha pek çok unsurlarla etkilenen insanlarda, i şletmenin
amaçları çerçevesinde çalışma ve davranmada bir istek olu şturabilmektedir (Turan,
1999). Rasyonel bir motivasyon sistemi psikoloji ve sosyoloji ilkelerini esas almal ıdır. Bu
ilkeleri dikkate alan bir motivasyon sistemi, çal ışanlar ve işletme bakımından Tablo l'de
sıralanan başlıca faydaları sağlayabilecektir (Eren, 1993; Turner, 1975; Birdir, 2001).

Tablo 1. Motivasyonun Çalışanlar ve İşletme Açısmdan Faydaları
• Çalışanların temel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar ını karşılamaya olanak haz ırlar.
• Çalışanların yetenek ve becerilerini geli ştirecek önlemlerin ara ştırılmasına olanak haz ırlar.
• Çal ışanların yönetime katılma, fikirlerine dan ışılma ve kararlara kat ılmasına olanak sağlar.
• Çal ışanların amaçları ile organizasyonun amaçlarını uyumlaştırılmasını sağlar.
• Bireylerin yarat ıcılık ve önderlik niteliklerinin ortaya ç ıkmas ına zemin hazırlar
• işletmelerin verimliliğinin ve karlılığının artmas ına yardımc ı olur.
Kaynak: Eren, 1993; Tümer, 1975; Birdir, 2001'den adapte edilmi ştir.
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Otel i ş letmelerinde maksimum verimlilik beklentisi, i ş letme amaçları ve i ş gören amaçlar ı nı n birbirleriyle uyum içinde olmas ı nı gerektirmektedir. İş letme, beklentilerine ula ştığı zaman, i ş gören de kendi beklentilerine
ulaştığı na inand ığı takdirde, i ş gören motivasyonu gerçekle ş mektedir. Bu
da, hizmet i şletmelerinde hizmet kalitesini yükselterek amaçlanan verimlilik düzeyine ulaşı lması nı kolayla ştı rı r. Ancak, söz konusu bu verimlili ğe
ula ş mada yönetimin tutumunun da önemli oldu ğu unutulmamal ı d ı r (Uçkun
ve Pelit, 2003). Yüz yüze ili şkilerin yoğun olarak ya ş and ığı otel i şletmelerinde hizmet kalitesi i ş tatmininin bir göstergesi olarak ele al ı nmaktad ı r
(Batman,1995). Çünkü personel, çal ıştığı i şletmede görevlerini yerine getirmekle yükümlü bir i ş gören olmas ı nı n yanı sı ra, ayn ı zamanda da i şletmenin
bir "iç mü şterisi" konumundad ı r. Otel içindeki tüm çal ış anların kaliteli bir
hizmet sunmas ı , öncelikle bu iç mü şterilerin motivasyonlar ı nın sağlanmas ına bağl ı d ır (Batman ve di ğerleri, 1999).
Her birey tatmin edilmesi gerekli ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçlar
ister yeterince kar şı lans ın, isterse kar şı lanmas ı n, mutlaka bireyi davran ış
sergilemeye yöneltir. Bireyi harekete geçirenlerin temelinde ise güdüler
vard ı r (Eroğlu, 2000). Fakat, belirli bir ihtiyac ı n arkas ı ndaki güdüyü tam
olarak tespit etmek, her zaman mümkün olmayabilir. Ayr ı ca, belirli bir ihtiyaç, sadece tek bir güdünün sonucu olmayabilir. Gerçek güdüyü veya güdüleri tespit etmek zordur, bazen de imkans ı zd ı r. Çünkü, ayn ı özellikteki
güdüler, farkl ı zamanlarda farkl ı ihtiyaç veya davran ış lara sebep te şkil edebilmektedir. Bununla beraber ayn ı ihtiyaç ve davran ış , deği ş ik güdülerden
kaynaklanabilmektedir. İşte motivasyon teorileri bu güdüleri farkl ı bakış
aç ı ları ndan aç ı klamaya çal ışmaktad ı r.
Motivasyon teorilerini içsel faktörlere a ğı rl ık veren kapsam teorileri
ve d ış sal faktörlere önem veren süreç teorileri olarak iki ana grupta toplanmak mümkündür. Kapsam teorileri, insanlar ı iş yaşam ı nda neyin motive etti ğini belirlemeye çal ışı r. Kapsam teorilerine göre, insanlar ı sahip
olduklar ı ihtiyaçlar ve dürtüler güdülemektedir. Dolay ı s ıyla da bu ihtiyaç
veya dürtülerin öncelik s ı ralamalar ı n ı n nas ı l gerçekle ştiğini incelemektedirler. Ayrı ca tatmin olmak ve i şte ba şarı gösterebilmek için i ş görenlerin
ulaş maya çabalad ı kları amaç veya güdüleyicilerin tiplerini saptamaya çal ışmaktad ı rlar (Yüksel, 2000). Kapsam teorilerinin esas ı nda ki ş ilerin temel
ihtiyaçları yer almaktad ı r. Buna karşı lı k süreç teorilerinin esas ı ise, insan
davran ış larının alt ı nda yatan güdüleri ve ihtiyaçlar ı aç ıklamaktan ziyade,
bireyi belirli bir davran ışı sergilemeye yönelten d ış etkenleri aç ıklamaya
dayanmaktad ı r. Böyle olunca da süreç teorilerinin de ği şkenleri, bireye d ış arıdan verilen d ış sal faktörlerden meydana gelmektedir (Ero ğlu, 2000). Gerek süreç gerekse kapsam teorileri ki ş ileri motive eden de ği ş ik araç veya
faktörleri belirlemi ştir. Yap ı lan literatür taramas ı na göre elde edilen genel
motivasyon faktörleri Tablo 2' de verilmi ştir . Bu faktörleri parasal, psikolojik ve sosyal faktörler veya içsel ve d ış sal olarak da s ı nı fland ırılabilir.
Ayrı ca, bu faktörlerin etkinli ği konusunda ki ş ilere, i ş letmeye veya ülkeye
göre farkl ı l ı kları n olabilece ği söylenebilir.
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Tablo 2. Motivasyon Faktörleri
Ücret (Para)
Yükselme (Terfi)
Çal ışmada Bağımsızl ık
İş Ortamı ve Şartları
Kararlara Kat ılım
Yetki Ve Sorumluluk Verme
İşin Kendisi
Öneri Sunma Olanaklar ı
İş ve Görev Tasar ımı
Takım Çalışmas ı
Eğitim
Rekabet
Esnek Zaman Uygulamalar ı
Örgütsel Kurallar ve Cezaland ırma

Kaynak: Eren, 1993; Tümer, 1975; Birdir, 2001'den adapte edilmi ştir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
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Otel i ş letmelerinde çal ışan i şgörenin motivasyon sorunlar ı n ı belirlemeye yönelik olan bu ara ştı rmada veri toplama arac ı olarak mülakat ile
desteklenen anket yöntemi tercih edilmi ştir. Literatür taramas ına dayal ı
olarak geli ştirilen ölçekte yer alan sorular ın güvenirliğini ve geçerlili ğini
test etmek amac ıyla 7 adet 4 ve 5 y ı ld ı zl ı otel i ş letmesinde çal ışan 56 i şgörene anket uygulanm ıştı r. Yap ı lan analizler sonucunda belirlenen deği şkenlerden güvenirli ği sabit olanlar anket içerisinde tutulmu ş , güvenilir bulunmayan de ğişkenler ise anket harici tutulmu ştur. Toplam 25 soru
içeren anket formu iki bölümden olu şmaktad ı r. Birinci bölümde, çal ış anları n demografik bilgilerinin saptanmas ı na ili şkin 7 adet kapal ı uçlu soru
yer almaktad ı r. İkinci bölümde ise, çal ış anları n motivasyon sorunlar ı na
yönelik 5'li likert tipi 16 adet önerme ve 2 adet s ı ralamal ı kapal ı uçlu soru
yer almaktad ı r. Geçerlilik ve güvenirlik testi yap ı larak alfa de ğerinin (a= %
0,8738) düzeyinde oldu ğu saptanm ıştı r.
Ara ştı rma evrenini İstanbul ilinde bulunan 59 adet 4 ve 5 y ı ld ı zl ı otellerde çal ış an yakla şı k 83.816 i şgören olu şturmaktad ı r. Örneklemini ise ara ştı rmaya kat ı lmayı kabul eden 34 adet 4 ve 5 y ı ldı zl ı otellerde çal ışan 510
i şgören olu şturmaktad ı r. Ara ştı rmam ı za katı lmayı kabul eden 34 i ş letmenin
her birine 15'er anket formu verilmi ş ve bunları n çe ş itli departmanlarda
çal ış an personel tarafı ndan doldurulmas ı istenmi ştir. Kolayda örnekleme
yöntemiyle 510 otel çal ış anı ara ştı rman ı n örneklemi olarak seçilmi ş , ancak
85 anket formu de ğerlendirilmede yeterlilik göstermedi ğinden bu rakam
425'te kalm ıştı r. Elde edilen veriler SPSS paket program ında analiz edilmi ş
ve tablolar haline dönü ştürülerek iki ana grup halinde gösterilip yorumlanmıştı r. Birinci grupta, otel çal ışanları nı n demografik özelliklerine ili şkin
veriler, ikinci grupta ise çal ış anları n motivasyon sorunları na yönelik veriler ve de ği şkenler aras ı ndaki anlaml ı ili şkilere ait veriler yer almaktad ı r.
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BULGULAR VE TARTİŞMA
Demografik Bulguların Yorumlanması
Anket formlar ı otel iş letmelerinin de ğişik departmanları nda çal ış an 425
ki ş i tarafı ndan doldurulmu ştur ve Tablo 3 de ara ştırmaya kat ı lanlarla ilgili
veriler sunulmu ştur. Ankete cevap veren i şgörenin % 57,9'u bay ve % 42,l'i
ise bayand ı r.

Tablo 3 :Otel i şletmeleri Çal ışanlarının Cinsiyetine Göre Frekans ve Yüzde
Dağılımı
Cinsiyet

n

Bay

246

57,9

Bayan

179

42,1

Toplam

425

100

%

cy
a

Araştı rmaya kat ı lan otel çal ışanları nın % 27,5'i 18-25 ya ş , %50,8'i 2635 yaş , % 20,7'si 36-45 ya ş , % 0,7'si 46-55 ya ş ve % 0,2'si ise 55 ve üstü ya ş
grubuna dahil oldukları görülmektedir. Burada, otel çal ışanları nı n büyük
çoğunluğunun genç personelden olu ştuğu (% 78,3) aç ıkça görülmektedir.

Tablo 4: Otel i şletmelerinde Çal ışan İşgörenin Yaş Düzeyine ilişkin Dağılımları
Yaş Grubu
18-25
26-35
36-45
46-55
55 ve üstü

117

27,5

216

50,8

88
3

20,7

1

0,2

425

100

0,7

pe

Toplam

n

Örneklemin ö ğrenim durumları na göre dağı lı mda en yoğun grubu %
35,8 ile lise düzeyinde eğitim alm ış kiş iler olu şturmaktad ı r. Yine ayn ı verilere göre çal ışan personelin % 29,2'nin ön lisans düzeyinde, % 21,4'ü lisans,
% 2,1' i lisans üstü ve % 11,5'i İ lköğretim düzeyinde e ğitim derecesine sahip
oldukları görülmektedir. E ğitim ile ilgili bulgular genel olarak de ğerlendirildiğinde % 52,7 oran ı na denk gelen bir kitlenin üniversitesi düzeyinde e ğitim alm ış olduğu ortaya ç ıkmaktad ı r. Bu sonucu nitelikli personel istihdam ı
aç ıs ından olumlu de ğerlendirmek mümkün olabilir.

Tablo 5 : İşgörenin Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı
Eğitim Düzeyi

n

İlköğretim

49

Lise

152

35,8

On Lisans

124
91

29,2

9

2,1

425

100,0

Lisans
Lisans Üstü
Toplam

%
11,5

21,4

5
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Örneklemin yandan fazlas ı nı n (% 53,2) turizm e ğitimine sahip oldukları ortaya ç ı kmıştı r. Turizm eğitimi alan personelin % 11,5'i turizm kurs ve
seminerlerinde e ğitim ald ığı , % 11,5'i turizm lisesi, % 15,l'i turizm ön lisans,
% 12,5'i turizm lisans ve % 2,6's ı turizm lisansüstü e ğitimi ald ı kları görülmektedir.

Tablo 6 : İşgörenin Turizm E ğitim Düzeylerine Göre Dağılımı
Turizm Eğitim Düzeyi

n

Herhangi bir Turizm E ğitim Almadı

200

'Yo
46,8

Turizm Kurs ve Seminerleri

49

11,5

Turizm Lisesi

49

11,5

Turizm Ön lisans

64

15,1

Turizm Lisans

53

12,5

Turizm Lisansüstü
Toplam

10

2,6

425

100

cy
a

Otel i ş letmelerinde çal ışan i şgörenin görev yapt ıkları departmanlara göre da ğı l ı mı nda, örneklemin % 22,l'i Önbüro, % 16,5'i kat hizmetleri,
% 19,8'i yiyecek içecek, %8,7'si personel müdürlü ğü, % 8,5'i güvenlik departman ı , % 12'si mutfak bölümünde görev yapt ı kları görülmektedir. Ayn ı
verilere göre çal ış anların % 12,5'i ise belirtilen departmanlar d ışı nda, otel
bünyesinde bulunan di ğer departmanlarda (muhasebe, halkla ili şkiler, vb)
görev yapmaktad ı rlar.

Tablo 7: Otel i şletmeleri Çal ışanlarının Görev Yaptıkları Departmanlara
Göre Dağılımı
n

pe

Departman
Önbüro

94

22,1

Kat Hizmetleri

70

16,5

Yiyecek- Içecek

84

19,8

Personel Md.

37

8,7

Güvenlik

36

8,5

Mutfak

51

12,0

Diğerleri

53

12,5

Toplam

425

100

Ara ştı rmaya kat ı lan otel çal ış anları n ı n ayl ı k gelir seviyelerine göre
dağı l ı mında örneklemin % 3,3'ü 300 milyondan az, % 13,6's ı 301 - 350 milyon
aras ı , % 9,4'ü 351 - 400 milyon aras ı , % 18,8'i 401 - 450 milyon aras ı , % 13,6's ı
451 - 500 milyon aras ı , % 9,9'u 501 - 550 milyon aras ı , % 7,l'i 551 - 600 milyon
aras ı ve % 24,2'si 600 milyondan fazla ayl ık bir gelire sahip olduklar ı görülmektedir. Yukar ı daki verilerden de anla şı lacağı gibi otel çal ış anları nı n %
58,7'si 500 milyondan az gelire sahiptir. Bu rakam ı n Türkiye ko şulları nda
çok ta yeterli olmad ığı söylenebilir. Çal ış anları n i ş lerine motive olmalar ı nı
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bekleyen i ş letme sahip-yöneticilerinin, halen uygulad ı kları ücret politikaları nı yeniden gözden geçirmelerinde yarar vard ır.

Tablo 8: Otel i şletmeleri Çal ışanlarının Aylık Gelirlerine Göre Da ğılımı
Aylık Geliri

n

%

300 milyondan az

14

3,3

301-350 milyon aras ı

58

13,6

351-400 milyon aras ı

40

9,4

401-450 milyon aras ı

80

18,8

451-500 milyon aras ı

58

13,6

501-550 milyon aras ı

42

551-600 milyon aras ı

30

9,9
7,1

600 milyondan fazla

103

24,2

Toplam

425

100

a

Motivasyon Sorunlarına Yönelik Bulguların Yorumlanmas ı
Otel çal ış anları nı n motivasyon sorunlar ı na ilişkin yap ı lan faktör analizi ile faktörler 3 ana grupta toplanm ıştı r(Tablo 9)

pe
cy

Tablo 9: Faktör Analizi

Herkesin kendi görev ve sorumlulu ğunu bilmesi etkinliğini artfinr

Performans
Yönetim
iş koşulları ile ilgili koşullar ile ilgili koşullar
,913

3,956E-02

,907

7,914E-02

7,951E-02

Çalıştığım işletmenin misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirilmem Performans ımı olumlu
etkiler
Çal ıştığım ışımdeki başarılanm sonucunda terfi veya ödüllendirrne verimlili ğimi aranır.

,881

1,674E-02

9,672E-02

,877

3,148E-02

,134

Tatil ve izin günlerimi kullanabilmem motivasyonumu artmr.

,867

Yaptığım iş karşı l ığı aldığım ücret performans ımda etkilidir.

Yaptığım işin, şahsıma garantili bir gelecek sa ğlaması, işi tercih etmedeki ilk sebebimdir.

Işletmede yaptığım iş nedeniyle sayg ınlık görmek isterim.

Çalıştığım işletmede çal ışanın performans ım etkileyecek yeterli araç ve gereçler mevcuttur
ililetmaelge 2imle ilgili olarak şikayet ve önerilerimiz üst yönetim tarafından dikkate

9,160E-02

,108

,101

,864

,137

3,571E-02

,593

4,457E-02

,146

8,171E-02

,818

,114

,780

,167

4,764E-02

İşletmede mesleki açıdan ilerlemeniz ve bilimsel aç ıdan çal ışmalar ortaya koyabilmemiz için 4696E-03
yöneticilerin tutum ve deste ği memnuniyet vericid ır.

,765

4,260E-02

Çalıştığım departmanla di ğer departmanlar aras ında iyi bir iletişim olduğunu düşünüyorum

,699

3,754E-03

Çalıştığım işletmede üst yönetim, i şimdeki performans ım hakkında bana düzenli bilgi veriyor. 1,416E-02

,661

,175

İşimdeki performans ı= dogru değerlendirildiğini düşünüyorum

,610

,254

,138

6,963E-02

Çalıştığım işletmede, kaliteyi geli ştirmede çal ışanların fikirlerine ba şvurular.

,182

,183

,795

Çalıştığım işletmenin yönetim biçimi elimizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik ediyor.

,307

,176

,740

3,709E-03

,143

,565

Çalıştığım departmanda ba şarımı etkileyecek yeterli insiyatif ve yetkiye sahibim.

Yap ılan faktör analizinde ortaya ç ı kan gruplar i ş koşulları , performans ile
ilgili koşullar ve yönetim ile ilgili ko şullard ı r. İş ko şulları grubunda; yap ı-
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lan i ş in garantili bir gelecek sa ğlamas ı , terfi ve ödüllendirme sistemleri,
işletmenin misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirilme, herkesin kendi görev ve sorumlulu ğunu bilmesi, al ı nan ücret, yap ı lan i ş nedeniyle sayg ı nlık
görme, tatil ve izin günlerini kullanabilme ko şulları yer almaktad ı r. Performans ile ilgili ko şullar grubunda ise; performans ın doğru değerlendirilmesi, performans hakkı nda düzenli bilgilendirilme, i ş letme içerisinde di ğer
departmanlarla ileti ş im, ş ikayet ve önerilerin yönetim tarafı ndan dikkate
al ı nmas ı ve performans ı etkileyecek araç ve gereçlerin bulunmas ı yer almaktad ı r. Üçüncü grupta ise; kaliteyi geli ştirmede çal ışanları n fikirlerine
başvurulmas ı , i ş letmedeki yönetim biçiminin te şvik edici bir özellik arz
etmesi ve yeterli yetki ve inisiyatife sahip olma ko şulları yer almaktad ı r.
Tablo 10'da otel çal ışanları nı n motivasyon ile ilgili dü şüncelerinin de ğerlendirilmesi yer almaktad ır.
Tablo 10: Otel Çal ışanları nı n Motivasyon Sorunlar ına ilişkin Verilerin Dağılımı
KAIILMIYORUM

pe
cy

a

11111UOMILLVM

111f1210AFILLVM

NICIHOMIMULVM
373111MSDI

IFADELER

n

%n

%n

%n

%n

1) Çal ıştığım departmanda ba şanmı etkileyecek
yeterli inisiyatif ve yetkiye sahibim.

67

15,8

184

43,3

75

17,6

72

16,9

25

5,9

2)İşimin garantili bir gelecek sa ğlaması işi tercih
etmedeki ilk sebebimdir.

54

12,7

121

58,4

74

17,4

118

27,8

58

13,6

3)İşimdeki başanlanm sonucunda terfi veya
ödüllendirme verimlili ğimi arttınr.

2

0,4

4

0,9

42

9,9

125

29,4

242

56,9

4)İşletmenin misyonu ve vizyonu hakkında
bilgilendirilmem perfonnans ımı olumlu etkiler.

45

10,6

73

17,2

42

9,9

144

33,9

119

28

4

0,9

6

1,4

42

9,9

173

40,7

200

47

5)Herkesin kendi görev ve sorumlulu ğunu
bilmesi etkinliğini arttırır.
6)Yaptığım iş karşılığı aldığım ücret
performans ımda etkilidir.

0

0

0

0

3

0,7

119

28

303

71,2

7)Yaptığım iş nedeniyle
saygınlık görmek isterim

0

0

0

0

5

1,1

150

35,2

270

63,5

8)Tatil ve izin günlerimi kullanabilmem
verimliliğimde artışa neden olun

4

0,9

5

1,1

7

1,6

163

38,3

246

57,9

9)İşletmenin yönetim biçimi elimizden
gelenin en iyisi yapmaya te şvik ediyor.

87

20,5

147

34,6

88

20,7

65

15,3

34

8

10)Çal ıştığım işletmede, kaliteyi geli ştirmede
çalışanların fikirlerine ba şvurulur.

107

25,2

142

33,4

99

23,3

62

14,6

15

3,5

11)Performans ımın dogru değerlendirildiğini
düşünüyorum

160

37,6

185

43,5

21

4,9

47

11

12

2,8

12)0st yönetim i şimdeki performans ım
hakkında bana düzenli bilgi veriyor

92

21,7

201

47,3

76

17,9

42

9,9

14

3,2

13)Çal ıştığım departmanla di ğer departmanlar aras ında
iyi bir ileti şim olduğunu düşünüyorum

122

28,7

148

34,8

69

16,2

61

14,4

25

5,9

14)İşimle ilgili olarak şikayet ve önerilerimiz
yönetim tarafından dikkate almmaktad ır.

127

29,8

149

35,1

92

21,6

40

9,4

17

4

15)İşletmede çal ışanın performans ını etkileyecek
yeterli araç ve gereçler mevcuttur.

119

28

168

38,5

58

13,6

48

11,3

32

7,5
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11'de çal ış anları n motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörlere yer verilmiştir. Otel çal ışanlarını n motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörlerden
birinci s ı rada üstlerin tutum ve davran ışları , ikinci s ırada yeterli yetki ve
sorumluluk verilmemesi ve üçüncü s ırada ise çal ış ma ve dinlenme saatlerinin düzensizli ği yer almaktad ı r. "Üstlerin olumsuz davran ışları " maalesef
henüz yeterince kurumsalla şamam ış tüm turizm sektörünün ana sorununu
oluşturmaktad ır. Dolayı s ıyla yönetim bilimlerinden yoksun, liderlik yeteneği zayı f insanları n yönetici olduğu i ş letmelerde astlar ın olumsuz etkilenmesi doğald ı r. Yine ayn ı nitelikteki insanları n asları na yerince yetki vermesi
pek fazla beklenmemelidir. "Çal ışma ve dinlenme saatlerinin düzensizli ği"
konusu sektörün karakteristik özelli ğinden kaynakland ığı için yap ı labilecek çok fazla bir şeyin olmad ığı söylenebilir.

Tablo 11: Otel Çal ışanlarının Motivasyonunu Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Dağılımı
n

Üstlerin tutum ve davran ışları

98

cy
a

Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Faktörler

%
23.1

Yetki ve sorumluluk eksikli ği

79

18.6

Çal ışma ve dinlenme saatleri

53

12.5

Yükselme imkanlarının sinirliliği

48

11.3

İşin kendisi

42

9.9

31

7.3

İş çevresinin fiziksel ko şulları
İşletme içi çatışma

30

7.1

İş arkadaşlarıyla ilişkiler

26

6.1

Toplam

407

95,9

pe

Araştı rma bulgular ı ndan elde edilen en önemli motivasyon araçları Tablo 12 de s ıralanm ıştı r. S ı ralama ile ilgili ortaya ç ıkan bulgular ile
Birdir'in (2001: 68-78) yapt ığı çal ış manı n bulguları aras ı nda önemli benzerliklerin oldu ğu görülmektedir. Örne ğin ücret, iyi çal ışma ortam ı , prestij
ve yükselmeler iki çal ışmada da ilk üç s ı rayı almaktad ı r. Bu duruma göre
ücretin, Türkiye ko şulları nda çal ışanları n motivasyonlar ı nı sağlamada her
zaman ön planda oldu ğunu ortaya koymaktad ı r.

Tablo 12: İşgörenin Motivasyon Araçları Sıralaması
1

Ücretten Hoşnutluk

2

Mesleki prestij

3
4

Çalışanların refah ve Mutlulu ğu
İşteki Yükselme olanakları

5

Bireysel Moral

6

Çalışmaya Değer Verme

7

Kendini Sürekli iyileştirme

8

Bireysel ihtiyaçlar ın Karşılanması

9

Birimler Aras ı İletişim

9
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cy
a

Al ı nan ücretin performansa etkisinin cinsiyet ile ili şkisinin değerlendirilmesi amac ı ile yapı lan Ki-Kare analizine göre erkeklerin % 32.2'si
etkilemediği ve % 61'i ise etkiledi ğini ortaya koymaktad ı r. Buna kar şı lık bayanları n ise % 26.2'si etkilemediğini ve % 63.6's ı ise etkilediğini beyan etmi ş lerdir. Bu sonuçlara göre, erkeklerin bayanlara göre performanslar ı nda
ücretin daha etkili oldu ğu anla şı lmaktad ı r. Bu durumun aile yap ı s ı ndan ileri geldiği düşünülebilir. Türk aile yap ı s ı genel itibariyle ataerkil bir özellik
arz etmektedir. Erkek egemenli ğine dayal ı olan ataerkil yap ı da erkek, aile
bireylerinin geçimini sa ğlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük erkeklerin
parayı biraz daha fazla dü şünmesinde etkili olmaktad ı r.
Turizm e ğitim durumu ile "garantili bir gelecek sa ğlamas ı iş i tercih
etmemde ilk sebeptir" önermesine cevap verenler aras ı ndaki yap ı lan değerlendirmeye göre turizm e ğitimi alanlar ı n % 50.5'i bu görü ş e kat ı l ı rken,
% 32.3 ise olumsuz görü ş bildirmi ştir. Buna kar şı lık turizm eğitimi almayanların ise % 48.6's ı bu görü ş e kat ı lmazken, % 32.4'ü olumlu görüş beyan etmiştir. Buna göre, turizm e ğitimi alanlar ı n turizm eğitimi almayanlara göre,
yaptı kları iş i bilinçli bir şekilde tercih ettikleri ortaya ç ı kmaktad ı r. Sonuç
olarak da, turizm e ğitim alan çal ış anların gelecekte i ş kaygı s ı yaş amamak
için bilinçli davrand ıkları ve buna göre de meslek seçimi yapt ı kları nı söylemek mümkündür.

pe

SONUÇ VE ÖNERILER
Bu ara ştı rma otel i ş letmelerinde çal ış an i şgörenin motivasyonuyla
sorunlar ı saptama ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi amac ı ile yap ı lmıştı r. Elde edilen bulgulardan ve bulgular ı n yorumlanmas ı ndan
baz ı temel sonuç ve öneriler ç ı karı labilir.
Ara ştı rmadan elde edilen sonuçlardan birisi, otel i ş letmelerinde çal ı şan personelin en önemli motivasyon araçlar ı s ı ralamas ı nda "al ı nan ücret
ve parasal motivasyonun" birinci s ı rada yer almas ı d ı r. S ı ras ı ile bu faktörü
mesleki prestij , çal ış anları n refah ı ve mutluluğu, i şteki yükselme olanakları , bireysel moral, çal ış maya değer verme , kendini sürekli iyile ştirme,
bireysel ihtiyaçlar ı n karşı lanmas ı ve birimler aras ı ileti ş im faktörleri takip
etmektedir. Paran ı n, günümüz zor ya ş am şartları nda, insanlar ı n ihtiyaçları nı karşı layan çok önemli bir araç olmas ı , belli bir ya ş am kalitesine ula şmak isteyen çal ış anlar için büyük bir öneme sahiptir.
İ kinci sonuç ise , çal ış anlar için i ş güvenli ği ve sosyal güvenlik çok
önemlidir. Emeklilik, i şsizlik, kaza, hastal ı k gibi durumlarda da ömür boyu
güvence sağlayacak i şlerin, çal ış an personel için cazibesi günden güne artmaktad ı r. Gelece ğinin garanti altı na al ı nd ığı ndan emin olan çal ış anlar i ş lerinde daha verimli olacaklard ı r. Turizm sektörünün çok hassas dengeler
üzerine kurulmu ş olmas ı , çal ış anları n garantili bir gelecek beklentisi içine
girmelerine engel te şkil edememektedir. Bu yüzden, otel çal ış anları nı n bir
kı sm ı nın bu konuda olumsuz dü şünmesine neden olmaktad ı r.
Çal ış mandan elde edilen di ğer bir sonuç ise, otel isletmelerinde çal ış anları n performanslar ı nı n doğru değerlendirilmedi ğini ve ödül ve terfi
kararlar ı n ı n adil olmad ığı n ı dü şünmeleri yönündedir.
Son olarak ara ştı rmadan ortaya ç ı kan diğer bir sonuç da, otel i ş letmelerinde çal ışan personelin mesleki prestij ve i şteki yükselme olanakları n ı n
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önemli derecede dikkate ald ığı , fakat otel i şletmelerinde çal ış an personelin
motivasyonuna gereken önemin verilmedi ğidir.

Elde edilen sonuçlar ışığında, otel işletmelerinde çalışan personelin motivasyonunun artırılmasında aşağıdaki öneriler sıralanabilir.

cy
a

- Çal ış anı n kendini, çal ıştığı iş letmenin bir parças ı olarak görebileceği bir çal ış ma ortam ı sağlanmal ıd ı r.
- Hak edenin hak etti ğini alabildiği bir ödüllendirme ve ceza sisteminin adaletli bir şekilde uygulanmal ı d ı r.
- Çal ış anlara uygulanan ücret politikas ı günümüz ya ş am ko şulları göz
önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmelidir.
- Maddi ödüllerin çal ışanları belirli bir düzeye kadar motive etti ği
unutulmamal ı d ı r. Mevcut durumdan daha ileriye gitmek isteniyorsa maddi
olmayan ödüllere de yer verilmelidir.
- Çal ışanların kararlara kat ı labilmeleri sağlanmal ı , onları n sunduğu
ş ikayet ve önerilere kulak verilmelidir.
- Herkesin kendi görev ve sorumlulu ğunu bilmesi için, kimin ne ile
görevli olduğu, kime karşı sorumlu olduğu aç ık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
- İşletmede demokratik bir yönetim anlay ışının varl ığı , ciddi ve güçlü
bir hedef olarak görülmelidir. Bu kapsamda otel çal ış anları nın hem ki ş iliklerine hem de yapt ı kları i ş e saygı gösterilmeli ve çal ış anlara e ş it mesafede
olunmal ı d ır.
- İş garantisi, çal ış an için büyük bir öneme sahiptir. Çal ış anlara i ş lerinde ba şarı lı oldukları sürece ve ola ğanüstü durumlar haricinde i ş garantisi verilmelidir. İş güvencesinin verdi ği huzurla çal ışanlar i ş lerine daha
fazla motive olacaklard ı r.

pe

Turizm sektöründeki rekabetin her geçen gün k ı z ıştığı ve bu sektörün
ülke ekonomilerindeki öneminin giderek artt ığı bir ortamda otel i şletmelerinin hedefledikleri etkinlik, verimlilik ve kaliteye ula ştı ran en önemli
unsurları ndan biri olan çal ış anları n ı n motivasyonu konusu her zaman önemini koruyacaktı r.
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Özet: Pazarlama etkinliğinin artması, pazarlama performansı olarak
nitelendirilebilecek faaliyet sonuçlarının ölçülmesi işlemi ile yap ılmaktadır.
Pazarlamanın sosyal bilim olmas ı nedeniyle pazarlama performans sisteminin
somut olarak ortaya konması, incelenmesi ve ilkelerinin belirlenmesi mümkün olmayabilece ğinden gerçek sistemi temsil etmek üzere bir modele ihtiyaç
duyulmu ş ve Çok Boyutlu Amaç-Sistem Modeli geli ştirilmiştir.
Söz konusu model, Do ğu Karadeniz Bölgesi'nde Orman Genel
Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ve i şletmecilik esaslarına göre faaliyet gösteren on
üç adet Devlet Orman ışletmesi'ne yönelik olarak uygulanmıştır. Belli bir zaman dilimi (1999-2003) ile s ınırlandırılan bu araştırmada, işletmelerin pazarlama performans düzeylerini ölçmek amac ıyla 41 değişken geliştirilmiştir. Modelde kullanılacak en önemli de ğişkenleri ve bunların ağırlıklarını belirlemek
amacıyla çok de ğişkenli istatistik analizlerden (korelasyon ve faktör analizi)
yararlanılm ıştır. Uygulanan istatistik analizler sonucunda, Devlet Orman işletmelerinde en önemli pazarlama performans değişkenlerinin TOA (Toplam
Orman Alanı), TOS (Toplam Orman Serveti), PFDSM (Piyasa Fiyat ı Dışı Satılan Ürün Miktarı), TCP (Toplam Personel Sayısı), AYP (Ayr ılan Yardımcı
Personel Sayısı), TSAT (Toplam Sat ışlar), TSV (Toplam Sabit Varl ıklar), TYM
(Toplam Yatırım Miktarı), K/Z (Kar/Zarar) ve TUMA (Toplam Üretim Maliyeti) olduğu belirlenmiş ve modelde kullan ılan 10 değişken ile pazarlama performansının % 96.336 oranında açıklanabileceği anlaşılm ıştır. Model gereği
bütün değişkenler doğrusal normalizasyon işlemiyle 0-100 arasında değişen
yeni de ğerlere dönüştürüldükten sonra beş yılın ortalama verilerine göre Devlet Orman işletmelerinin pazarlama performans düzeyleri hesaplanm ış ve bu
düzeylere göre işletmeler sıralanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Performans, Pazarlama Performansı, Devlet Orman işletmeleri, Performans Ölçümü.

Measuring the Marketing Performances of
State Forest Enterprises: Example of Eastern
Black Sea Region
Abstract: The increase in marketing effectiveness is achieved through
measuring the activity outcomes that can be described as marketing performance. Because marketing is a social science and, therefore, determining the
* Bu makale, KTÜ Ara ştırma Fonu tarafından desteklenen 2002.113.001.10 kodlu araştırma projesinden
türetilmiştir.
** Yrd.Doç.Dr., KTU, İİBF, İşletme Bölümü.
*** Doç.Dr., KT İİ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü.
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marketing performance system concretely, examining it and determining its
principles may not be possible, a need for a new model was felt to represent
the real system, and, consequently, a Multi Dimensional Purpose-System Model
was developed.
The above-mentioned model was applied in the thirteen State Forest Enterprises in Black Sea Region which are branches of General Directorate of
Forestry and which are run on the principles of business enterprise. This study
covers a limited period of time (1999-2003), and 41 variables were developed in
order to measure the marketing performances of these enterprises. Multi-variable statistical analyses (correlation analyses and factor analyses) were used
to determine the most important variables to be used in this model and their
weights. As a result of the statistical analyses, the TOA (Total Forest Area), TOS
(Total Forest Wealth), PFDSM (Product Amount Sailed Without Market Price),
TCP (Total Personnel Count), AYP (Leaved Helper Personnel Count), T SAT
(Total Sales), TSV (Total Fix Assets), TYM (Total Investment Amount), KIZ (Benefit/Cost) and TUMA (Total Production Cost) were found to be the most important marketing variables in state forest enterprises. It was also found that the
marketing performance could be explained 96.336% with the 10 variables that
were used in this model. In accordance with the model, all variables were first
converted into values between 0-100 through a linear normalization method
and then the marketing performance levels of the state forest enterprises were
calculated in terms of the averages of five years, and finally the enterprises
were enumerated according to these levels.
Key Words: Performance, Marketing Performance, State Forest Enterprises, Performance Measurement.
GİRİŞ

Günümüzde her i ş letmenin, üretti ği ürün ve hizmete kar şı talep ne
kadar fazla olursa olsun hatta monopol durumda bile olsa pazarlamaya en
az üretim kadar önem vermek zorunda oldu ğu anlaşı lmıştı r. Bu bağlamda
iş letmeler, pazarlama ilkeleri ve yönetim süreci a ş amaları n ı çok iyi değerlendirmelidir.
Pazarlama; bir i şletmenin ürünlerine olan talebi belirlemek, uyarmak, doyurmak, ürün ve hizmetleri en etkin biçimde haz ı r bulundurarak
talebi karşı lamak ve kâr elde etmek üzere yap ı lan iş letme faaliyetleridir
(İ slamoğlu, 2000).
Artan rekabet, entegrasyon ve korumac ı lık hareketleri ölçek fark ı
gözetmeksizin tüm i şletmeleri etkilemektedir. Pazarlamada etkinlik kurabilen i ş letmelerin rekabette avantaj sa ğlamaları da kolayla ş maktad ı r. Pazarlama etkinli ğinin sağlanabilmesi pazarlama amaçlar ı n ı ve genelde i ş letme amaçları n ı gerçekle ştirme düzeyine göre farkl ı laşmaktad ı r. Pazarlama
etkinliğinin artmas ı , pazarlama çabalar ı n ı n etkin bir şekilde kontrolü ile
mümkündür. Bu da pazarlama performans ı olarak nitelendirebilece ğimiz
faaliyet sonuçlar ını n ölçülmesi i ş lemi ile yap ılmaktad ı r.
Yukarıda ana hatlar ıyla ele al ı nan pazarlaman ı n, toplam mal ve hizmetler içindeki de ğerini gösteren oran, ülkenin ekonomik düzeyine, co ğrafi
koşulları na, ekonomik sistemine vs. etkenlere ba ğl ı olarak de ği ş ir. Bunun
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yanında, i şletmenin; konusuna, büyüklü ğüne ve karakterine göre de pazarlamanın sözünü etti ğimiz bu oranı ve etkinlik derecesi farkl ı lıklar arzeder.
Bu itibarla, genel olarak ayn ı olmakla birlikte, ticari i ş letmeler, endüstriyel
işletmeler, tar ı msal i şletmeler ve orman i ş letmelerinin pazarlamas ını n genel özellikleri ve i şlevleri baz ı farkl ı lıklar içerir.
Orman i ş letmeleri ürünlerinin pazarlamas ı , hem tarı msal ürünler
hem de endüstriyel ürünler pazarlamas ı na benzemektedir, hatta ticari
ürünler pazarlamas ı nı and ı ran yönleri de vard ı r. Bütün bu benzerliklere
karşın, Türkiye'de ormanlar ın tamam ı na yakı n ı nın (% 99.9) devlete ait olmas ı ve devlet eliyle i şletilmesi nedeniyle bilimsel ölçütlerin ötesinde de ğiş ik
pazarlama fonksiyonlar ını içermesi doğald ı r. Zira, ülkemizde ormanc ı l ık
bilim ve tekni ği gerekleri tam olarak yerine getirilememesi ve ormanc ıl ık
politikas ı amaçlar ı , bir yandan orman yasalar ının siyasal baskı lara alet
edilmesi, bir yandan da ç ıkartı lan yasaları n gere ği gibi uygulanamamas ı nedenleriyle, amaçlardan uzakla şı lmıştı r. Sonuç olarak, orman i ş letmelerini
ekonomik davran ıştan al ı koyan sosyo-kültürel ve yasal yükümlülükler, ülkemizde orman ürünleri pazarlamas ı nda, pazarlama bilimi kurallar ının göz
ard ı edilmesine neden olmu ştur.
Bir taraftan, dünyada çe ş itli ülkelerin ekonomik ç ı karlarla bir araya gelmesinin ve bu ba ğlamda yaşanan küreselle şme sürecine ba ğl ı olarak
uluslar aras ı ticaretin serbestle ştirilmesi çabalar ını n (ihracat ın te şvik edilmesi, gümrük vergilerinin, fonlar ın ve kotalar ı n kald ırı lmas ı vb.), di ğer yandan 1990'11 yı llardan itibaren eski Sovyetler Birli ği ülkelerinin dağı lmas ın ın ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birli ği'ne girilmesinin bir sonucu
olarak, ülkemizde bol miktarda ve dü şük fiyatlarla odun hammaddesinin
girdiği bir süreç ya ş anm ıştır. Bu süreçte zaten kamusal sorumluluklar ı fazla
ve üretim maliyetleri yüksek olan Orman Genel Müdürlü ğü'nün (OGM) odun
hammaddesi satış fiyatlarına % 25 oran ı nda vergi ve fon pay ının yüklenmi ş
olmas ı nedeniyle, OGM monopol özelliğini kaybetmi ş , olu ş an eksik rekabet
piyasasında rekabet edemez hale gelmi ş ve sonuçta mali darbo ğazlara girilmiştir. Türkiye'de 1990'l ı yıllardan itibaren fas ı lal ı ve 2000'li yı llardan itibaren sürekli halde ya şanan (kronikle şen) ekonomik krizlerden DOrleri de
etkilenmi ş olup eksik rekabet ortam ı nı n olu şması ndan dolayı talebin azalması ve uygulanan hatal ı maliyet ve fiyat politikalar ı sonucu orman i ş letmeleri odun hammaddesi sat ış larından istenilen geliri elde edememi ş maliyet
artış ları ile birlikte ya şanan nakit s ıkı ntı s ı orman i şletmelerinin ekonomik
sürdürülebilirliğini tehdit eder duruma gelmi ştir. Bu sürecin sonunda tüketici taleplerini ve davran ışları n ı ön planda tutan, üretimde kalite ve kantite kayıpları n ı azaltan, maliyet minimizasyonuna önem veren, iktisadilik,
verimlilik ve rekabet esas ı na dayal ı bir pazarlama anlay ışının uygulanması
noktas ı na gelinmi ştir (Da şdemir, 2003).
Ölçümler toplumun her kesiminde gereksinildi ği gibi i ş letmeler için
de gereklidir. Büyük, küçük, özel, kamu, kâr amaçl ı ya da değil her i ş letmede ölçümler yap ı lır, veriler toplan ır, i şlenir ve bilgi olarak kullan ıl ı r.
Son yı llarda performans ölçümü çe ş itli kamu sektörü alanlar ında da dikkat
çekici bir şekilde uygulanmaya ba ş lam ıştı r. Bu noktadan hareketle, pazarlamanın i ş letmeler aç ı s ı ndan öneminin artmas ını n pazarlama performans
ölçümüne olan ihtiyac ı da beraberinde getirdi ğini söylemek mümkündür
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(Ayyı ldı z, 2000).
Devlet Orman İşletmeleri, kamu mülkiyetinde olmalar ı nedeniyle içerisinde yer ald ıkları ulusal ekonominin, sektörün ve bölgenin yap ı sal özelliklerine, ana amaç ve stratejilerine uygun faaliyet gösteren birimlerdirler.
Söz konusu i şletmelerin pazarlama faaliyetleri icra ettikleri ve pazarlaman ı n i ş letmeler aç ı s ı ndan önemine istinaden bu faaliyetlerin performans
düzeylerinin belirlenmesinin gereklili ği kaç ını lmazd ı r. Performans ise,
iş letmede gerçekle ş en sonuçlara göre, yukar ıda temas edilen amaçlara ne
kadar hizmet edildi ğinin ölçülmesi ile ortaya konabilir. Özetle, sektörün bir
sistem olarak aksayan yanlar ını n ve darboğazları nın giderilmesi ve sektörün ba şarı l ı olmas ı her ş eyden önce performans ı n tan ı mlanmas ına bağl ı d ı r.
Çünkü her fayda performans ı n tan ı mlanmas ı ndan ve de ğerlendirilmesinden geçmektedir.
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Performans ı ölçülecek Devlet Orman İşletmeleri Doğu Karadeniz
Bölgesi ile s ın ı rland ı rı lmıştı r. Bu bölgede 3 ilde (Giresun, Trabzon, Artvin)
toplam 21 Devlet Orman i ş letmesi bulunmaktad ı r (tablo 1). Bu i ş letmelerden 13 tanesi (13/21- % 60) (Ordu, Şebinkarahisar, Tirebolu, Ünye, Akku ş ,
Dereli, Mesudiye, Yusufeli, Maçka, Pazar, Rize, Sürmene ve Trabzon) ara ştı rma kapsamı na alı nmıştı r.

Tablo 1. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Devlet Orman i şletmeleri
Sıra
Nn

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Işletme Müd.

Bölge

Sıra

işl. Müd.

Işletme Müd.

Bölge

Adi

Mildiirlii ğii

Na

Knd Nn

A dI

Mildiirlii ğil

1502

Giresun

Girecun

12

0603

Florçks

Artvin

1503

Ordu

Giresun

13

0605

Savsat

Artvin

1504

SKarahisar

Giresun

14

0606

Yusufeli

Artvin

1505

Tirebolu

Giresun

15

0607

Arhavi

Artvin

1506

Ünye

Giresun

16

2302

Maçka

Trabzon

1507

Akku ş

Giresun

17

2303

Pazar

Trabzon

1508

Espiye

Giresun

18

2304

Rize

Trabzon

1509

Dereli

Giresun

19

2305

Sürmene

Trabzon

1510

Mesudiye

Giresun

20

2306

Torul

Trabzon

0601

Ardanuç

Artvin

21

2307

Trabzon

Trabzon

0602

Artvin

Artvin

İşi. Müd.
Knd Nn

Kaynak: http://www.ogm.gov.tr/kbulten/bmud_19.htm
Ara ştı rma alan ı ile ilgili bilgiler özet olarak a şağıda s ı ralanm ıştı r
(DPT, 2001; ORKÖY, 2001; OGM, 2001; D İE, 2003; Ayaz, 2004);
Araştı rma bölgesinin alan ı 3879996 hektar olup ülke alan ı nı n % 5'idir.
Bu alan ı n yakla şık % 34'ü ormanlarla kapl ı d ı r. Ülkemizin % 26.6's ını n ormanlarla kapl ı olduğu göz önüne al ı ndığında ara ştı rma bölgesi orman varlığı n ı n Türkiye ortalamas ı ndan daha yüksek bir orana sahip oldu ğu görülür. Fiziki büyüklük olarak, Türkiye orman varl ığı nı n % 7'si (1338408 ha.)
ara ştı rma bölgesinde bulunmaktad ı r. Ara ştı rma bölgesinin nüfusu 3228904
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kiş i olup, ülke nüfusunun yaklaşı k %5'i kadard ı r. Bölgede nüfusun yakla şı k
%51'i kı rsal kesimde ya şamakta olup, bu oran Türkiye ortalamas ı nı n (%34)
oldukça üzerindedir. Bölgedeki kı rsal nüfus; arazi yap ı s ı , toplum güvenli ği,
insan sağlığı , su kaynakları n ı n zenginliği gibi birçok nedenle çok dağınık
durumdad ı r. Bu dağın ı k yerle ş im, tarım, iskan ve mera alanlar ı ile ormanların iç içe durumda bulunmas ı sonucunu doğurmuştur. Bölge halk ı nı n ürününden yararlanma veya yerini farkl ı amaçlarla kullanmak üzere orman
örtüsünü tahrip etmeleri, yak ı n çevresindeki ormanlar ı sahiplenmeleri sonucu, özellikle mülkiyet ve kadastrosu aç ı s ından ciddi sorunlar ortaya ç ıkarmaktad ı r.
Yukar ı daki amaçlara ve özelliklere uygun olacak ş ekilde, literatürde
yer alan ve ba şka ara ştı rmac ı lar tarafı ndan da benzer amaçlarla kullan ı lan
ve bu ara ştı rma için uygun görülen Çok Boyutlu Amaç-Sistem Modeli kullanılacaktır (Da şdemir, 1996; Ayy ı ld ı z, 2000).
Çok boyutlu amaç-sistem modeli, DO İ 'lerinde uygulanarak özele indirgenmi ş ve i ş letmelerin pazarlama ve sat ış faaliyetlerini do ğrudan ya da
dolayl ı olarak etkileyen de ğişkenler bir anket yard ı m ıyla belirlenmi ştir. Bu
bağlamda ara ştı rma kapsam ı ndaki 13 adet i ş letmeden a şağıdaki tablo 2'de
görülen 41 adet pazarlama performans ına ili şkin değişkenlerle ilgili veriler
işletme müdürleri vas ıtasıyla temin edilmi ştir.
Bu çal ışmada, pazarlama performans ını etkileyen çok say ıda değişkeni ayn ı anda analiz etmek, en önemli performans de ğişkenlerini belirlemek
ve pazarlama performans ı n ı tek bir skaler sayı olarak ölçmek amac ıyla, yukarı da bahsedilen çok boyutlu ölçüm modeli kullan ı lmıştı r. Ba şarı l ı sonuçlar elde edebilmek için modelde şu hususlara dikkat edilmi ştir:
1- Model, i şletmenin pazarlama faaliyetlerinin çok say ıda performans
boyutunu temsil eden çe şitli değişkenleri içermektedir. Yani, modelde kullan ı lacak de ğiş kenler aras ı ndaki iç korelasyonun dü şük olması na özen gösterilmi ş ve böylece, her bir de ği şkenin i ş letmenin pazarlama faaliyetlerinin
farkl ı bir yönünü yans ıtmas ı sağlanm ıştı r
2- Modelde, çok say ı da, anlaml ı , tutarl ı ve kolay ölçülebilen de ği şken
kullan ı mı na ve bunları n uygun şekilde ağı rl ı kland ı rı lmas ı na önem verilmiştir
3- Deği şkenlerin artan düzeyleri ile pazarlama performans ı aras ında
doğrusal bir ili şkinin bulunduğu ve değişkenlerin normal dağı lı m gösterdiği
varsayı lmıştı r
4- Bu model, pazarlama performans ın ı n 0-100 aras ında de ğişen bir
sayı ile ölçülmesine olanak verecek ş ekilde geli ştirilmi ştir.
Pazarlaman ı n sosyal bilim olmas ı nedeniyle pazarlama performans
sisteminin somut olarak ortaya konmas ı , incelenmesi ve ilkelerinin belirlenmesi mümkün olmayabilece ğinden gerçek sistemi temsil etmek üzere bir
modele ihtiyaç duyulmu ş ve Çok Boyutlu Amaç-Sistem Modeli geli ştirilmi ştir. Çok Boyutlu Amaç-Sistem Modeli şu şekilde formüle edilebilir (Bolak,
1987; Da şdemir, 1996; Ayyı ld ı z, 2000):
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Tablo 2. Araştırmada Kullan ılan Pazarlama Performans De ğişkenleri

a

Değişken Adı
Şehir Merkezine Uzakl ık
Kuruluş Tarihi
İşletme Şefliği Sayısı
Depolann Pazara Uzakl ığı
Toplam İşletme Alanı
İşletme Müdürlüğü Bölgesinin Nüfusu
İşletme Müdürlüğü Bölgesindeki Orman Köylüsü Sayısı
Toplam Üretim Alanı
Verimli Orman Alanı
Bozuk Orman Alam
Toplam Orman Alanı
Verimli Orman Serveti
Bozuk Orman Serveti
Toplam Orman Serveti
Toplam Eta Düzeyi
Toplam Üretim Miktarı
Piyasa Fiyatından Satılan Ürün Miktar ı
Piyasa Fiyatı Dışı Satılan Ürün Miktar ı
Planlanan Üretim Miktar ı
İşletmede Çal ışan Teknik Personel Say ısı
İşletmede Çal ışan Yardımcı Personel Say ısı
İş letmede Çal ışan Toplam Personel Sayı sı
İşletmeden Ayrılan Teknik Personel Say ısı
İşletmeden Ayrılan Yardımcı Personel Sayısı
İşletmeden Ayrılan Toplam Personel Say ısı
Toplam Üretim Maliyeti
Ortalama Devreden Stok Miktarı
Toplam Satışlar
Toplam Piyasa Fiyat ından Satılan Ürün Geliri
Toplam Piyasa Fiyatı Dışı Satılan Ürün Geliri
Yıllık Giderler Toplam ı
Toplam Pazarlama/Sat ış Giderleri
Toplam İşletme Sermayesi
İşletmenin Toplam Varlıklan
Toplam Sabit Varlıklar
Toplam Yatırım Miktarı
Toplam Personel Giderleri
Kar/Zarar
Makine Parkı Sayısı
Bölgedeki Kalkındırma Kooperatifi Say ısı
Meslek İçi Eğitim/Seminer Say ısı

pe
cy

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Birimi
Km
Yıl
Adet
Km
Ha.
Adet
Adet
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
m3
m3
m3
m3
m3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
TL
m3
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Adet
Adet
Adet

Kısa Adı
SMU
KT
ISS
DPU
TIA
NUF
OKS
TUA
VOA
BOA
TOA
VOS
BOS
TOS
TED
TUM
PFSUM
PFDSM
PUM
TP
YP
TCP
ATP
AYP
TAP
TUMA
ODSM
TSAT
PFSU
PFDSU
YGT
TPSG
TIS
ITV
TSV
TYM
TPG
KZ
MPS
BKKS
MIESS

n

PP = aiXı+....+aiXi+

+a.X. = E aiXi

J=1
Burada; PP: İşletmenin pazarlama performans ı nı (bağı ml ı deği şken)
Xj: Modeldeki de ğişkenleri (ba ğı msız deği şkenler)
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a

aj: Değişken katsay ı larını
n: Değişken sayı s ı nı göstermektedir.
Modelde pazarlama performans ı n ı n (PP) 0-100 aras ı nda de ğişen bir
değer olarak ölçülebilmesi için;
- Deği şken değerlerinin (Xj), 0 Xj 5_ 100 aras ında,
- Deği şken ağı rl ıkları nı n (aj), 0 aj 5_ 1 aras ında ve modeldeki bütün
ağırl ı klar toplam ı nın 1 olmas ı gerekir.
Burada pazarlama performans ının 0-100 aras ı nda ölçülmek istenmesi, modelde girdi olarak kullan ı lan bağı msı z değişkenlerin de ayn ı yapı da olmas ı nı gerektirmektedir. Dolay ı s ıyla i ş letmelerde farkl ı birimlerle (TL, ha.
%, m3 vb.) ve çe ş itli aral ıklarda ölçülen de ğişkenler, direkt olarak modelde
kullan ı lmadan önce 0-100 aras ında değiş en yeni değerlere dönü ştürülmelidir. Ayrı ca, modelde kullanı lan değişkenlerin uygun bir ş ekilde ağırl ıklandı rı lmas ı gerekmektedir. O halde ad ı m ad ı m şu soruların yan ıtlanmas ı na
ihtiyaç vard ı r:
1- Modelde hangi bağı msız değişkenler kullan ı lacaktı r?
2- Değişken değerlerinin dönü şümü nası l sağlanacakt ı r?
3- Deği şken ağı rl ıkları nas ı l hesaplanacakt ı r?

pe
cy

Bu çal ışma kapsam ı nda yukar ı daki sorular şu şekilde cevapland ı rı lmış lard ır:
1.PP modelinin sağl ı kl ı sonuçlar verebilmesi için, modelde kullan ı lacak de ğişkenler aras ı ndaki korelasyonlar ı n düşük olmas ı gerekir. Yani her
bir değişkenin iş letmenin farkl ı bir yönünü yans ıtmas ı gerekir. Bu da de ğişken seçimi amac ıyla, ilk aş amada, uygulanan faktör analizindeki her bir boyutu temsil eden en önemli de ğişkenlerin daha sonra bir modelde kullan ılmas ı ile mümkündür. Bu ilkeden hareketle, çal ış ma kapsam ı nda geli ştirilen
değişkenlerin en az bilgi kayb ıyla indirgenebilece ği ve daha az sayı da temel
faktörle modelde temsil edilebilece ği düşünülmü ştür. Bu amaçla, i ş letmelerden sağlanan verilere, çok boyutlu istatistik analizlerinden faktör analizi
uygulanarak, i ş letmenin belli bir amac ı na etkili olan de ğişkenlerin tek bir
eksen etrafında toplanmas ı ve böylece modelde kullan ı lmas ı gereken en
önemli değiş kenlerin belirlenmesi sa ğlanacakt ı r. Diğer yandan de ğişkenler
aras ı korelasyonlar ı n denetimi ise, basit korelasyon analizi ile yap ı lacaktı r.
2.Değişkenlerin 0-100 aras ında yeni değerlere dönü ştürülmesi do ğrusal normalizasyon i ş lemiyle gerçekle ştirilecektir. Bu amaçla, önce faktör analizinde önemli görülen her bir de ğişkenin pazarlama performans ı n ı hangi yönde etkilediği tespit edilecek ve daha sonra performans ı pozitif
yönde etkileyen de ğişkenlerin en büyük de ğerleri 100 ve en küçük de ğerleri
0 kabul edilerek, aradaki de ğerler enterpolasyon yöntemi ile bulunacakt ı r.
3.Deği şkenlerin ağı rl ıkland ı rı lmas ında önce ele al ınan i şletmeler
için, sektöre' amaçlar ve bölgesel özellikler ışığı nda, amaçlar ve bunlar ın
öncelikleri tespit edilecektir. Daha sonra faktör analizi sonucunda modelde
kullanı lmas ına karar verilen de ği ş kenlerin bu amaçlardan hangilerine hizmet etti ği tespit edilerek, a ğı rl ı kland ı rı lmaları bu önceliklere göre yap ı lacaktı r.
Bütün bu hesaplamalar ve aç ıklamalardan sonra performans ölçüm
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modeli şu şekilde ifade edilebilir:

n
PP = E aj DXj
J=1
Burada;
DXj

: Dönü ştürülmüş (normalize edilmi ş) değişkenlerdir.

BULGULAR

pe
cy

a

Söz konusu model, Do ğu Karadeniz Bölgesi'nde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki 13 adet Devlet Orman İş letme Müdürlü ğü'ne
yönelik olarak uygulanm ıştı r. Belli bir zaman dilimi (1999-2003) ile s ı n ı rland ı rı lan bu ara ştı rmada, i ş letmelerin pazarlama performans düzeylerini ölçmek amac ıyla 41 de ğişken geli ştirilmi ştir. Modelde kullanı lacak en önemli
değişkenleri ve bunlar ı n ağı rl ı kları n ı belirlemek amac ıyla çok de ğişkenli
istatistik analizlerden (korelasyon ve faktör analizi) yararlan ı lmıştı r.
Araştı rmada kullan ı lan 41 de ğişken aras ındaki ikili ilişkilerin derecesini ve yönünü belirlemek ve böylece PP modelinde kullan ı lacak deği şkenler aras ındaki korelasyonlar ın önemliliğini denetlemek amac ıyla korelasyon analizi yap ı lmış ve hesaplanan korelasyon katsay ı ları nın anlam ve
önemliliği t-testi ile denetlenmi ştir*. Ara ştı rmada % 95 güven düzeyi ve 10
serbestlik derecesi için (t0.05:10 = 2.23) kritik r de ğeri 0.5763 olarak bulunmu ştur. Dolay ı s ıyla kritik r de ğerinden büyük olan korelasyon katsay ı ları
önemli ve anlaml ı d ı r. Korelasyon analizine göre tek ba şı na değişkenler aras ı ndaki ili ş kileri aç ı klamaya çal ış mak yetersiz ve yan ı ltı c ı olabilecektir. Korelasyon katsay ı ları faktör analizi sonuçlar ı ile beraber de ğerlendirilerek,
PP modelinde kullan ı lacak en önemli de ği şkenlerin hangi de ği şken grupları nı temsil ettiği belirlenmi ş ve modelin ba ş arı s ı için deği şkenler aras ında
olmamas ı gereken korelasyonlar denetlenmi ştir. Bu nedenle faktör analizi
sonuçları nı aç ıklamakta yarar görülmektedir.
PP modelinde kullan ı lacak en önemli performans de ği şkenlerini belirlemek amac ıyla faktör analizi yap ı lm ıştı r. Böylece, i ş letmenin ayn ı boyutunu birden fazla de ğişkenle ölçmek yerine en önemli de ğişkenle ölçmek amaçlanm ıştı r. Faktör analizi sonucunda elde edilen çevrilmemi ş
faktör matrisine göre, ilk faktör en önemli olup, toplam varyans olan 41'in,
21.055'ini ve di ğer faktörler de s ı ras ıyla 15.096, 13.770, 11.462, 8.61, 7.151,
6.236, 5.959, 4.288 ve son faktör de 2.708'ini aç ıklamaktad ı r. Türetilen 10
temel faktörle toplam varyans ı n % 96.336's ı aç ı klanmaktad ı r. Yani 41 deği şken % 3.664 gibi çok az bir bilgi kayb ı ile bu 10 faktör taraf ı ndan temsil
edilmi ştir. Mutlak değer olarak 0.50'den büyük de ğerler al ı narak faktörlere
tahsis edilen de ğişken grupların ı n net bir ş ekilde ortaya konuldu ğu söylenemez. Hem ilk faktörde a şı rı yığı lma olmu ş hem de bir de ğişken birden fazla
faktörle önemli korelasyon göstermi ştir. Bu nedenle, ara ştı rman ın amac ı na
uygun olarak ortogonal rotasyon i ş lemlerinden varimax yöntemi uygulan*Birey say ısı N, güven düzeyi p ve serbestlik derecesi N-2 olmak üzere t-testi ile denetim; tp=r N-2/N/ Or)2 formülü ile yapılmaktadır. Belirli güven düzeyi için, kritik korelasyon katsay ılarının hesapkınabilmesi
için su formül kullanılmıştır: r = *Nı (tp)2/ (tp)2 + (N-2). Bu konuda daha detayl ı bilgi için bkz. Orhunbilge, s.
19 44; Gürtan, s. 528-576; Churchill, s. 274-286; Spiegel, s. 311-320. Tüm istatistik analizlerde SPSS 11 sürümü
kullanılmıştır.
-
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mıştı r. Aşağıdaki tablo 3'te varimax rotasyon yöntemi ile ilgili bulgular sunulmaktad ı r.
Faktör analizi sonuçlar ı na göre, PP modelinde kullan ı lmak amac ıyla,
Varimax yöntemine göre çözümler itibariyle her bir faktörü temsilen seçilen değişkenler a şağı daki tablo 4'te verilmi ştir.

Tablo 3. Varimax Rotasyon Yöntemi İle Elde Edilen Çevrilmi ş Faktör Matrisi
Faktör2
-,349
-,384
,725
-,314
,349
,324
,693
-,009
,661
-,047
,178
-,032
-,194
-,058
,144
-,204
,418
,132
-,097
,783
,972
,975
-,121
-,105
,222
-,033
-,037
-,236
,007
-,113
,423
-,143
,011
-,005
,310
,033
,451
-,190
,256
,027
-,179

Falcair3
,32T
,432
-,332
-,070
-,286
-,312
-,121
-,037
,266
-,370
-,258
,368
-,165
-,007
,175
-,244
,242
,044
,322
,210
-,069
,020
,465
,060
,445
,942
,141
-,159
,503
,820
,119
,188
,485
-,082
,146
,134
-,252
-,159
,708
,858
,230

Falettir4
-,272
-,207
,159
-,113
,306
,803
-,229
,987
,341
-,I72
-,065
,682
,498
,989
,174
-,076
,014
-,014
-,010
-,066
,076
-,048
-,009
-,061
-,088
-,116
,832
-,123
-,067
,098
-,008
-,103
-,065
,237
-,156
-,166
-,043
-,061
,278
-,097
,042

Fakthr5
-,448
-,188
,023
,227
-,312
-,219
,087
-,016
,042
-,123
-,132
-,026
,042
-,106
,439
-,063
,360
,101
,302
-,005
,056
-,130
,788
,940
,692
,149
,342
-,087
,068
,274
,318
,009
,067
,218
,199
,210
,507
-,050
-,079
,207
,080

Faktör6
-,093
-,262
-,119
-,145
-,065
,104
,094
-,094
-,478
,211
,065
-,167
,099
-,050
,040
,886
,461
,957
,113
,072
,001
,021
,164
-,032
,049
-,117
,032
-,166
-,164
,066
-,222
,536
-,167
,115
-,101
,128
-,283
-,131
,350
-,154
,083

Faldfir7
,207
,573
,168
,570
-,166
,079
,233
,029
,142
-,011
,028
,071
,077
,040
,161
,069
-,011
,084
-,182
-,083
-,026
-,059
,194
,124
,046
,009
,065
-,878
,060
,250
,107
,093
,058
,859
-,004
-,038
-,010
,091
-,288
,024
-,107

cy
a

Faktörl
-,463
-,226
-,007
-,4I6
,603
-,053
,038
-,042
,261
,822
,883
,579
,746
-,016
-,696
,218
-,337
-,043
-,691
-,103
-,004
-,027
-,195
-,116
-,185
-,095
-,226
-,003
,818
,116
-,550
,767
,828
,304
-,082
,312
,363
,079
-,001
-,099
-,069

pe

Değişkenler
SMU
KT
ISS
DPU
TIA
NUF
OKS
TUA
VOA
BOA
TOA
VOS
BOS
TOS
TED
TUM
PFSUM
PFDSM
PUM
TP
YP
TCP
ATP
AYP
TAP
TUMA
ODSM
TSAT
PFSU
PFDSU
YGT
TPSG
TIS
ITV
TSV
TYM
TPG
KZ
MPS
BKKS
MIESS

Fakt6r8
,181
-,127
-,113
,396
-,046
,004
,108
,021
-,056
-,166
-,122
,119
-,296
,031
,120
,112
-,109
,066
,179
,040
-,001
-,010
,022
,093
,036
,133
,003
,138
,114
,318
,095
,166
,110
-,106
,220
-,248
,147
-,918
-,335
,191
,868

Faktör9
,339
-,191
,395
-,221
-,226
-,064
-,312
,064
-,190
-,110
-,175
-71ECC6
,103
,014
-,138
-,018
-,345
-,125
-,414
,257
,150
,001
-,075
,113
,241
,081
-,308
-,235
,005
,093
,527
-,011
-,004
-,074
,831
-,061
,406
,043
-,158
,026
,315

Falder10
-,266
-,210
,280
-,097
,214
-,001
-,510
,008
,068
,164
,192
-,068
,048
-,022
-,336
,195
-,400
-,069
,259
,336
-,113
-,136
,084
,030
,095
-,054
-,124
,032
-,063
-,033
,036
,089
-,068
,023
,006
,808
,053
,139
-,059
,363
-,044

Pazarlama performans ı hangi çözüm setine göre ölçülürse ölçülsün,
her bir de ğişkenin performans ı etkileme derecesi veya a ğırl ığı aynı olmad ığından, bu ağırl ıkları n i şletmelerin amaçlar ı doğrultusunda belirlenmesi
gerekmektedir. A şağıda i ş letmelerin amaçlar ı ve öncelik dereceleri belirlenmiştir.
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Tablo 4. PP Modeli İçin Her Bir Çözüm itibariyle Seçilen De ğişkenler
FAKTÖRLER

VARIMAX

Faktör 1

TOA

Faktör 2

TCP

Faktör 3

TUMA

Faktör 4

TOS

Faktör 5

AYP

Faktör 6

PFDSM

Faktör 7

TSAT

Faktör 8

K/Z

Faktör 9

TSV

Faktör 10

TYM

pe

cy
a

Devlet Orman i şletmeleri için, s ırayla toprak verimlili ği, doğa koruma,
maliyet minimizasyonu, kârl ı lık, işlendirme ve rekreasyon hizmeti şeklinde
amaçlar ve öncelikleri saptanm ıştır (Da şdemir, 1996). Ancak, tespit edilen
amaçlar aynı önem ve ağı rl ıkta olmad ığı için, PP modelinde kullan ılacak değişkenler de ayn ı önem ve ağı rl ı kta olmayacakt ır. Bu nedenle PP modelinde
kullanılacak değişkenlerin söz konusu amaçlardan hangilerine hizmet etti ğinin belirlenmesi ve daha sonra a ğırl ıklandırmanın yap ı lması gerekmektedir.
Faktör analizi sonucunda önemli olduğu ortaya ç ıkan 10 değişkenin yukarıda
bahsi geçen işletme amaçlarının hangilerine hizmet ettikleri saptanmaya çal ışılmıştır. Bu
aşamada faktör analizi sonucunda ortaya ç ıkan değişkenlerin hizmet ettiği amaçları belirlemek için tekrar orman işletmelerinde çal ışan teknik personelin bilgilerine ba şvurulmuş ve şu tespitler yapılmıştır TOA, toprak verimliliği, doğa koruma, rekreasyon hizmeti
ve karlılık amaçlarına, TCP, karlılık, işlendirme ve kollektif hizmet amaçlar ına, TUMA,
maliyet minimizasyonu ve karlılık amaçlarına, TOS, toprak verimliliği, doğa koruma ve
karlılık amaçlarına, AYP, maliyet minimizasyonu ve işlendirme amaçlarına, PFDSM,
maliyet minimizasyonu ve karl ılık amaçlarına, TSAT, toprak verimliliği, maliyet minimizasyonu ve karlılık amaçlarına, K/Z, toprak verimliliği, maliyet minimizasyonu ve karl ılık
amaçlarına, TSV, karlılık ve işlendirme amaçlarına ve TYM, maliyet minimizasyonu ve
karlılık amaçlarına birden hizmet etmektedir.
PP modelinde kullanılacak söz konusu on değişkenin aynı ölçekte olması gerekir ki,
işletmenin pazarlama performansı 0-100 arasında bir sayı olarak ölçülebilsin. Bu nedenle işletmelerde farkl ı ölçek ve birimlerle ölçülmüş değişkenlerin dönüştürülmesi gerekmektedir.
Değişkenlerin bu dönüşümü doğrusal normalizasyon işlemi ile yapılmaktadır.
İlk olarak PP modelinde kullanılacak değişkenlerin i şletmenin pazarlama
performans ım etkileme yönünün (+ veya -) belirlenmesi gerekir. De ğişken değeri
büyüdükçe pazarlama performans ım pozitif yönde etkileyen de ğişkenler şunlardır: TOA, TOS, TSAT, TYM, K/Z, TSV ve PFDSM. Bunun yanında değişken değeri
büyüdükçe işletme performans ını negatif yönde etkileyen de ğişkenler ise TCP,
AYP ve TUMA'dır. Pazarlama performans ını pozitif yönde etkileyen de ğişkenlerin büyük değerlere sahip olmas ı pazarlama performans ını artırır. Pazarlama
performans ım negatif yönde etkileyen değişkenlerin büyük değere sahip olması
ise pazarlama performans ını düşürür.
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İkinci olarak, performansı pozitif yönde etkileyen değişkenlerin her birinin 13
işletmeden ölçülen en büyük değeri 100, en küçük değeri 0, performans ı negatifyönde
etkileyen değişkenin ölçülen en büyük değeri 0, en küçük değeri 100 kabul edilmek
suretiyle aradaki değerler interpolasyon yöntemi* ile bulunmu ştur. Böylece, ilk değerlerinden bağımsız hale gelen değişken değerleri işletmelerin ilgili değişken açısından sağlamış oldukları performans düzeyini göstermektedir. İşletme performans ını
etkileyen değişkenlerin normalize edilen yeni değerleri tablo 5'te görülmektedir.

Tablo 5. Ortalama Verilere Göre De ğişkenlerin Normalizasyon De ğerleri
TOA
100
38,995
46,457
32,549
34,06
13,075
0
21,964
19,247
69,257
76,838
85,643
46,929

TCP
61,962
9,809
80,143
0
73,206
100
77,99
89,952
52,153
83,254
82,775
26,794
54,067

TUMA
2,187
36,113
76,135
56,554
71,884
6,088
0
76,269
21,138
94,221
99,5764
89,0514
100

TOS
4,07
4,07
0
2,594
100
2,955
2,1713
1,2933
6,1398
6,2598
1,8233
6,8243
3,038

AYP
72,289
77,632
93,421
72,29
85,526
0
65,79
92,105
100
88,158
80,263
97,368
26,316

PFDSM
12,541
32,013
2,5371
65,2358
19,629
26,329
20,837
15,098
18,862
1,9425
100
0
5,0998

TSAT
0
0,316
100
0,2045
0,164
0,554
0,572
0,3681
0,3953
0,0711
0,0915
0,071
0,0791

a

İşletme-Adı
Yusufeli
Ordu
Sebinkarahisar
Tirebolu
Unye
Akkus
Dereli
Mesudiye
Macka
Pazar
Rize
Surmene
Trabzon

K/Z
0
2,537
1,901
2,807
0,631
3,254
2,325
1,582
1,5996
100
1,0774
0,00834
1,0509

K/Z
TYM
100
0
2,537
100
61,808
1,901
24,71
2,807
0,631
33,299
3,254
100
2,325
0
1,582
20,137
1,5996
100
100
100
1,0774
100
0,00834 41,605
1,0509 71,851

pe
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Değişkenlerin ağırlıklandırılması araştırma konusunun özellikleri ve
belli amaçlar doğrultusunda mant ıksal yöntemle yap ılmıştır. Varimax yöntemine göre ve mant ıksal metot kullan ı larak yap ılan değişken ağırl ıklandırılması
aşağıdaki gibi gerçekle şmiştir. Varimax çözüm yöntemine göre faktörleri temsilen seçilen her bir de ğişkenin hizmet etti ği amaçlar ise şöyle özetlenebilir:
Faktörler De ğisken

Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10

Hizmet Etti ği Amaç

TOA Toprak verimlili ği+doğa koruma+rekreasyon hizme +karhlik
TCP
Karlilik+işlendirme+rekreasyon hizmeti
TUMA
Maliyet minimizasyonu+Karlihk
TOS
Toprak verimliliği+doğa koruma+karl ılık
AYP
Maliyet minimizasyonu+i şlendirme
PFDSM
Maliyet minimizasyonu+karldik
TSAT
Toprak verimliliği+maliyet minimizasyonu+kkhlik
K/Z
Toprak verimliliği+maliyet minimizasyonu+kkhlik
TSV
Karlılık+işlendirme
TYM
Maliyet minimizasyonu+kârl ılik

Yukarıda belirtilen amaçlar verimliliğe 6 puan verilerek önem ve önceliğine göre a şağıdaki gibi sıraland ırı lmış ve puanland ı rılmışlardır:
ıa.a
Art
No
I

Artmç. Adi
Toprak verimliliği

2
3
4
5
6

Doğa koruma
Maliyet minimizasyonu
Karlılık
İşlendirme
Rekreasyon hizmeti

TOPLAM

Puan

6
5
4
3
2

ı
21

*Herhangi bir serinin bilinen değerlerine istinaden bilinmeyen değerleri hakkında matematik usullerle
tahmin yapmaya ve sonuç çıkarmaya interpolasyon denir. Ancak aranan değer, sende mevcut de ğerlerin
dışında kalıyorsa, yani seriyi baştan ya da sondan uzatmak söz konusu ise, bu tahmin i şine de ekstrapolasyon denir. Araştırmada Y =a+bX şeklinde 1 dereceli polinorn fonksiyon kullan ılarak interpolasyon
yapılmıştır.

23

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (2) : 13-27

Ağırlıkland ırmanın istatistiki aç ıdan geçerli olabilmesi için a ğırlık toplamının 1 olması gerekmektedir. Bu ba ğlamda yukarıdaki amaçların 1 üzerinden
yapılan ağırlıkland ırmaları sonucu (1/21 = 0.04762) en önemsiz amaç 0.04762 a ğırlığında olur. Buna göre di ğer amaçlar ın ağırlıklandırılması aşağıdaki gibi olur:
Amac Adı
Toprak verimlili ği
Doğa koruma
Maliyet minimizasyonu
Karlı lık
İşlendirme
Rekreasyon hizmeti
TOPLAM

Puan
0.28570
0.23810
0.19048
0.14286
0.09524
0.04762

1

pe
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a

Bu şekilde amaçların ağırl ıkland ı rılması yap ıldıktan sonra, yukar ıdaki
tabloda tüm sat ırlar dik kate al ınarak her bir amac ın kaç kez tekrarland ığı sayılır. Her amac ın puan ı bu tekrar say ı sına bölünerek her sat ıra dü şen ağırl ık
miktarı ve bu miktarlar ın satır esas ına göre toplanmas ıyla da her bir de ğişkenin ağırlığı bulunur. Örneğin, toprak verimlili ği 4 yerde say ılmıştı r. Toprak
verimliliğinin puan ı olan 0.28570, 4'e bölünürse 0.071425 bulunur. Yine ayn ı
şekilde doğa koruma için bu de ğer 0.2381/2=0.11905 olarak bulunur. Karl ı lık
için bu değer, 0.14286/9=0.015873'tür. TOS değişkeninin hizmet etti ği amaçların tamamı hesapland ığına göre TOS de ğişkeninin ağırl ığı 0.206348 (0.071425+
0.11905+0.015873) olur. Benzer i şlemler diğerleri için de uyguland ıktan sonra 1
üzerinden bulunan değişken ağırl ıkları şu şekilde olu şmuştur:
TOA
TCP
TUMA
TOS
AYP
PFDSM
TSAT
1CJZ
TSV
TYM

=0.071425+0.11905+0.02381+0.015873
=0.015873+0.031746+0.02381
=0.031746+0.015873
=0.071425+0.11905+0.015873
=0.031746+0.031746
=0.031746+0.015873
=0.071425+0.031746+0.015873
=0.071425+0.031746+0.015873
=0.015873+0.031746
=0.031746+0.015873

=0.230158
=0.071429
=0.047619
=0.206348
=0.063492
=0.047619
=0.119044
=0.119044
=0.047619
=0.047619

Bütün bu hesaplamalardan sonra PP modeli a şağıdaki gibi oluşturulabilir:

PP=0.230158xT0A+0.071429xTCP+0.047619xTUMA+0.206348xT0S+0.
063492xAYP+0.047619xPFDSM+0.119044xTSAT+0.119044xK/Z+0.047619xTS
V+0.047619xTYM
Normalize edilmi ş tablo 4'teki de ğişken değerlerini yerine koyduğumuzda örneğin Ordu ili için pazarlama performans ı şu şekilde hesaplanabilir:

PPOrdu=0.230158xT0A+0.071429xTCP+0.047619xTUMA+0.206348xTO
S +0.063492xAYP+0.047619xPFDSM+0.119044xTSAT+0.119044xK/Z+0.047619
xTSV+0.047619xTYM
PPOrdu=28,55203
Yukarıdaki hesaplamaya benzer şekilde diğer iller için de yap ı lan değerlendirmeler sonucunda i şletmelerin 100 üzerinden pazarlama performans
düzeyleri aşağıdaki tablo 6'daki gibi gerçekle şmiştir.
PP modeli, işletmenin pazarlama performans ını 0-100 aras ında ölçmeyi amaçlamaktad ı r. Bu da, i şletmelerin ayn ı zaman periyodu içinde birbiri ile
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Tablo 6. Varimax Yöntemine Göre Fldanhk i şletmelerinin Pazarlama Perfonnans
Düzeyleri
Sıra No

İşletme Adı

I

Yusufeli
Ordu
Sebinkarahisar
Tirebolu
Unye
Akkus
Dereli
Mesudiye
Macka
Pazar
Rize
Surmene
Trabzon

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pazarlama Performans Performans Sıralaması
Düzeyi

39,81743
28,55203
41,1687
20,15557
45,46239
17,61524
15,47799
24,19269
22,73875
50,06204
43,51329
35,52199
29,13647

5
8
4
11
2
12
13
9
10
3
6
7

SONUÇ

a

karşılaştırılmasına, bir işletmenin di ğer bir i şletmeye göre ne kadar iyi veya
kötü durumda olduğunu görmeye, işletmenin ideal pazarlama performans düzeyinden (100) ne kadar uzakta kald ığını bilmeye ve tek bir i şletmenin zaman
içindeki geli şimini izlemeye olanak vermektedir.
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Ekonominin gelişmesini ve insanların yaşam düzeylerinin yükselmesini sa ğlamak
için pazarlama i şlemlerine üretim i şlemleri kadar eğilmek gerekir. İşletme, ürettiği ürün
ve hizmete karşı talep ne kadar fazla olursa olsun hatta monopol durumda bile olsa pazarlama işine en az üretim kadar önem vermek zorundad ır. Bu bağlamda işletme, pazarlama
ilkeleri ve yönetim süreci aşamalarını çok iyi değerlendirmeli ve dolayısıyla pazarlama
planlaması sürecinin örgütlenmesi, pazar firsatlarmm analizi, hedef pazarlara seçilmesi,
pazarlama bileşiminin geliştirilmesi ve pazarlama çabalarının yürütülmesi konularında
etkin kararlar almandır.
Günümüzde işletmelerin; pazarlama çabalar ının etkinliği, yaşayabilirliği ve büyümesi sadece verim, maliyet, kar gibi performans boyutlar ı ile belirlenebilir olmaktan çıkmıştır. Yaşayabilirliğin günümüzdeki koşulları yeni kalite anlayışı, yaratıcılık, yenilik, risk
alma, müşteri doyumu, yönlendirici ve katılımcı yönetim, esneklik vb. değişik boyutlara
yayılmışlar. Önem ve ağırlıkları ülkeye, sektöre, içinde bulunulan politik, makro ekonomik
ve sosyal yapı koşullarına, zamana; işletmenin tipine, yapısma, yönetim biçimine, amaç ve
işlevlerine göre değişebilen bu boyutlarm dengeli bir sistem anlay ışı içinde ele alınması,
bu boyutları temsil eden değişkenlerin tek bir fonksiyonda veya modelde toplanacak şekilde performans ölçüm ve denetimlerinin yap ılması gerekir.
Giderek artan uluslararas ı rekabetin yoğunluğu yanında, entegrasyon ve korumacılık hareketleri ölçek fark ı gözetmeksizin tüm i şletmeleri etkilemektedir. Bu
bağlamda, iş dünyası savaşlarını bir bakıma pazarlama stratejileri sava şı olarak da
nitelemek mümkündür. Dolay ısıyla pazarlamada etkinlik kurabilen işletmelerin rekabette avantaj sağlamaları da kolaylaşmaktadır.
Pazarlama etkinliğinin sağlanabilmesi pazarlama amaçlar ını ve genelde i şletme amaçlarını gerçekleştirme düzeyine göre farkl ılaşmaktadır. Pazarlama etkinliğinin artması, pazarlama çabalarının etkin bir şekilde kontrolü ile gerçekle şebilmektedir. Pazarlama kontrolü için de ğerlendirme kriterlerine ihtiyaç vard ır ve bunun için
de bir ölçme işlemine gerek duyulmaktad ır. Yani, bir tarafta belirlenmi ş ölçme ve değerlendirme kriterleri ki bunlara genel olarak kontrol standartlar ı veya performans
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standartları diyebiliriz, diğer tarafta ise pazarlama performans ı olarak isimlendirebileceğimiz faaliyet sonuçlarının ölçülmesi işlemi yapılmalıdır.
Ancak pazarlama biliminin sosyal bilim olmas ı sebebiyle, pazarlama sisteminin
ve dolayısıyla alt sistem olan pazarlama performans sisteminin somut olarak ortaya konması, incelenmesi ve ilkelerinin belirlenmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle gerçek
sistemi temsil etmek üzere bir modele ihtiyaç duyulmuş ve bu çalışmada Çok Boyutlu
Amaç-Sistem Modeli'nden yararlan ılmıştır.
Bu araştırma, temelde ülkemizde ormanc ılık örgütündeki pazarlama performansının ölçülmesi amacıyla yapılmış ve ormanc ılıkla uygun pazarlama politikalar ı
ve stratejilerinin geliştirilmesine, OGM'nin çağdaş pazarlama anlayışım benimseyerek ekonomik sürdürülebilirli ğinin güvence altına alınmasına yardımcı olacak bulgulara ulaşmak amac ıyla yapılmıştır.
Orman işletmeleri, kamu mülkiyetinde olmaları nedeniyle içinde yer aldıkları ulusal ekonominin, sektörün ve bölgenin özelliklerine, ana amaç ve stratejilerine
uygun faaliyet gösteren birimlerdir. Bununla birlikte ticari esaslara göre i şletilen işletmelerdeki kadar yoğun olmasa da, hedef pazar belirleme ve pazarlama bile şenleri
ile ilgili kararlar alma durumundad ırlar. Bu nedenle, pazarlaman ın tüm işletmeler
açısından önemi, orman i şletmelerinin pazarlama performans düzeylerinin belirlenmesini de gerekli kılmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki orman i şletmelerinin pazarlama performans
düzeylerini belirlemek amac ıyla 13 Orman İşletme Müdürlüğü'nün verilerini kapsayan bu araştırmada pazarlama performans ölçümleri çok boyutlu amaç-sistem anlay ışına uygun olarak ve ülke-sektör-bölge-i şletme amaçları göz önüne alınarak yapılmıştır. Ele alınan 13 işletmedeki performans ı belirlemeye esas 41 değişken korelasyon ve
faktör analizi teknikleri ile seçilmi ş ve daha sonra i şletme amaçlarına göre ağırlıklandırılarak çok boyutlu amaç-sistem modeli (PP Modeli) yard ımıyla ilgili işletmelerin
pazarlama performans düzeyleri ölçülmü ştür.
Uygulanan faktör analizleri ve rotasyon i şlemleri (varimax) vas ıtasıyla birden fazla değişkeni temsil edebilen en önemli performans de ğişkenleri olarak; TOA,
TUMA, TCP, TOS, TYM, AYP, TSAT, K/Z, TSV ve PFDSM bulunmu ştur. Türetilen 10
temel faktörle toplam varyans ın % 96.336'sı açıklanmaktad ır. Yani 41 değişken % 3.664
gibi çok az bir bilgi kaybı ile bu 10 faktör tarafından temsil edilmiştir.
işletmelerin, baz ı teknik prensipler yanında, bir takım ekonomik amaç ve kriterlere uygun faaliyet göstermek zorunda olduklar ı bilinmektedir. Ulusal ve sektörel
amaçlar ışığında DOİ'lerinin amaçları önem sıralarına göre yukarıda bahsedildiği
gibi bir başka çalışmadan aynen al ınmıştır. Bunlar; toprak verimlili ği, doğa koruma,
maliyet minimizasyonu, karl ılık, işlendirme ve rekreasyon hizmetidir.
Araştırma kapsamında ele al ınan yıllık verilerin olas ı etkilerini gidermek
amacıyla değişkenlerin 5 yıla ait (1999-2003) ortalama verileri kullan ılmıştır. Ayrıca
PP modeli yard ımıyla pazarlama performans ının 0-100 arasında değişen bir sayı olarak hesaplanması için değişkenlerinin ağırlıklarının toplamı 1 olacak şekilde belirlenmiştir. PP modeli yard ımıyla işletmenin pazarlama performans ının 0-100 arasında
ölçülebilmesi için değişkenlerin aynı ölçeğe çevrilmesi gerekmektedir. Bunun için de
doğrusal normalizasyon yöntemi kullan ılmıştır.
Varimax yöntemine göre yukarıdaki verilerden yola ç ıkarak elde edilen PP modeli sonuçlarına göre, DOİ'leri pazarlama performanslarma göre en yüksekten en dü şüğe
doğru sıralanmıştır. Buna göre, Pazar DOİ 100 üzerinden 50.06204 değeri ile birinci sırada olup Dereli DOİ ise 15.47799 değeri ile 13. sırada yer almıştır. Çalışmada performans
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düzeyi 100 puan üzerinden ölçüldüğü için, normal şartlar altında 50'nin üzerinde puan
alan işletmelerin pazarlama performans ının yüksek sayılması gerekmektedir. Buna göre
13 DOİ arasmda pazarlama performans ı yüksek diye nitelenebilecek tek bir işletme -Pazar (50.06204)- vardır. Geriye kalan diğer işletmelerin pazarlama perforrnanslar ı ise düşük
olarak nitelendirilmiştir.
Sonuç olarak, Devlet Orman i şletmeleri'nde pazarlama performans düzeyinin
ideal düzeyden (100) çok uzak ve devlet i şletmesi statüsünde olmalar ına rağmen işletmeler aras ında pazarlama performans ı açısından farklılıklar olması araştırılması
ve çözüm aranmas ı gereken önemli mevzulardan bir tanesidir. Bundan sonra, ara ştırmacılar tarafindan bunlar ın nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde çe şitli bilimsel
çalışmalar yapılabilir.
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TÜRKİYE'DE TERMAL TURIZM
PAZARLAMASINDA MÜ ŞTERI SADAKATİNE
YÖNELIK YAPISAL B İR MODEL ÖNERISI
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Özet: Bu araştırmada, müşteri sadakatinin termal işletmeler için önemi
tartışılm ış ve termal turizmde geçerli olabilecek bir mü şteri sadakat modeli
önerisinde bulunulmu ştur.
Bu araştırma, çalışmada termal turizmdeki mü şteri sadakati tüm yönleri ile ele alınmış iki sene süresince yap ılan nitel araştırmanın ardından 540
adet termal turizm mü şterisi ile gerçekleştirilen anket uygulamasından elde
edilen veriler SPSS 13.0 ve AMOS 4.0 paket programlar ı ile analiz edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar Türkiye'de termal turizm sektöründe
müşteri sadakatinin sağ lanmasında, algılanan fiyat, algılanan kalite, algılanan değer, müşteri tatmini, performans ve ağızdan ağıza iletişim faktörlerinin
önemini ve önem derecelerini ortaya koymuştur. Türkiye'de termal turizm tesislerinde mü şteri sadakatini sağ lamanın yolu, say ılan faktörlerin müşterilere
en uygun düzeyde sunulmas ından geçmektedir.
Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Mü şteri Sadakati, Yap ısal Eşitlik
Modeli, Pazarlama

pe

A Structural Model Suggestion Using Competing Model about Customer loyalty on Thermal
Tourism Marketing in Turkey
Abstract: In this research, the aim of this research is to suggest a model
about customer loyalty model that useful and important for thermal tourism.
For his purpose, customer loyalty on thermal tourism investigated and
after a qualitative study on this subject during two years, a inquiry was applied
540 customers of thermal tourism and then data was analyzed with SPSS 13.0
and AMOS 4.0 (Structural Equation Model).
Results that are taken from this research suggest that perceived price,
perceived quality, perceived value, customer satisfaction, performance and
word of mouth have important effect on customer loyalty on thermal tourism
sector in Turkey. To ensure customer loyalty on thermal tourism in Turkey,
these factors should be applied suitable way.
Keywords: Thermal Tourism, Customer Loyalty, Structural Equation
Model, Marketing
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GİRİŞ
Günümüzde sanayile şme ve aşırı kentleşme sonucu ortaya çıkan hava, su ve
toprak kirlenmesinin, rutubetli ve gürültülü ortamlar ile çevre sorunlanmn olu şturduğu sağlıksız şehir yaşam ortam ının hızla gelişmesinin insanlar ve toplum sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri gün geçtikçe art ış göstermektedir. Bu etkiler; stres, beslenme bozuklukları, bedensel yorgunluklar, romatizmal hastal ıklar, sindirim, solunum, dolaşım yollan hastalıkları gibi modern çağın yaygın hastalıkları olarak ortaya
çıkmaktadır. İşte bu noktada termal kaynaklar insanl ığın kullanabileceği alternatiftıp
tedavilerinin bir çe şidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem bu nokta hem de hizmet i şletmelerinin ekonomilerdeki payının gün geçtikçe artmas ı ülkemizde termal turizmin
öneminin artmasına neden olmaktad ır.
Türkiye'de termal turizm alan ında yapılmış olan çalışmalarda termal turizm
çeşitli yönleri ile ele al ınmıştır. Aslan(1996), yaptığı çalışmada ege bölgesine yönelik
olarak termal turizm talebinin analizini yapm ış ve bir termal turizm i şletme modeli
ortaya koymu ştur. Kozak (1996), çal ışmasında termal turizm mü şteri profilini belirleme aracı olarak tüketici araştırmasını iç turizme yönelik bir uygulama ile gerçekleştirmiştir. Bayer (1997), ise çal ışmasında Türkiye'deki termal turizm potansiyelini
termal turizm tesisleri ile birlikte ortaya koymu ştur. Selvi (2002), yapt ığı çalışmasında
termal turizm pazarlamas ı kapsamında devre tatil ve devre mülk sistemleri ve sat ış
geliştirmedeki rollerini ortaya koymu ştur. Fidancı (2002), yapmış olduğu çalışmada,
termal turizm i şletmelerinde maliyet analizlerini gerçekle ştirirken, son olarak Güney
(2002), Afyon ilindeki bir uygulama ile termal otel i şletmelerinde stratejik pazarlama
planlamasını ortaya koymuştur. Literatürde termal turizm alan ında yapılan diğer çalışmalara da bakıldığında termal turizmde mü şteri sadakati konusunun incelenmediği ve bu konuda literatürde bir eksikli ğin olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada, öncelikle konuyla ilgili teorik bilgilere yer verilmi ştir. Daha
sonra; önerilen termal turizmde mü şteri sadakat modelindeki değişkenlerin kuramsal çerçevesi verilmi ş. Son olarak, model yap ısal eşitlik modeli ile test edilerek sonuçlara yer verilmi ştir.

Termal Turizm ve Müşteri Sadakati

Termal turizm, insanların ya belirli hastal ıklarının tedavisi ya da rahats ızlıklarının tedavisi veya sadece dinlenmek ve zindelik kazanmak amac ıyla termal su kaynaklarının bulunduğu işletmelere gitmesinden doğan özel bir tedavi turizmidir (Aslan, 1996). Başka bir tanıma göre; termal turizm, insanların sağlıklanna kavuşmaları,
dinlenmeleri, eğlenmeleri için yer değiştirmelerine yönelik bir turizm hareketidir
(Fidancı, 2002).
İnsanlar içinde bulunduklan sa ğlıksız ve monoton kent ortamlarından uzaklaşarak doğaya dönmekte, doğal turizm kaynaklarından da yararlanmak üzere insan
sağlığına etkin, mineralize termal suların bulundukları yerlere giderek kür amac ı ile
bir süre konaklamaktad ırlar (Gençay, 1994). Termal kaynaklar ın sağlığa yararl ı özelliklerinin incelenmesi, kaynak alanlar ının işletmecilik aç ısından düzenlenmesi, ulaşım, konaklama, beslenme ve boş zaman değerlendirme gibi sorunlar da termalizm
kapsamında ele alınmaktadır (Selvi, 1996).
Termal turizm alanında da diğer hizmet alanlarında olduğu gibi pazarlama faaliyetlerinin odak noktas ı müşteri olduğu için müşteri sadakati en önemli konulardan
biridir.
Müşteri sadakatini bir bireyin, bir varl ığa (markaya, hizmete, ma ğaza veya sa-
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tıcıya) yönelik nispi tutumu ile tekrarlayan al ışverişi arasındaki ilişkinin gücü olarak
belirtmektedirler (Morganoskay-Cude, 2002). Odaba şı (2000), müşterinin bir seçim
hakkı olduğunda, aynı markayı satın alma ya da her zamanki s ıklıkla aynı mağazayı
tercih etme eğilimi ve eylemine müşteri sadakati denmektedir.
Müşteri diğer tüm işletme türlerinde olduğu gibi termal turizm i şletmeleri için
de hizmetlerin ayrılmaz bir parçası ve faaliyetlerinin hareket noktas ıdır. Müşterinin
önemli olduğu her yerde müşteri sadakatinin de önemli olmas ı kaçınılmaz bir sonuçtur.
Termal turizmde müşteri sadakati; turist aç ısından önem taşıyan termal kar
ya da hizmetlere ili şkin olarak, her hangi bir kür ihtiyac ının karşılanması gerektiği
durumlarda, turistin düzenli olarak ayn ı termal tesisten yararlanmas ı olarak tanımlanabilir.
Termal turizm i şletmeleri için mü şteri sadakati, geçmi şte olduğundan çok
daha önemli hale gelmi ştir. Çünkü hemen her sektörde oldu ğu gibi termal ürün ve
hizmetlerde de yeni i şletmelerin kurulmas ıyla tüketicilere sunulan alternatiflerin
sayısı artmış bunun sonucu olarak da çeşitli alternatifler aras ından bir seçim imkanı
sağlamış müşteriyi sürekli olarak elde tutmak daha zor hale gelmi ştir.
Termal turizm işletmeleri özellikle emek yo ğun olarak faaliyet gösterdikleri
için hizmetin temel özelliklerinden dolay ı müşterinin, termal hizmet üretim ve tüketim sürecine katılımını gerektiren bir nitelik ta şımaktadır. Bu nedenle sad ık müşterilerin sayısının korunmas ı ve/veya arttırılabilmesi, termal turizm işletmelerinin başarılarının temel sebeplerinden birini olu şturmaktad ır.

pe

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Algılanan Tatmin: Müşteri mutluluğunda en önemli kelime "tatmindir". Tatmin kelimesi, tüm müşterilerin ifade edilmi ş ya da edilmemiş bütün isteklerinin,
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu durumda tatminin sağlanabilmesi için tedarikçilerin bu istekleri, ihtiyaçlar ı ve beklentileri açık bir biçimde anlayabilmeleri ve kar şılanabilecek olanların belirlenmesi için
müşterilerle işbirliği içerisinde çalışmaları gerekmektedir (Özbilgi, 2004).
Algılanan Değer: Bir ürün/hizmet ile ilgili olarak, tüketicinin alg ıladığı yararları ve algıladığı maliyetleri değerlendirmesinin sonucunda, tüketicinin zihninde o
ürün/hizmet ile ilgili algılanan değer oluşmaktadır. Şüphesiz, algılanan yararların, algılanan mali —yetlerden daha çok olmas ı, algılanan değerin yüksek olmas ı anlamına
gelmektedir (Dursun ve Çerçi, 2004).
Algılanan Kalite: Al ıcı tarafından aranılan belirli şartları en iyi karşılayan
anlamında kullanılan "Kalite" kısaca "kullanıcı kimsenin veya tüketicinin istek ve
gereksinimlerine uygunluk derecesi" olarak tan ımlanabilmektedir. Kalite s ınırları
devamlı genişleyen bir kavramdır. Teknoloji, değişen koşullar, ihtiyaçlar kaliteye değişik boyutlar getirmektedir (www.igeme.org.tr ).
Tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak, kalite kavram ı topluma, toplumun
kültürel gelişimine, beğeni ve alışkanlıklarına göre değişen bir kavramdır. Amaç müşteri beğeni ve gereksinimlerini daha iyi yakalamak ve raldplerinden daha iyi mal /
hizmet üretmektir (www kimyamuhendisi.com).
Algılanan hizmet kalitesi, tüketicilerin i şletmelerden almayı arzu ettikleri ile
aldıkları hizmeti karşılaştırmaları sonucu ortaya ç ıkar. Başka bir ifadeyle algılanan
hizmet kalitesine, tüketicilerin beklentileri ile alg ıları arasındaki farklılığın yönü ve
derecesi olarak bakılır ( Altan vd. 2006).
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Algılanan Performans: Performans en basit tan ımıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yap ılırsa "kurumsal performans", çal ışanlara yönelik yapılırsa "personel performans değerlendirilmesi" amac ı taşır (Filiz, 2006). Termal turizmde algılanan performans daha çok çal ışanların yaptıkları veya yapmad ıkları işler
neticelerinin mü şteri tarafından algılanması ile ilgilidir. işlemlerin hızlı bir şekilde
yerine getirilmesi, odaların ve havuzların temizliği, çeşitli birimlerdeki (havuz, sauna
vb.) çalışanların konularında bilgili olması gibi konular, termal turizmde mü şteri tarafından algılanan performans kriterleri aras ına girerler.
Ağızdan Ağıza İletişim: Işletmeden bağımsız uzmanlar, aile üyeleri, arkada şlar
ve mevcut veya potansiyel mü şteriler gibi gruplar aras ında olumlu veya olumsuz sözel
iletişim olarak da tanımlanmaktad ır. Literatür, ağızdan ağıza iletişimin tüketicilerin
nihai satın alma kararında oldukça etkili bir faktör olduğunu, bazı durumlarda diğer
tutundurma yöntemlerinden daha fazla etkiye sahip oldu ğunu belirtmektedir. Kitlesel medya ürün farkındalığı tetiklemede etkili olurken, ço ğu durumda tüketiciler satın alma kararı verirlerken ağızdan ağıza iletişime güvenmektedirler (Avc ılar, 2006).

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırmanın Amacı

a

Bu kısımda araştırmanın amacı belirtildikten sonra kuramsal çerçevesi, model ve hipotezler ayrıntılı şekilde açıklanarak ortaya konmaya çal ışılmıştır.
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Araştırmanın amacı, Türkiye'deki kapl ıcalarda mü şteri sadakatini belirleyen
faktörleri irdeleyip uygun bir model önerisinde bulunarak termal tesis yöneticileri
için kullanabilecekleri verileri onlara sunmak ve bu sayede termal tesislerde sunulan
hizmetin niteliğinin gelişmesine hizmet etmek ve termal tesis mü şterilerinin daha iyi
koşullar altında termal tesislerden hizmet almalar ına yardımcı olmaktır.

Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi, Model ve Hipotezleri
Doods ve Monroe (1985), göre algılanan fiyat, algılanan değeri ve algılanan kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. Ayn ı araştırmac ılara göre algılanan kalite, algılanan değerle ve algılanan değer, müşteri tatminiyle pozitif yönde ili şkilidirler. Oh ve
Parks'a göre (1997) performans; alg ılanan kalite, algılanan değer ve müşteri tatminin
olumlu yönde etkilemektedir. Yine, Oh ve Parks'a göre mü şteri tatminiyle müşteri
sadakati ve ağızdan ağıza iletişim arasında da pozitif yönlü bir ili şki vardır. Bojanic
(1996), Teas ve Agarwal (1997) ve Fornell vd.'lerine göre (1996) alg ılanan değer müşteri tatminini pozitif yönde etkilemektedir.
Hallowell (1996), mü şteri tatmininin algılanan değer tarafından pozitif yönde
etkilendiğini, algılanan değerinde, algılanan fiyat ve algılanan kalite tarafından belirlendiğini tespit etmiştir. Benzer şekilde Athanassopoulos (2000), mü şteri tatmininin
algılanan değer ile sıkı bir ilişki içinde olduğunu ve müşteri tatmininin fiyat ile kalite tarafından da etkilendiğini belirtmiştir. Rust ve Richard (1994), algılanan değerin,
algılanan kalite tarafından etkilendiğini, algılanan değerinde müşteri tatminini doğrudan etkilediğini tespit etmi ştir. Bagozzi'nin (1992) modeli, sat ın almada, satın alma
öncesindeki hizmet değerlendirme durumunun duygusal bir reaksiyona neden olacağını bu reaksiyonunda davran ışları belirleyeceğini belirtmiştir. Yani algılanan değer,
performans ve algılanan kalite tarafından etkilenirken, mü şteri tatmini de algılanan
değer tarafından belirlenmektedir.
Araştırma modeli ortaya konurken literatür yan ında Türkiye'de çeşitli termal

31

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (2) : 28-40

tesislerde iki yıl boyunca gerçekle ştirilen nitel araştırma verilerinden yararlan ılmıştır. Söz konusu nitel ara ştırmalar Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki çe şitli
termal tesislerde gerçekle ştirilmiştir.

Şekül 1: Araştırma Modeli

vardır.

a

Bu model doğrultusunda geliştirilebilecek HO karşıt hipotezleri aşağıdaki gibidir;
Hl. Termal tesislerde algılanan fiyatm, algılanan değer üzerinde doğrudan etkisi
Termal tesislerde algılanan fiyatın, algılanan kalite üzerinde do ğrudan etkisi
vardır.
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H3. Termal tesislerde algılanan fiyatin, müşteri tatmini üzerinde doğrudan etkisi

vardır.

H4 Termal tesislerde algılanan fiyaün, müşteri sadakati üzerinde doğrudan etkisi

vardır.

H5. Termal tesislerde algılanan fiyatin, ağızdan ağıza iletişim üzerinde doğrudan
etkisi vardır.
H6. Termal tesislerde algılanan kalitenin mü şteri sadakati üzerinde doğrudan etkisi vardır.
H7. Termal tesislerde performansm, algılanan değer üzerinde doğrudan etkisi
vardır.
H8. Termal tesislerde algılanan değerin, müşteri sadakati üzerinde doğrudan etkisi vardır.
H9.Termal tesislerde algılanan değerin, ağızdan ağza iletişim üzerinde doğrudan
etkisi vardır.
H10. Termal tesislerde mü şteri tatmininin, müşteri sadakati üzerinde doğrudan
etkisi vardır.
H11.Termal tesislerde mü şteri tatmininin, ağızdan ağı
- za iletişim üzerinde doğrudan etkisi vardır.
H12. Termal tesislerde müşteri sadakatinin, ağızdan ağıza iletişim üzerinde doğrudan etkisi vard ır.

Araştırmanın Örnekleme Yöntemi
Araştırmanın evreni Türkiye'deki termal tesislere gelen bireyler olarak dü şünülmüş ancak konu hizmet pazarlamas ı ve müşteri sadakati ile ilgili olduğundan dolayı bu
konuların fiziksel imkanlardan ayrı olarak daha rahat ölçülebilmesi için ara ştırma yapılacak termal tesislerde öncelikle baz ı standartlar aranmışhr. Bu fikirden hareketle yüzme
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havuzu, sauna, kondisyon salonu ve içinde televizyon olan odalara sahip termal tesisler
araştırmanın esas evreni olarak al ınmıştır. Bu kriterleri taşıyan ve aynı zamanda kaplıcalar yönetmeliğin göre işletme izni alan 71 adet termal tesis vard ır. Bu işletmelerin 58
adedi (% 82'si) Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer almaktad ır (www.kultur.
govInTRbelgegoster). Bu bölgelerde de en yo ğun yerler Ege bölgesinde Denizli ve İzmir,
İç Anadolu bölgesinde Ankara iken, Karadeniz bölgesinde de Samsun ara ştırma alanı
olarak belirlenmiş ve anılan bölgelerde standart hizmet veren 9 adet termal tesiste ba şka ifade ile kaphcalar yönetmeli ğin göre işletme izni alan termal tesislerin % 12.7'sinde
anket uygulanmıştır. Örnek kütlenin belirlenmesinde tesadüfi olmayan örnekleme metotlarmdan biri olan keyfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır Bu termal tesislere konaklamaya giden bireylere yüz yüze görü şme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Anket yapılan
ziyaretçilerin seçiminde ise herhangi bir kıstas kullanılmamış, daha önce de belirtildi ği
gibi keyfi örnekleme yöntemi uygulanmıştır.
Araştırma kapsamında anket uygulanan kişilerin konaklamış olduğu termal
tesisler şunlardır; Umut Kaplıcası Kür Oteli-Denizli, Pam Termal Otel-Denizli, Colessea Kaplıca Kür Oteli-Denizli, H ıerapolis Termal Otel-Denizli, Herakles Kapl ıca Kür
Oteli-Denizli, Balçova Termal Kapl ıca Kür Oteli- İzmir, Sheraton Çe şme Hotel Resortİzmir, Ayaş Kaplıca ve İçmeler-Ankara, Ancere Termal Hotel-Samsun.
Bu çalışma için gerekli örnek sayısının belirlenmesinde [n=7r (1-7r) / (e/Z)21 şeklinde geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan formülden yararlamlarak örnek say ısı tespit
edilmiştir. Standart hata (e) 0.05 olarak, standart sapma (Z) 0.95 güven aral ığı olarak belirlenmiş olup, IT ve (1-ır)'nin hesaplanmasmda en yüksek varyans değeri olarak 0,5 kabul
edilmiştir. Sonuç olarak 384 değeri bulunmuştur. Fakat bu araştırmada hata payının azaltılması amacıyla örnek kütlenin sayısı 600 kişi olarak belirlenmiştir. Yapılan 600 anketten
bazılarının hatalı veya eksik olduğu anlaşılmış olup. Sonuçta 540 kişi araştırmaya dahil
edilmiştir. Araştırmada keyfi örnekleme metodu kullanıldığı için bulunan sonuçlar ana
kütleye genellenemez ama k ısmen de olsa ana kütle hakkında bir bilgi sunar.

Araştmna Verilerinin Analizi Yöntemi
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Bu araştırmada Yap ısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli
ekonomistler, eğitim araştırmacıları ve pazarlama araştırmacıları gibi sosyal bilim
alanında faaliyette bulunan bilim adamlar ı tarafından kullanılan ve çok değişkenli
istatistiksel tekniklerin birle şiminden meydana gelen yeni ve çok kuvvetli bir analiz
tekniğidir. Yapısal Eşitlik Modeli istatistiksel bağımlılığa dayalı modellerle ilgili karma hipotezlerin içindeki değişkenlerin sebep sonuç ilişkisini açıklayabilen ve teorik
modellerin bir bütün olarak test edilmesine olanak veren etkili bir model test etme ve
geliştirme yöntemidir. Araştırmacının zihnindeki, araştırma henüz yapılmadan önce
var olan değişkenler arası ilişkilere ait bir modelin, ara ştırmadan elde edilen veriler
aracılığı ile sınanmasına dayanmaktad ır (Yu, 2004).
Yapısal Eşitlik Modeli, birden fazla regresyon analizini bir arada yapan genel regresyon analizinin bir uzantısı olup geleneksel modellerin teslinde kullamlabilmektedir. Fakat
farklı olarak daha karmaşık ilişkilerin ortaya çıktığı durumlarda da (doğrulayıcı faktör analizi,
zaman serileri vb.) yararli olan bir metottur (www.utexas.edu ). ilgi alanı gizli değişkenler tarafından temsil edilen teorik yaplarchr. Temel olarak faktör analizi ve regresyon analizinin
birleşimidir. Teorik yapıya göre oluşturulan tahmini kovaryans matrisinin gözlenen yerlerin
kovaryans matrisine uygunluğunu ir deler (Hox ve Bechger, 1995). Yapısal Eşitlik Modeli regresyon analizine daha çok benzemekle birlikte, etkile şimleri modelleyen, doğrusal olmayan
durumlarla baş edebilen, bağımsız değişkenler arası korelasyona izin veren, ölçüm hatalarını
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modele dahil eden, aralarmda korelasyon olan ölçüm hatalar ını dikkate alan ve her biri birden fazla gözlenen değişkenle ölçülen çoklu bağımsız ve bağımlı gizli değişkenler arası ilişkileri ortaya koyan ve test eden çok güçlü bir istatistiksel tekniktir. Di ğer çok değişkenli istatistik
yöntemleri aç ıklayıcı (exploratory) özellik ta şırken Yapısal Eşitlik Modeli doğrulayıcı (confirmatory)biryapı arz eder. Bu da hipotez testinde Yap ısal Eşitlik Modelinin üstün tarafını ortaya koyar. Aynı zamanda diğer çok değişkenli istatistik türleri hata ölçümlerini (measurement
error) tayin edemez ve bunu düzeltemezken Yap ısal Eşitlik Modeli hemen hemen bütün ölçüm parametrelerini işleme dahil eder ve sonucu buna göre gerçeklestirir (Anderson, 2004).
Verilerin girilmesinde SPSS 13, Yapısal Eşitlik Modeli analiıinde ise AMOS 4.0 programları
kullamlmıştır.

Araştırma Verilerinin Toplama Yöntem ve Arac ı
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Araştırmada veri ve bilgilere ula şmada yüz yüze anket yöntemi kullan ıldı.
Araştırma anketi 09.05.2006 ve 10.09.2006 tarihleri aras ında uygulanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde araştırmanın amacı ve kapsamı ile ilgili bilgilere, ikinci bölümünde demografik özelliklere ve kapl ıcayla ilgili konuları içeren sorulara yer verilmiştir. Araştırma anketinin son kısmında ise araştırma modelinin testini yapmak
amacıyla gerçekleştirilen ölçeklere yer verilmi ştir.
Bu son bölümde 5'li Likert ölçeği: 5; Kesinlikle katılıyorum, 4.,katıliyorum, 3;katılma
ve katılmama oranım eşit, 2;1<atılmıyoium,1;Kesinlikle kahlrruyonzn ı, kullanılmış ve bireylerden sorulan herbir ifadeye ne derecede kat ılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir.
Ölçeklercle yer alan ifadelerin İngilizce aslından Türkçeye çevrilmesinde i şletme
bölümünden baz ı öğretim üyelerinin de görü şü alınmış, daha sonrada tekrar İngilizce'ye
çevrilerek aralar ındaki farkl ılıklar irdelenmiştir. Ankette yer alan ifadelerin anla şılırlığı,
kapsamı, uzunluğu, alucılığı gibi özellikler örneklemdeki bireylerden rasgele belirlenen
25 kişiye yüz yüze anket yöntemiyle ön test yap ılarak tespit edilmeye çal ışılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre anket formunda gerekli düzeltmeler yap ılmıştır.

Araştırmanın Değişkenleri

pe

Araştırma anketinde yer alan ara ştırma modeli testi için gerekli olan ölçekleri
içeren araştırma maddeleri:

(M1F) Algılanan fiyat (Oliver, 1981):
-Bu termal tesisin genel olarak fiyatlar ı uygundu

(M2K) Algılanan kalite (Hartline ve FeıTel, 1996)
-Bu termal tesiste sunulan hizmetin kalitesi genel olarak yüksekti

(MT) Performans (Saleh ve Ryan, 1991:Knutson, 1988)
MT1-Bu termal tesisin odaları temizdi
MT2-Bu termal tesisin her türlü güvenli ği son derece iyiydi
MT3-Bu termal tesisin çal ışanları cana yakındı
MT4-Bu termal tesiste işlemler hızlı bir şekilde yerine getiriliyor
MT5-Bu termal tesisin çalışanları konularında bilgili kişilerdi
MT6-Bu termal tesiste sessiz sakin bir ortam mevcut

( M3D) Algılanan değer (Woddruff, 1997)
-Bu termal tesisteki hizmet ödedi ğim paraya değer nitelikteydi
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(M4T) Müşteri tatmini (Oh, 1999)
-Bu termal tesisten genel olarak tatmin oldum
(M5S) Müşteri sadakati (Oh, 1999)
-Bu termal tesise tekrar gelece ğim
(M6S) Ağızdan ağza iletişim (Oh, 1999)
-Bu termal tesisi ba şkalarına da tavsiye edece ğim
Araştırmanın Kısıtları
Zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı araştırma evreni, Türkiye'deki bütün
kaplıcalan kapsayacak şekilde ele al ınmamış, sadece tesadüfi olmayan örnekleme
metotlarından biri olan keyfi örnekleme metoduyla belirlenen belirli bir örnekleme
uygulanmıştır.
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Anketin Güvenirlilik Sonuçları
Güvenirlilik, bir ölçeğin neyi ölçmeyi amaçl ıyorsa hep aynı şekilde ölçmesini
ifade eder. Yani anketin hem iç hem d ışsal etkenlerden olabildi ğince bağımsız şekilde
tutarlı sonuçlar vermesini belirtir. Ayrıca güvenirlilik analizi anket sorular ına verilen
cevapların birbirlerine yakınlığını da test eder. Yayg ın olarak kullanılan analizlerden
birisi cronbach alfa katsay ısıdır. Ölçekte yer alan belli say ıda sorunun homojen bir
yapı gösteren bir bütünü ifade edip etmedi ğini araştırır. Ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır ve bir ölçekteki sorular ın varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile elde edilir. 0-1 aras ında değer alır. Bu değer 0<n<0.4 ise ölçek güvenilir değil,
0.4< Tt<0.6 ise ölçeğin güvenirliliği düşük, 0.6< Tt<0.8 ise ölçek oldukça güvenilir,
0.8<Tt< 1 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir denilir.
Soru Silinirse
Alfa

Soru Silinirse
Alfa
,966
,969

pe

MIF
M2K
M3D
M4T
M5S
M6S

,968
,968

,967
,969

MTI
MT2
MT3
MT4
MT5
MT6

,967
,970
,972
,970

,969
,970

Genel alfa katsayısı 0.972'dir. Tablo l'de soru silınirse alfa değeri süttmuna bakıldığında, değeri genel alfa'dan yüksek ç ıkan maddelerin ölçekten ç ıkanlması gerekir. Çünkü
güvenirliliği azaltmaktadır. Başka bir deyişle bir anket sorusu ç ıkanldığında genel alfa
değerinde bir yükselme oluyorsa ilgili soru güvenirlili ği olumsuz etkilemektedir. Tablo
l'deld soru silinirse alfa sütunundaki bütün alfa de ğerleri genel alfa değerinden düşük
çıkmış olup, bunun manası bütün soruların anketin güvenirliliğine olumlu katkı yaptığıdır. Dolayısıyla hiçbir sorunun ölçekten ç ıkarılmasına gerek yoktur.
YAPISAL EŞITLIK MODELI SONUÇLARI
Yapısal eşitlik testinde bütün faktörler tek de ğişkenle ölçülecektir. Bu amaçla
performans faktörünün alt ında olan 6 değişkenin aritmetik ortalamas ı alınarak yeni bir
değişken oluşturulmuş ve bu yeni değişken yapısal eşitlik modelinde performans faktörünü temsil etmiştir. Diğer faktörler ise zaten tek de ğişkenle ölçüldüğü için bir sorun teşkil
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etmemektedir. Modelde en yaygın olarak kullanılan uyum iyiliğe testleri kullanılmış olup
literatürdeki aç ıklamaları şu şekildedir (Information Technology Services, 2005).
Goodness of Fit Index (GFI): GFI, varsay ılan modelce hesaplanan gözlenen
değişkenler arasındaki genel kovaryans miktar ını gösterir. Regresyon analizindeki
R2 gibi aç ıklanabilir. Aralarındaki fark R2 (determinasyon katsay ısı) hata varyans ıyla
ilgili iken GFI, gözlenen kovaryans yüzdesiyle ilgilidir. GFI de ğeri 0 ile 1 aras ında değişir. GFI'nın 0.90'1 aşması iyi bir model göstergesi olarak al ınmaktadır. Bu, gözlenen
değişkenler arasında yeterince kovaryans ın hesapland ığı anlamına gelmektedir.
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI): GFI testinin yüksek örnek hacmindeki
eksikliğini gidermek amacıyla kullanılan bir indekstir. Değeri 0-1 aras ında değişir ve
0.90'ın üzerinde olmas ı gerekir.
Bentler Bonett Index veya Norrned Fit Index (NFI): DELTA1 olarak da bilinir Amaç
varsayılan modelin kullanılmasıyla iyileşen uygunluk miktarını belirlemektir. Diğer bir deyişle sıfır hipotezinin uygımluğu ile karşılaştırıldığında varsayılan modeli kullanarak elde edilen
uygurıluktaki artış miktarını gösterir ve 0-1 aras ı değer alır. Bulunan değerin 0.90'm üzerinde
olması gerekir ve l'e ne kadar yaklaşırsa o kadar fazla uyum iyiliğine sahiptir.
Relative Fit Index (RFI): R,H01 olarakda bilinir. 0-1 arası değişen değerler alır (bazen bu
değerlerin dışına çıkabilir). 0.90'clanyüksekbir değer alması tercih edilir
Comparative Fit Index (C F1): Model tarafından tahmin edilen kovaryans matrisi ile
sıfir hipotezli modelin kovaryans rnalrisini karşılaştırır. 0-1 arası değişen değerler alın l'e
yaklaştıkça uyum iyiliğinin arttığını gösterir
Incremental Fit Index (IFI): DELTA2 olarak da bilinir Bazı koşullarda l'in üzerinde
değer alabilir bu durumda l'e eşitlenir. 0.90'm üstünde olmal ıdır
Modelin yapısal eşitlik modeli sonuçları şekil 2'de görülmekte olup uyum iyiliği incleksleri
şu şekildedir. X2:36,735 df.8, X2/df. 4,592 ,GFI: 0.982, AGFI: 0.937, RFI: 0.9B NFI:0.994, L1410.995,
1-FI: 0.995. Görüldüğü gıbi, modelin uyum ıyiliği indeksleri çokyüksekgkm ış olupgeçerli bir model
olduğu konusunda güven verdiği söylenebilir.
dil
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Şekil 2: Modelin Yap ısal Eşitlik Modeli Sonuçları
Tablo: 2 Standardize Regresyon Katsay ıları
Regresyon Yönü
M3D<--

M1F

Regresyon Katsay ısı

Regresyon Yönü

Regresyon Katsay ısı

0,840

M5S<--

M3D

0,091

M3D<— MT

0,107

M5S<--

M1F

0,786

M4T<--

M1F

0,938

M6S<--

M1F

0,785

M2K<-- M1F

0,926

M6S<--

M4T

0,118

M5S<--

0,093

M4T
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Şekil 3: Araştırma Modelinin Standardize Değerlerini Içeren Yap ısal
Eşitlik Modeli Sonuçları
Elde edilen bulgular sonucunda araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi test edilmiştir.
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Hl. Termal tesislerde alg ılanan fiyatm algılanan değer üzerinde doğrudan etkisi vardır. (r= 0,840 p= 0.000), H1 KABUL EDİLMİŞTİR.
H2. Termal tesislerde algılanan fiyatm algılanan kalite üzerinde doğrudan etkisi vardır.(r= 0,926 p= 0,000), H2 KABUL ED İLMİŞTİR.
H3. Termal tesislerde algılanan fiyatın müşteri tatmini üzerinde doğrudan etkisi vardır.(r= 0,938 p= 0,000), H3 KABUL ED İLMİŞTİR.
H4. Termal tesislerde algılanan fiyahn müşteri sadakati üzerinde do ğrudan
etkisi vardır.(r= 0,786 p= 0,000), H4 KABUL ED İLMİŞTİR.
H5. Termal tesislerde algılanan fıyatın ağızdan ağıza iletişim üzerinde doğrudan etkisi vardır.(r= 0,785 p= 0,000), H5 KABUL ED İLMİŞTİR.
H6. Termal tesislerde algılanan kalitenin müşteri sadakati üzerinde doğrudan
etkisi vardır. (r= 0,004 p= 0,905), H6 REDDEDILMIŞTIR.
H7. Termal tesislerde performansm alg ılanan değer üzerinde doğrudan etkisi
vardır.(r= 0,107 p= 0,000), H7 KABUL EDILMI ŞTIR.
H8. Termal tesislerde algılanan değerin müşteri sadakati üzerinde doğrudan
etkisi vard ır.(r= 0,091 p= 0,004), H1 KABUL ED İLMİŞTİR.
H9. Termal tesislerde alg ılanan değerin ağızdan ağıza iletişim üzerinde doğrudan etkisi vardır. (r= 0,101 p= 0,055), H9 REDDED İLMİŞTİR.
H10. Termal tesislerde müşteri tatmininin mü şteri sadakati üzerinde do ğrudan etkisi vardır.(r= 0,093 p= 0,006), H1 KABUL EDİLMİŞTİR.
H11. Termal tesislerde müşteri tatmininin ağızdan ağıza iletişim üzerinde doğrudan etkisi vard ır. (r= 0,118 p= 0,039), H1 KABUL ED İLMİŞTİR.
H12. Termal tesislerde mü şteri sadakatinin ağızdan ağıza iletişim üzerinde
doğrudan etkisi vard ır. (r= -0,104 p= 0,149), H1 REDDEDILNII ŞTIR.
Hipotez sonuçlarından termal turizmde müşteri sadakat modelinde, mü şteri sadakati
üzerinde etkili olan değişkenlerin, en etkiliden daha az etkiliye göre s ıralanışı ise şu şekildedir
fiyat, Müşteri tatmini, Algdanan değer.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Türkiye'de termal turizm pazarlamasmda, mü şteri sadakatine yönelik yap ısal bir model önerisi amacıyla yapılan araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre; termal
turizm müşterileri tarafından konaldadıkları termal tesise yönelik olarak algılanan fiyat, o termal tesise karşı oluşacak sadakatlerini doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir. Ara,st ırma
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kapsamındaki termal turizm müşterileri tarafından konakladıklan termal tesise yönelik olarak algılanan fiyat, o termal tesiste karşı algıladıklan değeri, algdad.tidan değer de sadakatlerini doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir. Araştırma bulgularma dayanaraktermal turizm
müşterileri tarafından algılanan fiyatın müşteriler tarafından algılanan kaliteyi, müşterilerin
tatmin düzeylerini ve a ğızdan ağı" za iletişimi doğrudan ve olumlu yönde etkilediği sonucuna
varılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, termal turizm mü şterilerinin performans
algılannın yani müşterilerin tennal tesisle ilgili olarak odaların temizliği, güvenliği, sakinliği
ile tesiste çalışanların hizmet hızı, cana yakınlığı ve iş bilirliği ile alakah olarak algılannm o
tennal tesisle ilgili olarak algıladıklan değeri doğrudan ve olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaştimıştır. Modelde test edilen araştırma hipotezlerinden, termal turizm mü şterilerinin konaldadfidan termal tesislerdeki alg ıladıklan tatmin düzeylerinin o termal tesise sadakatlerini
doğrudan ve olumlu yönde etkiledikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, söz konusu tatmin düzeylerinin ağızdan ağıza iletişimi de doğrudan ve olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Araşhmıada, elde edilen hipotez sonuçları çerçevesinde tennal tesise gelen mü şterilerin
genel özellikleri çerçevesinde algılanan fiyat, algılanan değer, algılanan kalite, tatmin, ve performarısm müşteri sadakatinin sağlanmasında belirleyici rol oynadddan ortaya konmu ştur.
Termal turizm işletmelerinde müşteri sadakatine dönük olarak çal ışmalar yapılırken
her sektörde olduğu gibi her bir tüketicinin özel olduğu yani tüketicilerin her birinin bir diğerinden farklı olduğu; farklı tatmin derecelerinin, farkl ı algılannın, farklı memnuniyet kavramlarının vs olabileceği unutulmamalıdır. Örnek vermek gerekirse kimi tüketici kendisine
güler yüzlü davrandmasmdan hoşlanırken, kimisi ciddi davrantimasım ister kimisi de yerine
göre ciddi yerine göre güler yüz isteyebilir. Sonuçta, mü şteriler de birer tüketici olduğu için bu
hususa işletmeler dikkat etmeli ve hem mevcut hem de potansiyel mü şterilerinin özelliklerine hitap edebilecek bir pazarlama '<armas ını düzenleyebilmelidirler. Çünkü müşteri sadakati oluştunfimayan bir işletmenin bulunduğu sektörde rekabet artt ıkça o işletme için mevcut
müşterileri elde tutmak zamanla zofla şacaktır. Ayrıca, kaybedilen müşterilere karşın sürekli
yeni müşteriler bulmaya çalışma şeklinde bir felsefeyle basan sa ğlanması zordur. Yeni bir
müşteri kazanma maliyetinin mevcut bir müşteriyi elde tutma maliyetinden çok daha fazla olduğu ve bunun yarımda elde tutulamayan müşterinin işletmeye sağlayacağı olumsuz reklam
unutulmamalıdır.
Kaynak zenginliği açısından dünyada ilk 7 ülke arasında yer alan ülkemizin termal
suları, hem debi ve sıcaldfidan hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki
termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Özellikle son yıllarda tennal turizme gereken önem verilmeye başlarımıştır. Yakın gelecekte termal turizmden büyük kazammlar
beklenmektedir. Bu yüzden tennal turizmde mü şteri sadakat model önerisi sunan bu çal ışma
tennal tesis yöneticileri için çok önemli sonuçlar içermektedir.
Araşhrmadan elde edilen bu sonuçlar müşteri sadakati ve müşteri sadakatini etkileyen algılanan fiyat, algılanan kalite, algılanan değer, müşteri tatmini, performans, ağızdan
ağı" za iletişim gibi faktörlerin önemini vurgulamaktad ır. Termal tesislerde müşteri sadakatini
sağlamanın yolu, sayılan faktörlerin müşterilere en uygun düzeyde sunulmas ıyla gerçekleşecektir. Bu faktörler için yapılması gerekenler ise, her bir mü şteri grubu için ayrı ayrı ortaya
koymayı gerektirecek uzun bir araştırma sonunda elde edilebilir. Yapılacak yeni bir çalışmada bu konunun irdelenmesi mevcut ara ştırmanın tamamlayıcısı olacaktır
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BÜRO ÇALI ŞANLARI AÇISINDAN İNTERNET
BAĞIMLILIĞININ ÖNEMINE ILIŞKIN B İR
ARAŞTIRMA*

Akyay UYGUR** Sami ACAR*** Meryem DÜ ĞER****

Özet: Bilgisayar teknolojisindeki geli şmeler günümüz çal ışma anlayışım, çalışma ortamını ve bu çalışma ortamı içinde yer alan tüm bireyler için değişimi zorunlu hale getirmiştir. Teknolojik geli şmelerin etkisi altındaki günümüz büro
ortamında internet kullanım ının her geçen gün arttığı ve internetten daha fazla yararlanmanın gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.
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Bürolarda bilgisayar teknolojisinin etkin kullanımıyla anlamlı bir çalışma ortamı oluşturabilmek için internet teknolojisinin özelliklerinden daha etkili bir
şekilde yararlanmak gerekmektedir. Bu ise ancak yeni teknolojik geli şmelerin
ve internetin etkin kullan ıldığı çalışma ortamının oluşturulmasına bağlıdır.
Günümüz i şletmelerinde fiziki büro ortam ında yapılan işlerin artık bilgisayar
ve internet ortamında gerçekleştirilmesi nedeniyle bürolarda insan-makine etkileşimi her geçen gün artmaktadır. Büro ortamında çalışanların günlük rutin
işlerini kolaylaştırıcı özelliğe sahip olması açısından internet kullanımı oldukça önemli olmas ına karşın internet kullanım ı arttıkça büro çalışanlarında internet bağımlılığının da arttığı görülmektedir.
çalışmada büro çalışanlarının internet bağımlılığını belirlemek amacıyla Ankara İli Çankaya İlçesi'nde Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı sağlık sektöründe
faaliyet gösteren 115 işletmedeki büro çal ışanları üzerinde ankete dayalı bir
araştırma yapılm ıştır. Araştırmada aynı zamanda yüz yüze görü şme yöntemi
de kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda bazı önemli bulgulara ulaşılm ıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bu bulgulardan hareketle büro
ortamında çalışanlara teknolojik bir davranışsal hastalık olan internet bağımlılığına ilişkin çe şitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Büro yönetimi, davran ışsal hastalıklar, internet bağımlılığı

A Study On Significance Of Internet
Dependence Of Office Workers
Abstract: The improvements in computer technologies forced development of
current working mentality, working conditions and individuals participating
* Bu çalışma, V. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.
** Oğr. Gör. Dr., G.O. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi,
*** Arş. Gör., G.Ü. Ticaret ve Turizm E ğitim Fakültesi,
**** Okutman, G.O. Ankara Meslek Yüksekokulu,
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in these conditions. It is a fact that internet usage is increasing in office environments under the circumstances of technological improvements.
To form a meaningful working condition by using computer technologies in
office effectively, an affective usage of internet is needed. This can be happened
only by using the new technological improvements and internet effectively.
Human - machine interaction is increasing day by day because of jobs are done
by computer or on internet rather than physical office conditions in current businesses. Although internet usage is important due to the fact that it facilitates
the daily routine of office workers, internet also causes dependency.

a

In order to measure the internet dependency of office workers, a research based
on questionnaires had been applied on office workers of 135 enterprises working
on health sector in Çankaya, Ankara. Also in this study by using face to face
interview method important conclusions had been reached. According to these
conclusions various recommendations had been giyen to the office workers concerning internet dependency which is a technological behavioral illness.
Key words: Office management, behavioral illnesses, internet dependency.
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GİRİŞ
Teknoloji, endüstrinin çe ş itli alanlar ı na ili şkin araç, gereç, metot,
teknik ve uygulamalar ı n bütünü olarak ifade edilmektedir (Savage, 1993:21).
Teknoloji, insan gereksinimleriyle ba şlayan bir tasarlama yapma ve uygulama sürecidir. Bu süreçte, bilimsel bilgi, madde ve enerjinin girdi olarak
kullanı mı yoluyla tüketilebilir bir ürün ortaya ç ıkarken; teknoloji toplumu
etkileyen ayn ı zamanda da sosyal norm ve de ğerlerden etkilenen bir nitelik
taşı maktad ı r.
Bilim ve teknolojideki geli şmeleri yakı ndan izleyerek onlardan faydalanabilmek, ça ğdaş toplum olmanın ön şartıd ır ve toplumun bütününü ilgilendirir. Buradan hareketle, içinde bulundu ğumuz çağda bireyin teknolojiye yönelik gereksinimlerini iyi tespit etmenin her zamankinden daha çok
ehemmiyet kazanm ış olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Teknolojiye s ı rt
çevirip görmezlikten gelmek ya da onun tutsakl ığı na dü ş memek için; onu
tanıyan, geli ştirip yönlendiren üretken büro çal ışanları yeti ştirmek büro yönetimi ve sekreterlik e ğitiminin önde gelen görevleri aras ındadır.
Bilgisayar ve ileti ş im teknolojisindeki gelişmeler internet gibi bir
ileti ş im ortam ı n ı n ve teknolojisinin do ğması na neden olmu ştur. International Network kelimelerinin kı saltı lmas ı ndan olu şan internet "uluslar aras ı
bilgisayar a ğı" olarak ifade edilmektedir (Halis, 2001:83).
Internet günümüzde; birçok bilgisayar sistemini bir protokol ile birbirine bağlayan dünya çap ı nda yaygın olan ve sürekli büyüyen büyük bir
kitlesel ileti şim arac ı d ı r. İnternet bilgiye kolay, ucuz, h ı zl ı ve güvenli ula şman ı n, onu payla ş man ı n en modern yoludur. İnternet, üretilecek bilgilerin
dolaşı m sistemi görevini üstlenmektedir (Halis, 2001:83).
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Günümüz işletmelerinde fiziki büro ortam ında yapı lan i ş lerin bilgisayar ve internet ortam ı nda gerçekle ştirilmesi nedeniyle bürolarda insanmakine etkileş imi her geçen gün artmaktad ı r. Büro ortam ı nda çal ış anları n
günlük rutin i ş lerini kolayla ştı rı c ı özelliğe sahip olmas ı aç ı s ı ndan internet
oldukça önemli olmas ı na karşı n internet kullan ı m ı artt ı kça büro çal ış anlarında internet ba ğı ml ı l ığı nın da arttığı görülmektedir.
Internet ba ğı ml ı l ığı nı n bile ş enleri, nedenleri, belirtileri ve korunma yolları üzerine yap ı lan bu ara ştı rmada, sa ğl ı k sektöründe faaliyet gösteren Ankara Ticaret Odas ı na kayıtl ı i ş letmelerdeki büro çal ış anları na yüz
yüze anket uygulanm ıştı r. Elde edilen veriler ışığı nda; sağlık sektöründe
faaliyet gösteren i ş letmelerdeki büro çal ışanları n ı n internet ba ğı ml ı lığı gibi
bir teknolojik davran ış sal hastal ı k etkisinde olup olmad ıkları belirlenmeye
çal ışı lmıştı r.

cy

a

İNTERNET BAĞIMLILIĞI
Bilgisayar ve ileti ş im teknolojisindeki geli ş melerin gittikçe h ı zland ığı ve teknolojinin günlük ya ş am ı mı za h ı zla girdi ği dü şünüldüğünde
cep telefonlar ı , bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin büro ortam ındaki
vazgeçilmez yeri ve önemi aç ı kça görülebilmektedir. Ancak, günümüz büro
ortam ı nda bilgisayar ve internet gibi teknolojiler, istenilen bilgiye an ı nda
ulaş abilme, bilgi payla şımı nı sağlayabilme gibi çe ş itli kolayl ı kları yanında
çok s ı k kullan ı mdan kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmektedir.

pe

Büro ortam ı nda özellikle bilgisayar ve internet ortam ı nda büro faaliyetlerini gerçekle ştiren çal ış anlarda oldukça s ık görülen psikolojik ve bedensel
rahats ı zl ıklar ve sosyal ili şkileri olumsuz yönde etkileyerek onlar ı n iş performans ı n ı ve verimini negatif yönde etkileyen a şırı bilgisayar ve internet
kullan ı m ı kiş iyi kullandığı teknolojiye bağı ml ı hale getirmektedir. Buna
göre bağı ml ı lık kavram ı n ın tan ı m ı n ı n iyi yap ı larak nedenlerinin; belirtilerinin ve çözüm önerilerinin ortaya konulmas ı önem ta şı maktad ır.
Dr. John M. Grohol (2005) internet ba ğı ml ı lığı n ı n test edilip edilemeyece ğine ili şkin bir ara ştı rma yapm ıştı r. Grohol'a göre insanlar internet üzerinde
çevrimiçi olarak a şı rı zaman harcamaktad ı r. Baz ı ki ş iler, aşı rı TV seyretme,
aşı rı çal ış ma, a şı rı okuma gibi al ışkanl ı kları nedeniyle aile, arkada ş lı k ve
diğer sosyal ili şkilerinde ba ş arı sı z olmaktad ı r. Bunun nedenleri aras ı nda,
TV bağı ml ı lığı , kitap bağı ml ı lığı , çal ış ma bağı mlı lığı gibi bağı mlı lı klar yer
almaktad ı r. Internet bağı ml ı lığı da teknoloji ile birlikte gelen ve insanlar ın
sosyal ya ş antı ları n ı olumsuz yönde etkileyen bir ba şka bağımlı l ı ktı r.
Iowa Üniversitesi'ndeki ara ştı rmac ı lar internet ba ğı ml ı lığı kavram ı nı , "Internet Davran ışsal Bağı ml ı lığı " olarak ifade etmektedirler. Bu yazarlar,
uzun süren çevrimiçi ba ğlantı dan ve kontrolsüz internet kullan ı mı ndan
bahsetmektedirler (Briggs, 2006). Hall ve Parsons (2001) kolej ö ğrencileri
üzerinde yapm ış oldukları inceleme ara ştı rmas ı nda bili ş sel davran ış terapisinde internet ba ğı mlı l ığı n ı n önemini ortaya koymu ş lard ı r.
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Amerikan Psikiyatri Birli ği tarafı ndan 1994 yı lı nda yap ı lan ve DSMIV olarak kı saltmayla isimlendirilen, zihinsel bozukluklar ı n tanı msal ve sayı sal el kitab ı nda internet ba ğı ml ı l ığı bir hastal ık olarak yer almamaktad ı r
(Çelebi, 1999). Bu tan ı m asl ı nda bir nevi madde ba ğı ml ı l ığı nı ifade etmektedir. Ancak, madde bağı ml ı l ığı kapsam ı na girmeyen internet teknolojisinin aşırı ve amaçs ı z kullanım ı farkl ı davranışsal hastal ıkların da bağı mlı lık
kapsam ı nda yer almas ı n ı gerektirmektedir.
Kumar oynama, a şı rı yeme, cinsellik, bilgisayar oyunlar ı oynama ve
evli çiftlerin birbirine a şı rı bağlı lığı gibi farkl ı bağı mlı l ı klardan söz edilmektedir. Ba ğı mlı l ı kları n bir kı smı kimyasal olmayan bağı mlı l ı klar grubunda yer almaktad ı r ki bunlar televizyon bağı ml ı l ığı , eğlence makinesi ba ğı mlı l ığı olarak ifade edilmektedir. Bu tür davran ış sal bağı ml ı lıkların klinik
olarak tan ı mlanabilmesi günümüzde daha kolay hale gelmi ştir (Griffiths,
1999).
Internet ba ğı ml ı l ığı ise içinde bulunduğumuz bilgi çağı nda hı zla
ilerlemektedir. Bugün internet ba ğlant ı s ı modern hayat ı n bir parças ı haline gelmi ştir. Çocukları n ve yeti şkinlerin e ğitiminde ve diğer bir çok alanda
her geçen gün internet ve onun getirdi ği yeniliklerden yararlan ı lmaktad ı r.
Internet kullan ı mı baz ı ara ştı rmac ı lara göre sahip olunmas ı gereken bir
beceri olarak gösterilirken baz ı ara ştı rmac ı lar internetin a şı rı ve gereksiz
kullan ı m ı sonucunda do ğabilecek sorunlardan bahsetmektedirler (Samson
ve Keen, 2006).
Çevrimiçi Ba ğı ml ı lı k Merkezi (Center of On-Line Addiction k ı saca
COLA) internet ba ğı ml ı l ığı n ı n insanları n yaş ant ı ları nda yıkıc ı özelliğe sahip olduğunu ve bunun için bu tür ba ğı ml ı lığa sahip bireylere e ğitim verilmesi hatta dan ışmanl ı k hizmetinden yararlan ı lmas ı gerekti ğinden bahsetmektedir. 1999 y ı lında Dr. Kimberley S. Young taraf ından kurulan çevrimiçi
bağı ml ı lı k merkezi bugün internet ba ğı ml ı lığı gibi çevrimiçi bağımlı l ı kları
olan bireylere yard ı mc ı olmaktad ı r (Briggs, 2006).
İşman ve diğerlerine göre (2004:1039), internet ba ğı ml ı lığı gibi teknolojik bağı ml ı lıklar; insan-makine etkile ş imini içeren ve davran ış sal hastal ı klar grubundad ı r.
Internetin etkile ş imli ileti şim ve çal ış maya olanak tan ı mas ı nı n yanı nda kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda da bir bilgi deposu oldu ğu yadsı namaz bir gerçektir ( İşman ve diğerleri, 2004:1039).
Internet ba ğıml ı lığı kavram ı çok farkl ı parametreler ile kar şı mıza ç ıkan yoğun internet kullan ı mını anlatmaktad ı r. De Angelis (2000)'inde belirtti ği
gibi internet bağıml ılığı insanlar ın aşırı çevrimiçi pornografi sitelerini ziyaret
etmeleri, bayanlar ın sohbet odalarında arkada şlarıyla a şırı görüşmeleri gibi
insanların günlük yaşantı sından oldukça fazla zaman çalan davran ışsal bağımlılıkları ifade etmektedir. Davran ışsal bağıml ı lıklar televizyon seyretme gibi
pasif ya da etkile şimli internet oyunları gibi aktif olabilir. Aktif olanlar, ses
efektleri, renk efektleri gibi etkenleri içermekte ve bu özellikleri ba ğıml ıl ık
eğilimini artırabilmektedir ( İşman ve diğerleri, 2004:1040)
Internet Bağıml ılığının Bile şenleri
Internet bağı ml ı l ığı gibi teknolojik ba ğı ml ı lıkları , davran ışsal hastal ıkları n
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bir alt grubu olarak gören Griffiths (1999), bu tür ba ğı mlı lıkları n ana bileş enleri olarak;
- Dikkat çekme,
- Duygudurum değiş ikliği,
- Tolerans,
- Geriçekilme belirtileri,
- Çatışma
- Nüksetme'yi
belirlemi ştir.
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a. Dikkat çekme: Bir eylem ki ş inin yaşamında önemli ve zorunlu
hale geldi ğinde ortaya ç ıkar. Dü şüncelere (zihinsel me şguliyet ya da bili şsel
çarp ıtmalara yol açan), duygulara ( ş iddetli isteğe yol açan) ve davran ışa hakim olur. Örneğin, İnternet kullan ı c ı ları , gerçekte çevrimiçi olmasalar dahi
daha sonraki çevrimiçi olacaklar ı zaman ı dü şünürler.
b. Duygudurum değişikliği: Bu durum, belirli bir etkinlik ile u ğraşmanı n sonucunda ki ş ide meydana gelen deneyimlere i şaret eder ve bir ba şa
ç ıkma stratejisi olarak görülebilir. Örne ğin, bu ki ş iler internete ba ğland ıkları nda duygusal olarak bir canlanma hissetmektedir. Saatlerce çevrimiçi
kald ıkları nda kaçma ya da kay ıts ı z kalman ı n sakinle ştirici etkisini hissederler.
e. Tolerans: Ayn ı etkiyi göstermesi için belirli etkinliklerin miktarındaki artma sürecidir. Örne ğin, bir internet kullan ıc ı s ı mn baş langı çta
daha az sürede elde etti ği duygudurumunu elde edebilmesi için çevrimiçi
kald ığı süreyi artt ı rması gerekmektedir.
d. Geri çekilme belirtileri: Bunlar belirli bir eylem devam etmediğinde ya da aniden kesildi ğinde ortaya ç ı kan, ho ş olmayan duygular ya da
fiziksel etkilerdir. Örne ğin, bir internet kullan ı c ı s ı n ı n çevrimiçi olmas ı engellendiğinde, karamsarl ık ve sinirlilikten yak ınabilir.
e. Çatışma: Bağı mlı kiş iler ile çevresindekiler aras ı ndaki ki ş iler
aras ı çatış malar, i ş , sosyal ya şam, hobiler ya da ilgiler gibi çe ş itli etkinliklerle olan çat ışmalar ya da ki ş inin kendi içsel çat ış malarına i ş aret eder.
f. Nüksetme: Belli bir etkinli ğin daha önceki etkileriyle tekrar olu şmas ı eğilimidir ve yı llar süren kaç ınma ya da kontrolden sonra tekrar bağımlı lığı n en uç düzeyine dönülmesidir.
Internet Bağımlılığı nın Belirtileri
Internet ba ğı ml ı lığı na ili şkin yap ı lan bir çok ara ştırma sonucunda
internet ba ğı ml ı l ığına ilişkin bir karar vermek üzere gözlenebilir baz ı davranış ve durumlar belirlenmi ş ve bağı ml ı lığı n belirtileri olarak gösterilmi ştir (Cengizhan, 2006). Bunlar;
Internet'e her gün hatta her saat ba ğlanmak, bağl ı iken zaman ın farkı nda olmamak, sorulduğunda ise inkâr etmek,
Herkese mail adresi, web alan ı , sohbet odas ı vs. vermek veya da ğıtmaya çal ışmak,
45

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (2) : 41-58

- İ nternet d ışı uğraşlara ilginin kaybolmas ı ,
- Sosyal faaliyetlerde azalma, dostlar ı tarafı ndan anla şı lamama duygusu,
hareketsizlik,
- İş performans ı n ı n ve verimliliğinin düş mesi,
- Sürekli uykusuz kalma ve yorgunluk,
- Al ışveri ş lerin internet üzerinden yap ı lmas ı ,
- İş letmeciliğin internet üzerinden yap ı lmas ı (e-business),
- Aile fertlerine yeterli zaman ı ayı ramama nedeni ile aile bağları n ı n zayı flamas ı
- Günlük yaş amdaki di ğer i ş ve ki ş ilerin, çevrimiçi ya şama engel oldu ğu düşüncesi
- Internet kullan ı m ı nedeniyle e ş ler aras ı nda anla ş mazl ı k ve sorun ç ı kmas ı
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Yap ı lan ba şka bir ara ştı rmada internet ba ğı mlı lığı na ili şkin "en
önemli on uyarı sinyali" ş öyle s ı ralanm ıştı r (Ekinci, 2002).
- Birkaç dakika harcamaya niyetlenip, bilgi aramak için saatlerce zaman
harcand ığı n ı fark etmek,
- Çal ış ma arkada ş ları na, özel hayat ı ndaki arkada ş larına ya da ev halk ı na
bilgisayar ba şı nda geçirilen zaman hakk ı nda yalan söylemek,
- Ekran ba şı nda her oturu şta saatlerce kalmaktan dolay ı fiziksel sorunlardan ş ikayet etmek,
- Sürekli olarak bir sonraki internet oturumunu iple çekmek,
- Aran ı lan bilgiyi bulmaya hep "bir ad ı m" kald ığı n ı dü şünmek,
- Sanal bir ki ş iliğe bürünmenin heyecan verici olmas ı , insanlarla internet
üzerinden konu şmayı yüz yüze konu ş maktan daha kolay bulmak,
- E-postay ı kontrol etmek için zorlay ı c ı bir istek duymak,
- İ nternet'e girmek için yemek saatlerini ya da randevular ı bo ş vermek,
- Bilgisayarı n başı nda çok fazla zaman geçirmekten suçluluk duymak ve büyük bir zevk alma aras ı nda gidip gelmek,
- İ nternetten uzak kal ı nd ığı nda içten yoksun kald ığı nı dü şünmek,
Yukarıdaki belirtileri gösteren büro çal ış anları n ı n dikkatli olmaları gerekti ğini belirten uzmanlar, bu sorunlar ı n ki ş inin yapmakta oldu ğu i ş ,
çal ış ma ortam ı , yaş , öğrenim düzeyi, kullan ı m gerekleri ve düzeyi göz önüne
al ı narak de ğerlendirilmesi gerekti ğini vurgulamaktad ı rlar. Bu sorunlar ı n
ortaya ç ı kmas ı nda etkili olduğu dü şünülen alanlar ise internette flört, muhabbet, kumar, pornografi, sohbet, borsada oynama, aç ı k artı rmalara kat ı lma, oyunlar ve son olarak saplant ı lı bir şekilde yeni bilgiler pe ş inde ko ş ma
ş eklinde s ı ralanmaktad ı r (Ekinci, 2002).

İnternet Bağımlılığı nın Nedenleri
Internet ba ğı ml ı l ığı nın nedenlerine ili şkin yap ı lan ara ştı rmalar
özellikle sosyalle şme üzerinde yo ğunlaş maktad ı r. Dr. Storm,A. King'e göre
internet ba ğı mlı l ığı nı n nedenleri şöyle s ı ralanmaktad ı r (Aktaran:Ekinci,
2002);
Ş ehir hayat ı nda kolay kolay kurulamayan sosyal ba ğlantı ları internet üzerinden kurabilmek,
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- Yabanc ı larla kolayl ıkla ve risksiz olarak ileti ş ime ve ili şkiye geçebilmek,
- Çal ış anlar ı n kendilerini dizginlemeden, özgürce dü şüncelerini, duygular ını ifade edebilmeleri,
- Çal ışanları n kendilerini göstermek istedikleri yönleri abartarak söylemeleri,
Sosyalle şme ihtiyac ına, İnternet'i çekici k ı lan ba şka unsurlar ı da eklemek
mümkündür; her an el alt ı nda olmas ı , yasaklanm ış olana ula şabilmeyi kolaylaştı rmas ı , oyun oynamaya, risk almaya yard ı m etmesi örnek verilebilir
(Ekinci, 2002).

İnternet Bağımlılığının Büro Çalışanlarında Yaratt ığı Sorunlar ve
Korunma Yolları
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Internet bağı mlı lığı , çal ış an birey için fiziksel ve davran ışsal bir takı m sorunları birlikte getirmektedir. Uzun süreli internet kullan ı mı fiziksel
olarak çe ş itli sağl ı k problemlerine neden olurken, davran ışsal olarak da
büro ortam ı nda çal ış an diğer i şgörenleri rahats ız etmektedir. Örne ğin; internet kullan ı rken nas ı l oturduğunu unutan, gözleri ekrana kilitlenmi ş büro
çal ış anları özellikle aç ık bürolarda di ğer çal ışanları n dikkatini çekmekte ve
çal ışmalarına olumsuz yönde etkide bulunmaktad ı r.
Internet ba ğı ml ığı nedeniyle, bürolarda mektuplar ın aç ı lması , gazetelerin okunmas ı , dergilerin birikmesi, günlük i şlerin yerine tam olarak
getirilmemesi gibi olumsuz durumlar meydana gelebilir. Ayr ı ca çal ışanlar
zamanları nı iş yapmak yerine internet ba şı nda geçirebilirler. Bunun sonucunda yorgunluk artmakta, i ş performans ı ve verimlilik dü şmektedir.
Internet ba ğı mlı lığı n ı n yaratt ığı bu tür sorunlar ı n üstesinden gelmek için baz ı büro yöneticileri önlem alma yoluna gitmektedirler. Bu internet ba ğlantı s ını kesme veya kı s ıtlama şeklinde olabilmektedir. Bunun
yanında bu tür bir bağı mlı lık içinde olan büro çal ış anlarına gerektiğinde;
- Bilgisayar ı nı kapatmas ı n ı söylemek,
- İnternet kullan ı m saatlerini de ğiştirmek,
- İnternetin faydalar ı nın ve zararlar ı nın yaz ı ld ığı hafı za kartlar ı ve kağıtları
görünür yerlere asmak ya da koymak gibi baz ı tedbirlerin al ınmas ı gerekir.

BÜRO ÇAL İŞANLARİ AÇİSİNDAN İNTERNET BAĞrIMLILIĞININ ÖNEMINE İLİŞKİN B İR ARAŞTİRMA
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çal ışmanın amac ı , bürolarda görülen internet ba ğı ml ı l ığı gibi
teknolojik davran ışsal meslek hastal ı kları n ı n önemini vurgulamakt ı r.
Bu çal ışmanın bir diğer amac ı da, Ankara Ticaret Odas ı 'na kayıtlı sağl ık sektöründeki i şletmelerin yönetici ve çal ış anlarının internet bağı mlı lığı na karşı yeni önlemler almalar ı na ve stratejiler geli ştirmelerine
yard ı mc ı olmaktır. Bununla birlikte, bürolarda görülen meslek hastal ı kları
konusunda yap ı lmış çal ışmalara farkl ı bir boyut kazand ı rmakta çal ış manı n
amaçlar ı aras ı nda yer almaktad ı r.
Ara ştı rman ı n sonuçları , örneklemdeki çal ışanları n internet bağı ml ı lığını n mevcut durumunu ortaya koymak aç ı s ından önemlidir.
47

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (2) : 41 - 58

Araştırmanın Hipotezleri
Büro çal ış anlar ı n ı n internet bağı ml ı lığını n test edilmesi amac ıyla
a ş ağı daki hipotezler olu şturulmu ştur.
H1: Büro çal ış anları n ı n bilgisayar okuryazarl ığı na ili ş kin eğitim
ile evlerinde internet kullanmalar ı aras ı nda anlaml ı bir ili şki yoktur.
H2: Büro çal ışanları nın ya ş ları ile internet kullan ı mına ili ş kin eğitime ihtiyaç duymalar ı aras ı nda anlaml ı bir ilişki yoktur.
H3: Büro çal ış anlarını n çal ıştı kları kurumda (ofiste) internet ba ğlantı s ını n olmas ı ile büroda çal ışan diğer ki ş iler ile internet üzerinden ileti ş im kurma aras ı nda anlaml ı bir iliş ki yoktur.

a

H4: Büro çal ışanlarını n eğitim durumu ile internet kullan ı m süreleri aras ı nda anlaml ı bir ilişki yoktur.
H5: Büro çal ış anları nı n günlük internet kullan ı m süresi ile e-postaya bakmak için interneti kullanmalar ı aras ında anlaml ı bir ilişki yoktur.
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H6: Büro çal ış anların ı n günlük internet kullan ı m süresi ile internet üzerinde bir web sitesine üyeliklerinin olmas ı aras ında anlaml ı bir ilişki yoktur.

Araştırmanın Yöntemi

Ankara ilinde Çankaya İ lçesinde faaliyet gösteren sa ğl ı k iş letmelerinde büro çal ış anları nı n internet ba ğı mlı lığı nı saptamak için anket yöntemine dayal ı bir ara ştı rma yap ı lmış ve birincil veriler kullan ı lm ıştı r. Bu
özelliği ile ara ştı rma betimsel bir ara ştı rmad ı r (Ural ve Kı lı ç, 2005:18).
Bu bağlamda, Ankara ili Çankaya İlçesinde Ankara Ticaret Odas ına kayıtl ı sağl ı k sektöründe faaliyet gösteren i ş letmelerde sigortal ı olarak
çal ışan i şgörenler çal ış mam ı z ın evrenini olu şturmaktad ır. Çal ışmada, bu i şletmelerden 115'inde basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 135 çal ışana yüz yüze anket uygulanm ıştı r. Anketten elde edilen veriler SPSS paket
program ı nda değerlendirilerek analiz edilmi ştir.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Ara ştı rman ı n konusu büro çal ış anları nı n internet ba ğı mlı lığı nı n
belirlenmesini içermektedir. Ara ştı rman ı n evrenini Ankara ili Çankaya İlçesinde Ankara Ticaret Odas ı na kayıtl ı sağlı k sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerde sigortal ı olarak çal ışan büro çal ışanları olu şturmaktad ı r.
Ara ştı rmada, Ankara ili Çankaya İ lçesinde Ankara Ticaret Odas ı na
kayıtl ı 115 sağlık i ş letmesinde görev yapan 200 büro çal ışanı na (evrenin tamam ı na) anket dağıtı lmış , anketin da ğıtı ld ığı dönemde (yaz ın) çal ış anları n
izinde olmas ı nedeniyle ancak 135 büro çal ış anı anket formunu doldurmu ştur. Ara ştı rmada büro çal ış anları nca doldurulan anketlerin tamam ı (135'i)
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değerlendirme kapsam ına al ı nmıştı r.

Araştırmanın Kısıtlılıkları
Ara ştı rman ı n amac ı na ulaş abilmesi için evren, zaman yetersizli ği
de dikkate al ınarak Ankara ili Çankaya ilçesi ile s ı nı rland ırı lmıştı r. Araştırmada veri toplamada kullan ı lan anketler, evreninin tamam ına dağıtı lm ıştı r. Anketin dağıtı ldığı dönemde (yaz ı n) sağl ı k i ş letmelerinde çal ış anları n
bir kı smı izinli olmas ından dolay ı anketlerin dönü ş oranı istenilen düzeyde
olamam ıştı r. Bunun yan ı nda anketler doldurmay ı kabul eden i ş letme çal ışanları na uygulanm ıştı r.

ARAŞTIRMANIN BULGULAR!
Araştırmaya katılan, sağl ık sektöründe faaliyet gösteren i şletmelerdeki büro çal ışanlarının sosyo-demografik özellikleri Tablo l'de verilmi ştir.

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Sayı

%

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

cy

18 ve altı
19-35
36-60
61 ve üstü
Toplam

72
63
135

53.3
46.7
100.0

6
100
24
5
135

4.4
74.1
17.8
3.7
100.0

1
44
22
34
28
6
135

0.7
32.6
16.3
25.3
20.7
4.4
100.0

68
24
17
26
135

50.4
17.8
12.6
19.2
100.0

82
25
9
19
135

60.7
18.5
6.7
14.1
100.0

a

Bayan
Bay
Toplam

pe

İlköğretim
Lise
Meslek Lisesi
ÖnLisans
Lisans
YüksekLisans/Doktora
Toplam

Top am Hizmet Süresi

1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve üzeri
Toplam

Ş u Anki Görevindeki Hizmet Süresi

1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve üzeri
Toplam

Araştı rmaya kat ı lan büro çal ışanlarını n cinsiyet dağı lım ı na bakıldığı nda; %53.3'ü bayan, %46.7'sinin de bay oldu ğu görülmektedir. Kat ı l ı mc ıları n yaş aç ı s ı ndan dağı lım ı na bakı ld ığı nda ise; 19-35 ya ş grubunda yer alan
denekler (%74.1) di ğerlerine göre oldukça fazlad ı r.
Ara ştı rma kapsam ına al ı nan deneklerin e ğitim durumu incelendiğinde; ankete kat ı lanları n büyük bir kı sm ı n ı n lise mezunu ve meslek lisesi mezunu oldukları (%32.6+%16.3) ve bunu önlisans mezunlar ı n ı n (%25.3)
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takip ettiği görülmektedir. Tablodaki di ğer önemli bir bulgu, ilkö ğretim ve
yüksek lisans mezunu say ı s ı n ı n oldukça dü şük olmas ı d ı r.
Toplam hizmet süresi ve şu anki görevindeki hizmet sürelerine bakı ld ığı nda 1-5 yı l aras ı deneyime sahip olan ve yeni i şe ba şlayan çal ış anları n
diğerlerine göre fazla oldu ğu görülmektedir. Buna göre; sa ğlık sektöründe
çal ış anları n büyük bir k ı sm ı en fazla 5 yı l deneyime sahiptir.

Tablo 2: Büro Çalışanlarının Görevi Esnas ında Bilgisayar
Kullanma Düzeylerinin Da ğılımı
Görevi esnas ında bilgisayar kullanma düzeyi

Sayı

Kullanıcı

120

88.9

11

8.1

4

3.0

135

100.0

Sistem Yöneticisi
Veritabanı Yöneticisi

-

Sistem Programc ı sı
Toplam

cy

a

Büro çal ış anları n ı n görevi esnas ı nda bilgisayar kullanma düzeylerine ili şkin dağı l ı m incelendi ğinde; çal ış anları n yaklaşı k be şte dördünün
kullan ı c ı düzeyinde oldu ğu görülür. Bu sonuç; sa ğlık sektöründe faaliyet
gösteren i ş letme çal ış anları nı n bilgisayar ve internet kullan ı mı na ili şkin
temel beceri olarak kullan ı c ı düzeyinde olduğunu göstermektedir.

Tablo 3: Büro Çal ışanlarının Çalıştıkları Ortamın (Büro-

nun) Tipi

Çalışılan Ortam ın (Büronun) Tipi

Sayı

Açık Büro

69

51.1

Kapal ı Büro

63

46.7

Panoramik Büro

pe

Toplam

3

2.2

135

100.0

Büro çal ış anları n ı n çal ıştı kları ortam ı n (büronun) tipine bak ı ldığı nda; çal ış anları n yakla şık yarı s ı nı n aç ık diğer yarı s ı nı n da kapal ı büro ortamı nda çal ıştığı görülür. Panoramik Büro ortam ı nda çal ışanları n sayı s ının
oldukça az oldu ğu da bir ba ş ka önemli noktad ı r. Buna göre; sa ğlık sektöründe faaliyet gösteren i ş letmelerin yarı s ını n aç ı k büro tipinde, di ğer yarı s ının
da kapal ı büro tipinde olduğu söylenebilir.

Tablo 4: Bilgisayar Okuryazarl ığı ile ilgili Daha Önce
Eğitim Al ıp Almama Durumu
Bilgisayar okuryazarl ığı ile ilgili daha önce
eğitim alıp almama durumu

Sayı

%

Evet

79

58.5

Hayır

56

41.5

135

100.0

Toplam

Araştı rmaya kat ı lan, sağlı k sektöründe faaliyet gösteren i ş letme çalışanlarını n daha önce bilgisayar okuryazarl ığı ile ilgili eğitim al ıp almad ı kları na ili şkin dağı lı m incelendiğinde; çal ış anları n yakla şı k üçte ikisinin
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daha önce bilgisayar okur-yazarl ığı ile ilgili eğitim ald ığı görülür. Buna
göre; sağlı k sektöründe faaliyet gösteren i ş letme çal ış anları nı n bilgisayar
okuryazarl ığı nı istenilen düzeyde dikkate almad ı kları söylenebilir.

Tablo 5: Büro Çal ışanlarının Evlerinde Internet Ba ğlantısının Olup Olmama Durumu
Evlerinde Internet Ba ğlantısı= Olup
Olmama Durumu
Evet

Sayı

%

62

Hayır
Toplam

45.9

73

54.1

135

100.0

Büro çal ışanlarını n evlerinde internet ba ğlantı s ı n ı n olup olmama
durumuna ili şkin dağı lı m incelendi ğinde; çal ış anları n yakla şık yarı sı nın
evinde internet ba ğlantı s ı nın olduğu görülür. Buna göre; sa ğlı k sektöründe
faaliyet gösteren i ş letmelerde çal ış anları n yarı s ının evlerinde de internet
kulland ığı söylenebilir.

a

Tablo 6:Büro Çalışanlarının Bilgisayar Okuryazarl ığma İlişkin Aldıkları Eğitim İle Evlerinde Internet Kullanma Durumlar ına İlişkin Dağılım
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Evlerinde Internet
Kullanma Durumu
Evet

Bilgisayar
Okuryazarl ığı ile
ilgili Aldıkları
Eğitim

Evet

Hayır

Sayı

Sayı

%

Toplam

Sayı
%

Toplam

Hayır

36

43

79

45.6

54.4

100.0

26

30

56

46.4

53.6

100.0

62

73

135

45.9

54.1

100.0

X2 = 0,010 ; p = 0.05
Büro çal ış anları nı n bilgisayar okuryazarl ığı ile ilgili aldı kları eğitim ile evlerinde internet kullanma durumu aras ı ndaki ili şki incelendiğinde; büro çal ışanları n ı n bilgisayar okuryazarl ığı ile ilgili ald ıkları eğitim ile
evlerinde internet kullan ı mı aras ı nda istatiksel olarak anlaml ı bir ili şkinin
olduğu görülür (p = 0.05). Bu durumda H02 nolu hipotez Red edilmi ştir.

Tablo 7: Büro Çal ışanlarının Internet Kullan ımına
İlişkin E ğitime ihtiyaç Duyup Duymama Durumu
İnternet kullan ımına ilişkin eğitime
ihtiyaç duyup duymama durumu
Evet
Hay ır
Toplam

Sayı
70

%
51.8

65

48.2

135

100.0

Büro çal ış anlarının internet kullan ı m ı na ili ş kin eğitime ihtiyaç duyup duymama durumuna bakı ldığı nda; çal ış anları n yakla şık yarıs ını n internet kullan ı mı na ili şkin eğitime ihtiyaç duyduğu görülür.
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Tablo 8: Büro Çal ışanlarının Yaşları ile İnternet Kullan ımına
İli şkin E ğitime ihtiyaç Duyma Durumuna İlişkin Dağı lım
İnternet kullan ımına
ilişkin eğitimi ihtiyaç
duyma durumu

YAŞ

18 ve altı

Sayı
%

19-35

Say ı

36-60

Say ı
%

61 ve üstü

Sayı
%

Toplam

Sayı
'Y.

Toplam

Evet

Hayır

3

3

6

50.0

50.0

100.0

50

50

100

50.0

50.0

100.0

14

10

24

58.3

41.7

100.0

3

2

5

60.0

40.0

100.0

70

65

135

51.9

48.1

100.0

a

X2 = 0,682 ; p = 0.05

pe
cy

Büro çalışanlarının yaşları ile internet kullanımına ilişkin eğitime ihtiyaç duyma
durumu arasmda ilişki olup olmadığı ki-kare (X2) ile test edilmi ş ve büro çalışanlarının yaşları
ile internet kullanımına ilişkin eğitime ihtiyaç duyma aras ında istatiksel olarak anlamli bir
ilişki bulunamamıştır (p = 0.05). Bu durumda H03 nolu hipotez Kabul edilmi ştir

Tablo 9: Büro Çalışanlarının işyerinde-Büroda Internet Bağları-

tısuun Olması Durumu

Büroda Internet Ba ğlantısının
Olması Durumu
Evet

Sayı

%

132

Hayır

Toplam

97.8

3

2.2

135

100.0

Büro çalışanlarının çalıştıkları kurumda (bürolarmda) internetbağlantısmm olması
durumuna ilişkin dağılım incelendiğinde; çalışanların yaldaşık tamamının (%97.8) bürosunda
internet bağlantısmın olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre; sa ğlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çal ışanların tamammda internet kulland ığı söylenebilir

Tablo 10: Büro Çal ışanlarının Çalıştıkları Kurumda (Büroda) İnternet Bağlantısının Olmas ı ile Büroda Çal ışan Diğer Kişiler İle İnternet
Üzerinden İletişim Kurma Durumlar ına İlişkin Dağı lım
Büroda Çalışan Diger
Kişiler İle İnternet
Üzerinden İletişim
Kurma Durumu
Evet
Çalıştıkları
Kurumda
(Büroda)
İnternet
Ba ğlantısı

Evet

Sayı
%

Hayır

43

132

67.4

32.6

100.0

Say ı

Sayı
%

Hayır

89

%
Toplam

Toplam

3

3

100.0

100.0

89

46

135

65.9

34.1

100.0

X2 = 5,936 ; p = 0.05
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Büro çal ış anları n ın çal ıştı kları kurumda (büroda) internet ba ğlantıs ının olmas ı ile büroda çal ışan diğer ki ş iler ile internet üzerinden ileti ş im
kurma durumlar ı na ilişkin dağı l ı m incelendiğinde; büro çal ışanları nı n çalıştıkları kurumda (büroda) internet ba ğlantı s ı n ı n olmas ı ile büroda çal ış an diğer ki ş iler ile internet üzerinden ileti ş im kurma durumlar ı aras ı nda
istatiksel olarak anlaml ı bir ili şkinin olmad ığı görülmektedir (p = 0.05). Bu
durumda H04 nolu hipotez Kabul edilmi ştir.

Tablo 11: Büro Çalışanlarının Internet Kullanım Sürelerinin Dağılımı (Yıl olarak)
Büroda Çalışanlarının Internet
Kullanımının Yıl Olarak Dağılımı

Sayı

%

1-5 Yıl

77

57.0

6-10 Yıl

51

37.8

11-15 Yıl

6

4.5

16 Yıl ve üzeri

1

0.7

135

100.0

Toplam

pe
cy
a

Büro çal ış anları nı n internet kullan ı mı na il ışkin dağı l ı m yı l olarak incelendi ğinde; çal ışanları n %57'sinin 5 yı l deneyime sahip olduğu,
%37.8'inin 6-10 yı l deneyime sahip olduğu diğerlerinin ise 11 y ı ldan fazla
deneyime sahip olduğu görülmektedir. Buna göre; sa ğlık sektöründe faaliyet gösteren i şletmelerde çal ış anları n internet kullan ı m ı aç ı sı ndan yeterli
düzeyde deneyime sahip olduklar ı söylenebilir.

Tablo 12: Büro Çal ışanlarının Eğitim Durumu İle İnternet
Kullanım Sürelerine ili şkin Dağılım
INTERNET KULLANIM SÜRELERI

Toplam

EĞ ITIM DURUMU

1-5 Yı l

İ lköğretim

Say ı

Lise

Say ı

Meslek Lisesi

Sayı

15

%

-

1
100.0

24
54.5

%

68.2
20
58.8
16
57.1
2
33.3

19
43.2
7
31.8
10
29.4
10
35.7
4
66.7

Say ı
%

77
57.0

51
37.8

%
%

Ülnlisans

Sayı

Lisans

Sayı

Y.Lisans/Doktora

Sayı

%
%

Toplam

6-10
Yıl

11-15
Yıl

16 Yıl ve
üzeri

ı

100.0

ı

2.3

4
11.8
2
7.1

6
4.4

-

1
0.7

44
100.0
22
100.0
34
100.0
28
100.0
6
100.0

135
100.0

X2 = 15,137; p = 0.05
Büro çal ış anları nı n eğitim durumu ile internet kullan ı m süreleri
(yı l olarak) aras ındaki ili şki incelendiğinde; büro çal ışanlarını n eğitim durumu ile internet kullan ı m süreleri aras ı nda istatiksel olarak anlaml ı bir
ilişkinin olmad ığı görülmektedir (p = 0.05). Bu durumda H05 nolu hipotez
Kabul edilmi ştir.
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Tablo 13: Büro Çal ışanlarının Günlük İnternet Kullan ım Sürelerinin Dağılımı
Büroda Çalışanların ın Günlük Internet
Kullan ım ının Sürelerinin Dağılım ı

Sayı

%

1 saatten az

31

22.9

1-5 saat

58

43.0

6-10 saat

39

28.9

11 saat ve üzeri
Toplam

7

5.2

135

100.0

pe
cy
a

Büro çal ışanları nın bir günlük internet kullan ım ı na ili şkin dağı lı m
saat olarak incelendi ğinde; çal ış anların %43'ü 1 ile 5 saat aras ı internet kulland ığı , %28.9'unun 6 ile 10 saat aras ı kulland ığı , %22.9'unun 1 saatten az
kulland ığı , diğerlerinin ise (%5.2) 11 saatten fazla kulland ığı görülmektedir.
Buna göre; günlük mesainin 8 saat oldu ğu dü şünüldüğünde mesainin büyük bir kı sm ı n ı internet kullan ı m ı ile geçirdi ği ve sağl ı k sektöründe faaliyet
gösteren i ş letmelerde çal ış anları n bir günlük internet kullan ı m ı aç ı s ı ndan
bağı mlı l ı k yaratacak düzeyde internet kulland ı kları söylenebilir.

Tablo 14: Büro Çal ışanlarının Günlük Internet Kullan ım Süresi ile Elektronik Posta Kutusuna Bakmak İçin İnterneti Kullanmaları Durumuna ilişkin Dağılım
E-Posta kutusuna
bakmak için interneti
kullanma durumu
Evet

Günlük
Internet
Kullanım
Süresi

I saatten az

Sayı

%

1-5 saat

Sayı

%

Toplam

6-10 saat

Sayı

11 saat ve
üzeri

Say ı

%

Toplam

Hayır

27

4

31

87.1

12.9

100.0

55

3

58

94.8

5.2

100.0

38

I

39

97.4

2.6

100.0

7

-

100.0

7
100.0

Sayı

127

8

135

%

94.1

5.9

100.0

Büro çal ış anları n ı n günlük internet kullan ı m süreleri ile e-posta
kutusuna bakmak için interneti kullanma durumu aras ı nda ili şki incelendiğinde; Büro çal ışanları nın günlük internet kullan ı m süreleri ile e-posta
kutusuna bakmak için interneti kullanma durumu aras ı nda istatiksel olarak
anlaml ı bir ili şkinin olmad ığı görülmektedir (p = 0.05). Bu durumda H06
nolu hipotez Kabul edilmi ştir.
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Tablo 15: Büro Çal ışanlarının Günlük Internet Kullan ım Süresi
ile İnternet Üzerinde Bir Web Sitesine Üyeliklerinin Olup Olmama Durumuna ili şkin Dağılım
internet Üzerinde Bir
Web Sitesine
Üyeliklerinin Olup
Olmama Durumu
Evet
Günlük
İnternet
Kullanım
Süresi

1 saatten az

Sayı
%

1-5 saat

Sayı

6-10 saat

Say ı
%

Toplam

Sayı

Sayı

Hayır

11

20

31

35.5

64.5

100.0

40

18

58

69.0

31.0

100.0

25

14

39

64.1

35.9

100.0

5

2

7

71.4

28.6

100.0

81

54

60.0

40.0

a

11 saat ve üzeri

%

Toplam

135
100.0

pe
cy

X2 = 10,360; p = 0.05

Büro çal ış anları nı n günlük internet kullan ı m süreleri ile internet
üzerinde bir web sitesine üyeliklerinin olup olmama durumu aras ı nda ili şki
incelendi ğinde; Büro çal ış anları nı n günlük internet kullan ı m süreleri ile
internet üzerinde bir web sitesine üyeliklerinin olup olmama durumu aras ında istatiksel olarak anlaml ı bir ili şkinin olmad ığı görülür (p = 0.05). Bu
durumda H07 nolu hipotez Kabul edilmi ştir. Ancak, kullan ım süresi artt ıkça
web sitesine üye olan çal ışan oran ı nın artt ığı görülmektedir. 1 saatten az
olanlarda bu oran %35.5 iken 11 saat ve üzeri kullananlarda bu oran ın %74'e
ç ı ktığı görülmektedir.
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Tablo 16: Büro Çal ışanlarının Internet Bağıml ılığı İle ilgili İfadelere Kat ılma Derecelerinin Da ğılımı
Internet Bag ımblıgı ile ilgili ifadeler

Sayı

Ort

Ss

135

1.96

1.07

- Büroda intemeti evde kullanamad ığım için kullan ır».

135

3.20

1.43

- Başka bürolarda çal ışanlarla ileti şim için kurumsal elektronik
posta (e-mail) kullan ınm.

135

2.59

1.56

- Büroda ki şisel (özel) ileti şimim için e-mail kullan ınm.

135

2.57

1.33

- Büroda interneti ara ştırma yapmak amac ıyla kullan ınm.

135

2.13

1.16

- Büroda üye oldu ğum özel sitelere sosyal ili şki kurmak için
intemeti kullan ırım.

135

3.53

1.29

- Büroda intemeti kendimi geli ştirmek ve e ğitim amaçl ı
kullanır».
- Büroda interneti resim, müzik, video içeren dosyalar ı
indirmek için kullamnm.

135

2.44

1.12

135

3.44

1.31

- Büroda interneti mesai saatleri d ışında kullan ırım.

135

3.47

1.34

a

- Büroda görevim nedeniyle (i şimde) internet kullan ı nm.

135

3.59

1.16

- Büroda intemeti yöneticilerden izin ald ıktan sonra kullan ınm.

135

3.79

1.53

- Büroda intemeti i ş arkada şları mı n tavsiye etti ği siteleri ziyaret
etmek için kullanır».

135

3.49

1.30

- Büroda intemeti gazete gibi günlük haber veren web sitelerini
ziyaret için kullan ır».

135

2.60

1.30

- Büroda interneti radyoda müzik dinlemek ve Web TV'de film
seyretmek için kullan ınm.

135

3.74

1.30

- Büroda intemeti ki şisel web sayfam ı geli ştirmek ve ziyaret
etmek için kullan ırı m.

135

3.86

1.34

pe
cy

- Büroda interneti arkada şlar ı mla sohbet amaçl ı kullan ınm.

* Bu soruda 5'li Likert ölçe ği kullan ı lmıştı r. Ölçekte; 1-Hiç Kullanmam, 2-Kullanmam, 3-Bazen Kullan ı rı m, 4-Kullan ı rı m, 5-S ık Kullan ı rım' ı
ifade etmektedir. Ayr ı ca bu ölçeğe ilişkin ifadeler, İşman ve diğerleri (2004)
tarafı ndan yap ı lan çal ışmadan uyarlanm ıştı r.
Büro çal ışanlarını n internet ba ğı ml ı l ığına ilişkin ifadelere verdikleri cevaplara bak ı ldığında genellikle ifadelere verilen yan ıtların "Bazen
Kullan ı rı m" düzeyinde oldu ğu görülmektedir. Bunun yan ı s ı ra "Kullanmam" düzeyindeki yan ıtlar da ikinci s ı rdad ı r. Bu verilere göre; sa ğl ı k sektöründe faaliyet gösteren i ş letmelerde büro çal ış anlar ı nı n büyük k ı sm ı n ı n
internet ba ğı mlı l ığı gibi teknolojik davran ış sal hastal ı kları n etkisinde olmad ığı görülmektedir. Buna göre, H01 hipotezi olan "büro çal ış anları nın
internet ba ğı mlı l ığı yoktur" ifadesi kabul edilmi ştir.

SONUÇ VE ÖNERILER
iş letmelerde fiziki büro ortam ı nda yap ı lan i şler günümüzde yo ğun
olarak internete dayal ı teknolojilerin kullan ı mıyla, bir taraftan bürolarda
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günlük rutin i ş leri kolayla ştı rmakta diğer taraftan kontrolsüz, amaçs ız ve
s ık kullanı m ı baz ı davran ışsal sorunlara neden olmaktad ı r. Internet'in bu
ş ekilde kullan ım ı internet ba ğı mlı l ığı kavram ı nı n doğması na ve büro meslek hastal ıkları içerisinde teknoloji kaynakl ı davran ışsal hastal ı klar grubunda yer almas ı na neden olmu ştur.
Internet, içinde bulundu ğumuz yüzyı lda modern hayat ın bir parças ı olmuştur. Ancak, bugün birçok alanda insanl ığı n hizmetinde kullan ı lan
internet kontrolsüz ve bilinçsiz kullan ı mlar nedeniyle baz ı insanların ona
bağı ml ı hale gelmesine neden olmu ştur.
Büro çal ışanlarını n internet ba ğımlı lığı na ilişkin yap ı lan bu çal ışmada elde edilen temel bulgular ve öneriler ş öyle s ı ralanabilir:
- Çal ışmada sağl ık sektöründe faaliyet gösteren i ş letme çal ışanların ı n daha önce bilgisayar okuryazarl ığı konusunda e ğitim ald ığı ve bilgisayar kullanma düzeylerinin "kullan ı c ı " düzeyinde olduğu görülmü ştür. Bu
tür i şletmelerde büro ortam ı nda çal ış anları n bilgisayar kullan ı m düzeyleri
onların internet ba ğı mlı lığı na olan eğilimini artı rabilir.
- Araştı rmada orta ya ş ve üstü çal ış an grubunun internet kullan ı mı na ilişkin eğitime daha fazla ihtiyaç duydu ğu görülmektedir. Buna göre;
sağlık işletmelerinde çal ış anların bilgisayar ve internet konusunda e ğitim
almaları önem ta şı maktad ı r. Ayrı ca, internet kullan ı m ı na ili şkin ne tür konuları n eğitim kapsam ı nda yer almas ı gerekti ğinin belirlenmesinde de fayda vard ı r.
- Büro çal ış anları n ı n yarıdan fazlas ını n (%54.1) evlerinde internet
bağlantı s ı nın olmad ığı görülmektedir. Internet ba ğımlı lığı aç ı sandan evde
internet bağlantı s ı önemli bir unsurdur. Dolay ı s ıyla, büro çal ış anları nın
evde internet ba ğlantı s ı nı n olmaması onları n internet ba ğımlı s ı olmamalarına olumlu katk ı sağlad ığı söylenebilir.
- Ara ştı rma kapsam ı ndaki i ş letmelerin yakla şı k tamamı nda internet
bağlantı s ın ı n oldu ğu ve bunu da ADSL türü ba ğlantının içerdiği görülmektedir. Büro çal ışanlarını n i şyerinde (büro ortam ı nda) ADSL türü bir internet
bağlantı s ı internetin kesintisiz ve uzun süreli kullan ı mı n ı sağlamaktad ı r.
Bu ise internet ba ğı ml ı s ı olma riskini art ı rmaktad ı r.
- Ara ştı rmada önemli bir ba şka bulguda ara ştı rma kapsam ındaki
i ş letmelerde büro çal ış anları n ı n internet ba ğı mlı lığı nın genellikle "bazen
kullanı rı m" düzeyinde oldu ğu, bunu "kullanmam" düzeyinin izledi ği görülmektedir. Bu aç ıdan bakı ld ığında büro ortam ı nda çal ışanların internet bağı mlı lığı ile ilgili bir sorun ya ş amad ığı hatta internet teknolojisini kullanma
düzeylerinin dü şük olduğu sonucu ortaya ç ı kmaktad ı r.
Sonuç olarak, sa ğlı k sektöründe faaliyet gösteren i şletmelerdeki
büro çal ışanları nın internet bağı ml ı l ığı gibi teknolojik davran ışsal hastalı kları n etkisinde olmad ığı ve internet kullan ı m düzeylerinin orta düzeyde
olduğu görülmü ştür. Ancak, her geçen gün internetin günlük ya ş amda hem
iş ortam ı nda hem de evde çe ş itli amaçlar için s ı k kullan ı lmaya ba şlanmas ı , internet ba ğımlı l ığını n belirtileri, bile şenleri ve ondan korunma yollar ı
konusunda büro çal ışanları nın bilgi sahibi olmaları nı ve bu konuda bilinçli
hareket etmelerini gerektirmektedir.
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AB UYUM SÜREC İNDE TÜRKİYE'DE YEREL
YÖNETİM BİRLİKLERİ

Turgut TATAR*

a

Özet : Ülkemizde merkeziyetçi devlet anlay ışından yerel örgütlenmeye dayalı yerel yönetim anlay ışına geçiş oldukça sancılı olmu ştur. Çünkü merkezi
idarenin yerel idareye devrini ön gördüğü her yönetsel iş ve işlevler, merkezi
idare tarafından yerel yönetim birimlerine verilmi ş bir taviz gibi algılanmaktadır. Bu sancılı geçişten yerel yönetim birlikleri de nasibini almakla beraber
günümüzde belli bir seviyeye gelmi ş bulunmaktadır. Bu çalışmada, yerel yönetim birliklerinin geçirdiği yasal serüveni, şimdiki yasal durumu ve Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Ş artı karşısındaki yasal ve pratik uyarlılığı ortaya
konulmu ştur.
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Local Govenment Unions In Turkey In The
Adaptation Process To The European Union
Abstract: In our country, the transition from centralist state approach to local
organization based local government approach have been quite painful. Because, every administrative act and function providing turnover of central administration to local government is seen as concession which is giyen by central
administration to local government units. Even local government associations
were affected by this painful transition but they have reached to a certain level.
In this study, the legal adventure of local government associations, its present
situation and its legal and applicational conformity with the European Charter
of Local Self-Government are stated.
Keywords: Local Government, Local Government Association, the Europen
Charterof Local Self- Government, Law, Constitution
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Ülkemizde yerel ve bölgesel kamu hizmetlerinin sunumu, her ne
kadar yerel yönetimlere b ı rakı lmış olsa da merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri tarafından yap ı lmaktad ı r. Ancak çoğu zaman yerel yönetimler,
kendilerine merkezi idare taraf ından tevdi edilen i ş ve i şlemleri gerçekle ştirecek olanaklardan yoksundurlar. Bu yoksunluklar ı , öz kaynakları nın ve
merkezi idareden ald ı kları payları n yetersizli ği, yerel yönetimlerin kendilerine yüklenilen i ş le orant ı l ı mali kaynaklara sahip olmamalar ı , ifa edilecek i ş lerde görevlendirilecek deneyimli personele sahip olmamalar ı ş eklinde s ı ralamak mümkündür. Yerel yönetim birimleri, say ı lan bu eksiklikleri
gidermek ve kendilerinden istenilen hizmetleri en iyi şekilde sunmak için
çoğu zaman, yasalar ı n kendilerine ön gördü ğü çerçevede i şbirliği esas ına
dayal ı birlik kurma yolunu seçmektedirler.
`Birlik kurma' yöntemi ve usulü anayasal düzeyde ilk defa 1961
Anayasas ıylal öngörülmüş olmas ı na rağmen, esas ı nda bu yetki yerel yönetimlere ilk önce 442 say ı lı Köy Yasas ı2 , sonras ı nda ise 1580 sayı l ı belediye
yasas ı' ile verilmi ştir. Yerel yönetimlere 1924 ve 1930 y ı lları nda tan ı nan bu
yasal hakkı n, yerel birimlerce ne derece i ş letilmekte olduğuna yönelik 1962
yı lı nda belediyelerin mali durumlar ını etüt etmek maksad ı ile yap ı lan bir
anket çal ış mas ının verileri ışığı nda baktığı m ı zda, 367 belediye yönetiminden yalnı zca 13'ünün, yani %3,5'inin kom şu belediye ya da köy yönetimi ile
bir araya gelmek suretiyle birlik kurduklar ı tespit edilmi ştir (Yavuz, 1962:
39). Bu çal ışmada görüldüğü üzere yerel gereksinmelerin kar şı lanmas ı nda
yerel birimlere yasal olanaklar sa ğlanm ış olsa da kendi kendilerine çözüm
üretmede yetersiz kald ı kları nı görüyoruz. Bunun sebepleri, ülkenin kamu
yönetimini kuran ve i ş leten siyasal yap ı s ı nda, yönetim anlayışı nda ve siyasal kültürü olu şturan tarihi dinamiklerinde aranmal ıd ı r (Çevik, 2001: 77).
Tanzimat'tan itibaren yerle ştirilmeye çal ışı lan merkeziyetçi yap ı n ı n hâkim
olduğu güçlü devlet anlay ışı ndan dolayı d ı r ki, yerelle ş me ad ı na yurtta şlara
yönelik yerel demokrasiyi geli ştirmek için sunulan siyasal hak düzenlemelerinin kullan ı lmad ığı ya da kullan ı lamad ığı görülmektedir. Bu haklar ı n benimsenmesi, kullan ı lmas ı ve yerel siyasal bilincin yurtta ş taban ı na yerle ştirilmesi i ş inin dahi, yine merkezi yönetim taraf ı ndan mülki idare amirleri
eliyle yap ı lmas ı zaruretinin oldu ğunu yukarı daki örnekten anlamaktay ız.
Ve yine bu yüzdendir ki günümüzde Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin'
baş kanları mahalli mülki amirlerdir.
1-1961 Anayasas ı yerel yönetimlerin nas ıl birlik oluşturacaklarını 116. maddesinin dördüncü fıkrasında
`Mahalli idarelerin kuruluşları, kendi aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile
orantılı gelir kaynak/arı sağlanır.' hükmü öngörülmü ştür.
2-1924 tarihli Köy Yasasının 47. ve 48. maddelerinde iki ve daha çok köyü ilgilendiren konularla ilgili
köy muhtarlarmın ve ihtiyar heyetlerinin alacakları ortak eylem plan ı kararı doğrultusunda her köy
işle ilgili olarak ne türlü görevler üstlendiyse hükümetten (i şin evsafına göre kaymakam yada validen)
alınacak izinle birlikte i şe başlarlar.
3-1930 tarih 1580 sayılı belediye yasasının 7.Faslında 133 maddeden itibaren 148 maddeye kadar yerel
yönetimlerin ne şekilde birlik olu şturacaklarını ve ihdas edilen bu yeni tüzel ki şiliğin hangi esaslara
göre görev yapacağı ayrıntılı bir şekilde tanımlanm ıştır.
5355 sayılı Yerel Yönetim Birlikleri Yasas ının 18.maddesinde adı geçen birliğin başkanım merkez
ilçeler için Vali ya da görevlendireceği bir Vali Yardımcısı, diğer ilçelerde ise Kaymakam olarak tarif
etmiştir.
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Dünyada ki uygulamalara bakt ığı mı zda yerel yönetimlerin birlik
oluşturmada seçebilecekleri iki yöntem bulundu ğunu görüyoruz: Birincisi
birle şmeler (amalgamation) biçiminde di ğeri ise i şbirliği yapma (coorperation) biçimindedir (Kele ş , 2000: 384). Türkiye'de yerel birimler birle şmeye
s ıcak bakmamaktad ı rlar. Bunun yerine i şbirliği yoluyla birlik olu şturmayı
birle şmeye yeğlemektedirler. Bunun ba ş at faktörünün; yerel birimlerin birle ş erek sayı ları n ı n azalmas ı na ve bu sayede güçlü yerel yönetim birimlerini
oluşturmaları na, yerel politikac ı ları n siyasal ç ıkar ve rant endi şeleri yüzünden ş iddetle karşı ç ı kmaları olduğu bilinen bir gerçektir. Di ğer taraftan
ülkemizdeki yerle ş im yerleri dağı nı k ve birbirlerinden mesafe olarak uzak
yerle ş imler şeklindedir. Birle şme yöntemi yerel idarelerin benimsedi ği değil, merkezi idarenin istedi ği bir yöntem olarak kendisini gösterir. Özellikle
askeri müdahale dönemlerinde kurulan hükümetlerin ve s ıkıyönetim komutanl ı kları nı n kararlarıyla, birbirine yakı n köy ve belediye yönetimlerinin
birle ştirildikleri görülmektedir. Yerel yönetimlerin kendi istekleriyle birle ş me yoluna gitmeleri, sadece köylerin bir belediyeye dönü şme amac ıyla
kendi aralar ında birle şmeleri veya bir belediyeye kat ı lmaları şeklinde görülebilir.
Ülkemizde yerel birimlerin bir araya gelerek i şbirliği (coorperation) yapmak suretiyle birlik olu şturmalar ı ve bu suretle yerel sorunlar ı n halledilmesi çabaları 1960'l ı yı lların sonunda i şlerlik kazanmaya ba ş lamıştı r.
Bunun baş lı ca nedenlerini 1960'tan sonra planl ı kalkınma modelinin seçilmiş olmas ı , köy i ş leri bakanl ığı nı n kurulması , köye hizmet götürme birliklerinin mülki idare amirlerince öncelikli olarak ele al ınması ve te şvik edilmesi, kentle şmenin ve elektrifikasyonun lüks olmaktan ç ıkı p ihtiyaç haline
dönüşmesi gibi toplumsal, ekonomik ve siyasal bir tak ı m geli şmeler olarak
s ı ralamam ı z mümkündür.
Bu çal ışmada, ülkemizdeki yerel yönetim birliklerini olu şum, organlarını n te şekkülü ve i şleyi ş aç ı s ı ndan, öncelikle yürürlükten kalkan yasaları mı z ı n sonras ı nda Avrupa Birli ği uyum sürecinde ç ıkartı lan ve halen
yürürlükte olan yasalar ı m ız ın yol göstericili ğinde inceleyerek, geçirdi ği
evrim ve kat etti ği mesafe ortaya konulmaya çal ışı lacaktı r. Ard ı ndan, 1992
yı l ı nda onaylad ığı mız Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının konuyla
ilgili, onaylanan ve çekince konulan maddeleri kar şı s ında yerel yönetim
birliklerinin durumu irdelenecektir.

YEREL YÖNETIM BIRLI ĞININ OLUŞUMU
1982 Anayasas ı 'nın 123 maddesi Türkiye'nin idari yap ı s ını , merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki ilkeye dayand ı rmaktad ı r.
Merkezden yönetim ilkesi ile benimsenen yap ının karakteristi ğinde genele Şamil hizmet programlar ı nın planlanmas ı ve yap ı lması , geneli olu şturan
idari organlar aras ı ndaki koordinasyonu sa ğlamas ı ve bunlara yönelik denetimlerin yap ı lmas ı vard ı r. Yerinden yönetimde ise, yerellik karakterini
haiz hizmet konular ı nı n merkezin müdahalesine gerek olmaks ız ı n, o mahallin halkı n ı n seçeceği organlar ve yöneticilerden müte şekkil yerel yönetim
birimleri eliyle yürütülmesi söz konusudur (Yüksel, 1996: 40)
1982 Anayasas ı nda; İ l, belediye ve köy olmak üzere üç tip yerel yö61
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netim birimi kabul edilmi ştir'. Bu yönetim birimlerinin yönetsel yap ı ları nın tan ı m ı , mali imkanları nı n durumu ile kurulu ş , yetki ve görevlerinin neler olduğu kendi özel kanunlar ı nda belirtilmi ştir (Dönmez, 1995: 17)
Ancak Anayasada tan ı mları yap ı lan yerel yönetim birimleri kendilerine
tevdi edilen yerel hizmetleri yerine getirmede ço ğu zaman yetersiz kalmaktad ır. i şlevlerini istenilen seviyede yerine getiremeyecek kadar küçük ve
maddi olanaklardan yoksun olan, dolayı s ıyla merkezi yönetime ba ğı mlı hale
gelmeleri ve merkezin i ş yükünü arttı rmaları kaç ı nı lmaz olan yerel birimlerin bu gibi gereksinmelerini kar şı lamaları , sorunları nı aşmaları için 'birlik'
kurmalar ı öngörülmü ştür. Birlikler bazen yerel halk ı n istek ve çabalar ı ,
çoğu kez de merkezi yönetim ya da onun ta ş radaki kurulu ş yetkililerinin
teşvik edici, yönlendirici tutum ve davran ış ları ile ortaya ç ıkmaktad ı r (Gönül, 1978: 126).
En geni ş manada yerel yönetim birlikleri; birçok yerel birimce, gerek sorunun mü şterekliği gerekse de sorunun çözümü için gerekli araç-gereç ve di ğer maddi imkanlar ı n optimal değerlendirilmesi maksad ı ile kurulan kamusal hizmet örgütleri olarak tan ı mlanabilir (Çevikba ş , 2001: 87).
Yerel yönetim birlikleri, bu aç ı dan bakı ld ığı nda kurulduğu bölgede ya da
yörede ne tek otorite ne de yerel yönetim birli ğini oluşturan yerel yönetim birimlerinin yerine geçebilen bir kurulu ştur. Yerel yönetim birlikleri
yerel gereksinmeleri kar şı lamada ba şvurulan, olu şturulan ikincil nitelikli
kurulu şlard ı r (Kazanc ı , 1981: 59). Yukar ıdaki aç ı klamalardan da anla şı lacağı üzere yerel yönetim birliklerinin iki önemli özelli ği göze çarpmaktad ı r.
Bunlardan birincisi birliklerin kamu tüzel ki ş iliğine sahip olmalar ı diğeri
ise bir istisnai durum' hariç olmak üzere kurulmalar ı n ı n isteğe bağlı olmas ıd ı r.
Yerel yönetimleri birlik kurmaya iten nedenler s ı nıfland ı rı ld ığında; Ortak hizmet ihtiyac ı nı karşı lamak, parasal güç sağlamak, alan itibar ıyla
etkinliğini artt ı rmak, sosyal fayda sa ğlama, ortak davran ış kültürünü geli ştirmek, kültür ve e ğitim hizmetlerini yayg ı nlaştı rmak, d ış kredi temininde
daha kolay imkanlar ı elde etmek, siyasi nüfuzunu artt ı rmak, kamuoyu olu şturmak ş eklinde s ı raland ığı görülmektedir (Zengin,1994: 57).
Yerel yönetim birliklerinin kurulu ş ları nda, süreklilik kazanmalarında ve ba ş arı lı olmaları nda önemli bir paya sahip olan mahallin mülki
amirleri nazar ında, birlikleri doğuran nedenlerin tespiti için, 1993 y ı lında
76 il valisi ile posta yolu ile bir anket çal ışmas ı yap ı lm ıştı r (Zengin, 1993:
93-98). Bu çal ışmanı n verilerine bakt ığı mızda ilk üçü s ı rayı ;
- %100' lük oranla 'ortak hizmet ihtiyac ı nı karşı laman ı n'
5- 1982 Anayasası 127 maddesinin ilk fıkrası yerel yönetim birimlerinin neler oldu ğuna ilişkin `idareler;
il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşilamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan
kamu tüzelki şileridir.' tanımı yagmaktadır.
6-5355 sayılı yasa yürürlüğe girerse kadar yerel yönetim birimlerini kurulmu ş herhangi bir birliğ e ddhil
olmasını zor/ayacak hiçbir bir yasa hükmü bulunmamaktaydı. Ancak 2005 yılında çıkartılan Yerel
Yönetim Birlikleri Yasas ının 4.maddesinin üçüncü fılcrasında 'Su, atik su, katı atik ve benzeri altyap ı
hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda;
Bakanlar Kurulu, ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu
fikrada belirtilen birliklerden ayrılma da Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır' denilmek suretiyle bir
yerel yönetim birimi kendi r ızası aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile bir birliğe dd,hil edilmesi
mümkün hale getirilmi ştir.
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YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YASALARDA YEREL YÖNE-Ii:NI BİRLİKLERİ
2005 yı lına kadar yerel yönetim birlikleri ile ilgili herhangi özel bir
kanun bulunmamakta idi. Ancak 2000'li y ı llardan sonra h ı z kazanan Avrupa
Birliği üyelik süreci, yerel yönetimler konusunda da ülkemizin bir tak ı m yasal ve yönetsel reformlar yapmas ı nı kaç ı nı lmaz ve zorunlu k ı lmıştır. İşte bu
çerçevede öncelikle 1580 say ı l ı Belediye Yasas ı' , 3030 sayı lı Büyükş ehir Belediye Yasas ı' ve 3360 sayı lı İl Özel İdaresi Yasas ı' değiştirilmi ş sonras ında
ise, hem anayasa tarafından hem de çe ş itli yasalar tarafı ndan kurulmas ı ön
görülen yerel yönetim birliklerinin kurulu ş , yetki ve görevlerini düzenleyen
5355 sayı lı Yerel Yönetimler Yasas ı w ç ıkartı lmıştı r.
Her ne kadar özel bir yerel yönetim birlikleri yasas ı ç ıkm ış sa da bu
yasa ç ı kana kadarki evrede kat edilen merhaleyi ve yerel demokratik geliş imi ortaya koymak bak ı mı ndan yürürlüğü kald ı rı lm ış tüm yasalar çerçevesinde konunun irdelenmesi daha faydal ı olacakt ı r.
Yerel yönetim birliklerinin yasal durumunu incelerken önceli ğimiz
elbette Anayasada 'birlik' kurulmas ı nı düzenleyen yasa hükümleri olacaktı r. Yerel yönetim organlar ını n birlik olu şturabilmesine sal ık veren ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasas ı n ı n 116.maddesinde yer alm ıştı r. Bu madde;
ilk fıkras ı nda yerel yönetim birimlerinin neler oldu ğu tan ı mland ı ktan sonra, son fı kras ı nda da tan ımını ve tasnifini yapt ığı yerel yönetim birimlerinin
kendi aralar ı nda birlik kurabilece ğini düzenlemi ştir. 1982 Anayasas ı nda ise
birlik olu şturma ile ilgili düzenleme 127. madde de ele al ınmıştı r. 127. maddenin ilk fıkras ı nda yine 1961 Anayasas ı nı n 116. maddesinin ilk fı kras ı nda
olduğu gibi yerel yönetim birimlerinin tan ı m ı ve tasnifi yap ı lmaktad ı r. Yine
116. medenin son fı kras ı nda olduğu gibi 127. maddenin son fıkras ı ndall da
yerel yönetim birimlerinin birlik olu şturabileceklerini belirtip, 1961 Anayasas ı ndan farkl ı olarak iki ekleme yapm ıştı r. Bunlardan birincisi, birlik kurmanın Bakanlar Kurulu iznine tabi k ı lı nmas ı , diğeri ise kurulacak birliklerin belirli kamu hizmetlerini görmek amac ıyla kurulmas ına izin vermesidir
(Sayı n, 2007: 2). Bundan dolay ıd ı r ki; henüz bir iki y ı llık uygulamas ı olan
5355 sayı lı Yerel Yönetim Birlikleri Yasan ı n 4.maddesinin son fıkras ı nda
`mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak ş ekilde genel amaçl ı ya da
7-1930 tarihli 1580 sayılı Belediye yasası, 03.07.2005 tarihinde TBMM'de kabul edilip 13.07.2005 tarih ve
25874 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Yasası ile yürürlükten
kalclırılmıştır.
8- 1984 tarihli 3030 sayılı Büyük şehir Belediye Yasas ı, 10.07.2004 tarihinde TBMM'de kabul edilip
23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyük şehir
Belediye Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır.
9-1987 tarihli 3360 sayılı İl Özel İdaresi Yasası, 22.02.2005 tarihinde TBMM'de kabul edilip 04.03.2005
tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu
ile yürürlükten kakl ırılmiştır.
10-5355 sayılı Yerel Yönetimler Yasas ı 11.06.2005 tarihli 25842 sayılı resmi Gazete de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir
/I- 1982 Anayasasının 127. maddesinin son fıkrasında 'Mahalli idarelerin belirlikamu hizmetlerinin
görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri,
maliye ve kolluk i şleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere,
görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır' denilmektedir
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amac ı aç ı kça belirlenmemi ş birlik kurulamaz' denilerek birlik kurulmas ına
amaç bak ı mından s ını rlama getirilmi ştir. Ayrı ca 127. maddenin son fıkras ı
kurulmas ı ön görülen birliklerin; görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk i şleri ve merkezi idare ile kar şı l ı kl ı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir denmiş olmas ı na karşın, 2005 yı l ı na kadar yerel yönetim birlikleri özel kanunu
ç ı kart ı lmam ıştı r. Anayasal konumu yukar ı da anlatı ld ığı şekliyle olan yerel
yönetim birliklerine ili şkin özellikli düzenlemeler ise, daha çok di ğer yerel
yönetim birimlerinin yasal düzenlenmelerine konu edilerek yap ı lm ıştı r.
İ lk olarak 1924 yı l ında 442 say ı lı köy yasas ı nı n 47. ve 48. 12 maddelerinde genel ve yetersiz bir ş ekilde düzenlenmi ş olan, köylerin 'birlik' kurmas ı na yönelik hak tan ı mlamas ı o dönemde henüz Anayasada yerini almam ıştı .
Ancak zaman içerisinde, zaruri olan bir tak ı m yerel gereksinmelerin doğu şu
ile beraber, yerel yönetim birliklerine yönelik yasal düzenlemelerde de ğiş iklikler olduğu ve yasal geli ş imini yaş ad ığı görülmektedir. Yerel yönetim
birliklerinin kurulu şunu ve i ş leyi ş ini ayr ı ntı l ı olarak düzenleyen ilk yasa
elbette ki 1930 tarihinde yürürlü ğe giren 1580 say ı lı Belediye eski yasas ıd ı r.
Bu yasan ı n 133 ila 148. maddeleri birliklerin kurulu şu, çal ış ma esaslar ı , birliğin tüzüğünde yer almas ı gereken konular ve birli ğin çal ışma organları nı n
belirlenmesi gibi birçok hususu kapsamaktad ı r. Ancak Anayasan ı n 127.
maddesinin son fı kras ı nda 'bakanlar kurulunun izni' ile kurulmas ı ön görülen yerel yönetim birli ği, 1580 sayı l ı yasan ı n ilgili 133 ila 148 maddelerine
göre 'Bakanlar Kurulu' karar ı aranmaks ı z ı n kurulabilmektedir. Anayasam ı za göre hiçbir özel yasal düzenlemenin Anayasal düzenlemeye ayk ı rı lı k te şkil edemeyeceği Anayasam ı z ı n 11.maddesinde 13 aç ıkça belirtilmi ştir. Böyle
bir durumda özel düzenleme getiren 1580 say ı l ı yasa hükümleri çerçevesinde kurulan birliklerin Anayasaya ayk ı rı olacağı aç ı ktı r. Ayrı ca yine birlik
kurulmas ı na ili ş kin yerel yönetim birimlerinin kendi meclislerindeki oylama 1580 sayı l ı yasan ı n 134. maddesine göre oy birli ği ile al ı nmas ı belirtilmi ş
olmas ı na karşı n uygulamada bunun d ışı na ç ı kı ld ığı 14 görülmektedir (Akal ı n,
1980: 129).
1580 sayı l ı Belediye Yasas ı nı n yan ı s ı ra, yerel yönetim birlikleri ile
12-47.Madde 'İki ve daha ziyade köyler arasındaki işler için o köylerin muhtar ve ihtiyar meclisleri
kendi aralarında kararla ştıracaklar ı bir köyde toplanarak konuşurlar ve ne türlü yapılacağını ve
her köyün o i şte ne türlü yardım edeceğini kararlaştırır/ar ve ondan sonra Hükümete haber vererek
alacakları izne göre işe başlarlar.' hükmünü,
48. maddesi ise 'İki veya daha ziyade köylere dü şen işler için köylerin ihtiyar meclisleri kendi
aralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir tarafın dilemesi üzerine köyün bağlı olduğu Hükümet reisi
işe karışır ve o köylerin ihtiyar meclislerini toplayarak işi bitirir.' hükmünü içermektedir
13-82 Anayasası'nda Anayasanın bağ/ayıcılığı ve üstünlüğü başlığı altında düzenlenen 11.madde de
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makam/annı ve diğer kuruluş ve
kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.' denilmek suretiyle
konuya açıklık getirmektedir.
14- 1979 yılında Yerel Yönetim Bakanl ığınca Yerel Yönetim Birlikleri için Tip Tüzük hazırlanmış ve bu
tip tüzüğe göre 12 adet birlik kurulmuştur. Ayr ıca Yerel Yönetim Bakanl ığınca kurulan bu 12 adet birlik
için kullan ılmak üzere kendi bütçelerinden 500 milyon tahsisat yapıldığı 1979 Mali Y ılı Bütçe Raporunun 14. sayfasından anlaşılmaktadır. Bu birliklerden biri olan 19.04.1979 tarihinde kurulan Marmara ve
Boğazlar Belediyeler Birli ğine dahil olmak isteyen İstanbul Belediyesi bu konuya ilişkin olarak kendi
meclisinde oy birliği ile karar alması gerekirken salt çoğunluğa göre karar alm ıştır. Muzaffer AKAL İN
bu konu ile ilgili olarak İller ve Belediyeler Dergisinin 415. say ısında yazdığı makalesinde bu hususa
atfen birliklerin kamu tüzel ki şilikleri olduğunu bu yüzdende kanunda ön görülen yasal gerekleri
yerine getirmeden oluşturulacak birliğin tüzel kişiliğinin tanınmasının mümkün olmaması gerektiğini
söylemektedir.
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ilgili hükümler ihtiva eden 3360 say ı l ı İ l Özel İdaresi eski Yasas ı n ı n 145
ve 146. maddeleri" ile halen yürürlü ğü bulunan 5442 sayı lı İ l İdaresi Yasası nı n 56. maddesi" irdelendiğinde, birlik olu şturmada, belediye yasas ı n ı n
daha geni ş bir tan ı m yapm ış olduğu görülür. 1580 say ı lı Belediye Yasas ı nı n
133. maddesi !' belediye yönetimlerinin, belediyelerle ve Anayasan ı n 127.
maddesinin son fıkrası nda belirtilen di ğer yerel yönetim birimleriyle ayr ı
ayrı veya hepsi ile birlikte birlik kurabilece ğini düzenlemi ştir. 442 say ı lı
Köy Yasas ı n ı n ilgili maddeleri köylerin sadece köylerle, 3360 say ı l ı İ l Özel
İ daresi eski Yasas ı nın ilgili maddelerinin yaln ı zca İ l Özel Yönetimlerinin
kendi aralar ı nda, 5442 say ı lı İ l İdaresi Yasas ı n ı n ilgili maddesi ise yaln ı zca
belediyelerle köyler aras ı nda gerçekle ştirilecek birliklere ili şkin düzenlemelerde bulunmu ş lard ı r. Bu durum bize, birbirinden ayr ı zamanlarda yapı lmış yasal düzenlemelerin, birbirleri ile ilintili olan maddeleri göz önünde bulundurulmadan ya da yap ı lan bir yasal düzenleme ile bir önceki yasal
durum deği ş ikliğe uğratı l ıyorsa, ilgili madde veya maddelerin yeni ş artlara
uygun deği ş ikliğinin yap ı lmad ığı n ı göstermektedir.
1984 yı lı nda yürürlüğe giren 3030 say ı l ı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi hakkı ndaki Yasada, Büyük ş ehir belediyelerinin birlik kurma i ş lemi ayrı bir madde halinde düzenlenmi ştir. 3030 say ı l ı yasanı n birlik kurulması başl ığın ı taşıyan 25. maddesinde : "Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin
belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amac ı ile kendi aralar ında veya diğer mahalli idarelerle birlik kurmalar ı Bakanlar Kurulunun iznine tabidir"
hükmü yer alm ıştı r" .

pe

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASALARDA YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ
2005 yı lından itibaren yerel yönetim birlikleri ile ilgili olarak ba şvurabileceğimiz en temel hukuki dayanak 5355 say ı lı Yerel Yönetim Birlikleri Yasas ıd ı r. Esas ında bu yasanın yukarıda da belirtildiği üzere, 1982
15-145.madde Vilayati mütecavire beyninde mü şterek ve temsiyeti mecalisi
umumiyeye meadu olan mesai& hakk ında husulü itdafa veya mü şterek bir karar itasına lüzum görülürse Dahiliye Nezaretindenbadelsitizan o vilayetler meclisi umumileri azasinclan müntehcıp zevattan mürekkep olmak
ve beynelvilat bilmuhabere tayin olunacak mevkide in'ilcat etmek üzere muhtelit bir enciimen te şkil olunur.'
Hükmünü 146.madde ise Encümeni muhtelit, herhangi vilayet dahilinde te şekkül ederse o vilayetin valisi veya
teşkil edeceği zat riyaset eder. Encümenin ittihaz edeceği mukarrerat reis tarafindan alakadar olan vdayetlerin
valdlerine tebliğ olunur.Valder
.
mukarreratz sadıronın kabul ve ademi kabulünü mensup oldukları vilayet
meclisi umumisinin ilk içtimainda n ıevIcii müzakereye koyarak neticesini encümene icrayı riyaset eden valiye
bela tekir bildirirler. Meclisi umumılerce enciimeni muhtelit kararına beyanı muvafakat edildiği halde icrasına
a/akadar olan vilayet velileri bilittıfak iptidar ederler Muvafalcat beyan edilmediği takdirde keyfiyet Şürayı
Devletçehallolunmak üzere muhtelit encümene riyaset eden vali tarafindan Dahiliye Nezaretine iş'ar olunur.
16-56.madcle , köylerle belediyeler kendi aralarında, içme sulam, sulama, yol ve telefon ağlarıyla tarım araç ve
gereçlerini kurma ve işletme ve yerel nitelikteki i şleri birlikte görme olanaklarından bahsetmektedir.
17-133.mackle 'Belde ve köyler, vilayet idarei hususiyeleri kendilerine kanunlarla verilen mecburi veya d ıtiyari
vazifelerin bir veya bir Icaçun müşterek tesisat ve idare ile ifcı için birlik tesis edebilirler.
18-3030 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeli ğinin 31. maddesinde ise ortak finansman ve yatırım konusu
hizmetler içinbirlık kurulması yasaklanmiştir. Bu maddeye göre "Büyük şehir çapında ortak finansman ve
yatırım gerektiren hizmetleri gerçekle ştirmek görevi büyük şehir belediyelerine aittir. Bununla beraber, büyük
şehir belediyeleri; büyük çaplı ortak finansman ve yatırım gerektiren büyük şehir hizmetlerinden; a) Hastaneler,
tahlil laboratuarlara, et karnbincıları ve entegre tesislerinin, b) Bıletle girilen büyük çaplı park, bahçe, kültür park
ve fuargıbi sosyal-kültürel alanların, c) Büyük şehir bütünlüğü içinde halkın yiyecek, içecek, yakacak gibi genel
dıtiyaçlarmın giderilmesinde kolaybk ve tıctızluğu sağlayacak sosyal-elconamilc kurum ve kuruluşlarla toptancı
hallerinin, d) Çok katlı otoparklarlaşehirler arası yolcu ve yük terminallerinin, e) Ana makine parkları ile itfaiye
araç ve gereçleri, vidanjor ve arazöz gibi temizlik araç ve gereçleri, büyük çaplı bakım ve tamir atölyeleri ve
benzerlerinin, Yeniden tesis ve hizmete tahsislerinde ayrı ayrı veya ortaklaşa katkıda bulunulmasmı sağlayacak
tedbirleri alırlar. Bu konularda belediye birlikleri kıtrulinaz."dendmelcteydi.
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Anayasas ı n ı n 127.maddesinin son fıkras ı na göre o dönem içerisinde hemen
ç ıkarı larak yürürlü ğünün sağlanmas ı gerekirken ne yaz ı k ki 2005 yı l ı na kadar beklenmek durumunda kal ı nmıştı r. Bu yasa, be ş ayrı bölümde 22 esas
madde, 2 ek madde, 1 geçici madde olmak üzere toplam 25 maddeden olu şmaktad ı r.
5355 sayı lı Yerel Yönetim Birlikleri Yasas ı nı n getirdi ği yeni düzenlemelerin ba şı nda 4. maddenin ilk fı kras ında, Anayasan ı n 127.maddesinde
ki düzenlemeye uygun olarak birlik, birlik tüzü ğünün kesinle ş mesinden sonra Bakanlar Kurulunun izniyle kurulur denilmektir. Böylelikle yürürlükten
kald ı rı lan 1580 sayı lı yasan ı n 134. maddesinde belirtilmemesinden dolay ı
bakanlar kurulu karar ı aranmadan kurulan birliklerin tart ışı lan me şruiyet
sorunu ortadan kald ı rı lm ıştı r. Yine ayn ı maddenin ikinci fıkras ı ; yerel yönetim birliklerinin iste ğe bağl ı olarak kurulma ilkesine 'Su, at ı k su, katı atık
ve benzeri altyap ı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmas ı na
iliş kin projelerin zorunlu k ı lmas ı ' durumunda, Bakanlar Kurulunun karar ı
ile ilgili yerel yönettim birimi birli ğe katı lmak ve yine Bakanlar Kurulunun
kararı ile ayr ı lmak durumunda kalacağı nı ifade etmektedir. Her ne kadar
birliklerin kurulu ş mant ığı n ı n özüne ayk ı rı bir düzenleme gibi gözükse de
geneli ilgilendiren durumlarda, geneli olu şturan yerel birimler bazen bir
takım hassas, genel kamu menfaatleri konular ı nı n farkında olamayabilirler.
Bu gibi durumlarda merkezin yerele müdahalesini ön gören mezkûr f ıkra
hükmü uygulanı rken de, yine tarafı mı zdan onaylanm ış olan Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Ş artı n ı n 3. maddesinde yer alan `yerellik' ilkesi gere ğine uygun amaç- araç ili ş kisi göz önünde bulundurulmal ı d ı r. Bu madde uyarı nca, merkezi idare tarafı ndan al ı nan bu kabil kararlar neticesinde yap ılacak eylemler yerel halk ı n özgürlüğünü kı s ıtlayı c ı hükümler ihtiva ederse
bu gibi durumlarda `kamusal amaç' eylemlerin gerçekle ştirilmesinde tek
başına yeterli olmayacakt ı r (Özel, 2000: 30). 5355 say ı lı yasan ı n 4. maddesinin son fı kras ı ; Anayasan ı n 127.maddesinin son fıkras ı nda yerel yönetim
birliklerinin kurulmas ı na yönelik yapm ış olduğu 'belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amac ıyla...' tan ı mı na uygun olarak, genel amaçl ı ya da amac ı
aç ı kça belli olmayan birliklerin kurulamayaca ğı nı belirtmektedir. Bu yasal
düzenlemeyle günümüzde yerel yönetim birlikleri konusunda ya ş anan birlik
enflasyonu kontrol alt ına al ı nmak istenmi ştir. Diğer yandan, yerel düzeyde
hizmet görecek genel amaçl ı idareler zaten mevcuttur. Bunlar il, belediye ve
köy kamu tüzelki ş ileridir. Bu genel amaçl ı yerel idareler varken, birlikler
yoluyla yeni genel amaçl ı kurumlar olu şturmak mant ıklı değildir ve yerel
yönetimlerin varl ıkları nı inkâr etme anlam ı na gelir, örgütsel mükerreriyet
yarat ı r.
5355 sayı l ı Yasan ı n 5. maddesinin ikinci fıkras ı nda ise, birlik kurulmas ı için gerekli olan birlik tüzü ğünde hangi hususlar ı n belirtilmesinin
gerekli oldu ğu s ıralanarak kurulacak birliklerin yap ı ları ve i şleyi ş leri itibarıyla araları nda bir insicam ve dengenin sa ğlanması amaçlanm ıştı r. Birlik
tüzü ğünün tek tiple ştirilmesi çal ış mas ı ile ilgili olarak 1990 y ı lı nda i ş çileri
Bakanl ığı Mahalli İdareler Genel Müdürlü ğü 19 bir genelge yayı mlanmak suretiyle giri ş imde bulunmu ştur. Ancak bu i ş leme kar şı Dan ıştay'da görülen
19- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18.07.1990 gün ve 524 (90) 15616 sayılz genelgesi
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davada İçi ş leri Bakanl ığı yaptığı savunmada tip tüzü ğün bağlayı c ı olmad ı ğı nı sadece örnek oldu ğunu ifade etmi ş ve bunun üzerine Dan ıştay Dava
Daireleri 20 Genel Kurulu verdi ği kararda tip tüzü ğün kesin ve bağlayı c ı bir
özellikte olmad ığı sonucuna varm ıştır (Baran, 1996: 53). 5355 say ıl ı Yasanı n 6. maddesinde, yerel yönetim birliklerinin tüzü ğünde yerel birimlerden
devri ön görülen hizmetlerle ilgili olarak üye yerel birimlerin hak ve yetkilerine sahip olduğu ifade edilmektedir. Devam ı maddelerde ise birlik yönetimi için gerekli olan organlar ı n oluşturulmas ı ve i ş leyiş inin ne şekilde
olacağı nı n tan ı mları yap ı lm ıştı r.
5393 sayı l ı yeni Belediye yeni Yasas ı nda ise, belediye meclisinin
görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddenin ilk fı kras ı mn (o) bendinde
`Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmas ına, kurulmuş birliklere kat ılmaya veya ayrı lmaya karar vermek' demek suretiyle belediye yönetimlerinin
kendisinin haricinde kalan tüm yerel yönetim birimleri ile birlik olu şturabileceği, kurulmu ş birliklere üye olabilece ği hususu düzenlemi ştir. Burada
göze çarpan bir konuda şudur ki; birlik kurma veya kurulu bir birli ğe üye
olma karar ı nı alacak olan belediye meclisinde, bu kararlar ın hangi oy oranları (oy birliği, salt çoğunluk vb.) esas ı na dayand ı rı larak al ınacağı belirtilmemi ştir. 5355 sayı lı Yerel Yönetim Birlikleri Yasas ını n 5.maddesinin ilk
fıkras ı 'Birlik tüzü ğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye
tam sayı s ını n üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra...' demek suretiyle birlik tüzü ğünün kabulüne ili şkin geçerli olacak oy oran ı nı aç ı klam ıştı r.
Ancak mezkûr yasada ayn ı meclisin birlik kurulmas ı na, kurulmu ş bir birliğe
üye olmas ı na ya da bu birliklerden ayr ı lmas ı na yönelik kararları nda hangi
oy oran ını n aranmas ı gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktad ı r.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye yeni Yasas ında ise birliklerle ilgili
bir hüküm bulunmamaktad ır. Ancak Büyükşehir belediyesinin yetki ve imtiyazlarını düzenleyen 10. maddesi ile Büyük şehir belediye ba şkanının görev
ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin ilk f ıkrasının (k) bendi, bu kanunda
belirtilmeyip de belediye kanununda kay ıt altına alınan her türlü hak ve imtiyazlardan Büyükşehir belediyesi de yararlan ır demektedir. Böylece 5393 say ılı
belediye yasan ı n yerel yönetim birlikleri için getirdi ği yasal tüm düzenlemelerin Büyükşehir belediyeleri için de geçerli oldu ğu anlaşılmaktad ır.
5302 sayı lı İl Özel idaresi yasas ında, birlik kurulmas ı ya da kurulu birliklere katılı m noktas ında yap ı lan düzenlemeleri inceledi ğimizde il
Genel Meclisinin görev ve yetkilerinin düzenlendi ği 10.maddenin (n) fı kras ı nda 'Di ğer mahalli idarelerle birlik kurulmas ı na, kurulmu ş birliklere katı lmaya veya ayrı lmaya karar vermek' şeklinde olduğunu görüyoruz. Ancak
yine bu yasal düzenlemeler içerisinde de ilgili meclisin hangi oy oranlar ı na
göre bu kararlar ı alacağı na yönelik bir tan ı mlama yap ı lmam ıştır.

AVRUPA YEREL YÖNETIMLER ÖZERKLIK
BİRLİK'LERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ŞARTINDA

20-Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2990/98 sayılı kararı
21-Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferans ının 8-10 Kasım 1984 yılında
Roma'da yapılan toplantısında adi geçen şartın 'tavsiye kararı' niteliğinde olması ile 'sözleşme'
gücünde olması yönünde çok ciddi müzakereler olmuştur. Türk tarafı olarak her ne kadar Şartın
`tavsiye Kararı' niteliğinde olmasını desteklemi ş olsak ta sonuçta şartın sözleşme gücünde olmas ı
kabul edilmi ştir.
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20yy' ı n son çeyre ğinde Avrupa Konseyince `sözle ş me'21 statüsünde
kabul edilerek üye devletlerin imzas ı na aç ı lan Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Ş art ı , 1991 yı lı nda parlamentomuz 2 tarafı ndan, 1992 y ı l ı nda Bakanlar Kurulu' tarafı ndan baz ı maddelerine çekince konularak onaylanm ıştı r.
Türkiye aç ı s ından bu ş art ı n maddelerini üç gruba ay ı rarak s ı nı fland ı rabiliriz. Birinci gurup zorunlu olarak yürürlü ğe girecek maddeler, ikinci grup serbestçe iradi olarak seçilen maddeler, üçüncü grup ise çekince
konulan maddeler. Ad ı geçen şartta bu makalenin konusu olan maddeler,
yerel yönetim birliklerini ilgilendiren ve ayn ı zamanda tarafı m ı zdan onaylanmas ı zorunlu olan maddeler ile çekince konulan maddelerdir.
Yerel yönetim birlikleri ile ilgili konu Ş artı n 10. maddesinde yerel
makamlar ı n birlik kurma ve birliklere kat ı lma hakkı başlığı altı nda düzenlenmi ştir. Bu maddenin ilk fıkras ı onaylanmas ı zorunlu olanlardand ı r. Bu
fı kra, yerel yönetimlerin di ğer yerel yönetim birimleriyle i şbirliği yapabilmeleri ve birlik kurabilmeleri hususunu ihtiva eden bir düzenlemedir. Bu
konuda mevzuat ı mı z aç ı s ı ndan tenkit edilebileceklerin ba şı nda Anayasam ı z ı n 127.maddesinin son fıkras ı gelmektedir. Zira bu düzenlemeye göre yerel
yönetim birimlerinin birlik kurmalar ı Bakanlar Kurulunun iznini zorunlu
kı lmaktad ı r. Bununla beraber 5355 say ı l ı Yerel Yönetim Birlikleri Kanununun 4.maddesinin ilk fı kras ı da Anayasal düzenlemeye uygun olarak, yerel
yönetim birliklerinin kurulmas ı n ı n Bakanlar Kurulu Karar ı ile olaca ğı nı
ifade etmektedir. Yerel yönetim birli ğinin kurulmas ı na yönelik olarak Anayasa ve 5355 say ı l ı Yasadaki bakanlar kurulu izninin aranmas ı ko şulunu getiren maddelerin yasalardan ç ı kart ı lmas ı n ı n gerekliliği, Ş art ı n tarafı m ı zdan
zorunlu olarak onaylanan 3.maddesinde yer alan 'Yerel Özerklik' ilkesi mucibince olduğu aş ikârd ır. Yeter ve Özhan'a göre ise, Anayasan ı n 127. maddesinin son fı kras ı nda birlik kurulmas ı nı Bakanlar Kurulunun iznine ba ğlayan yasa hükmü, Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Ş artı n ı n 10. maddesi
ile çeli ş ik görülmektedir (Özhan, Yeter, 1995: 29). Ancak bu ayk ı rı lık, ad ı
geçen ş art ı n 10. maddesinden ziyade yerel yönetim biriminin `özerkli ğinin
düzenlendiği 3. maddenin ruhuna aykı rı d ı r.
Bilindiği üzere 'Yerel Özerklik' ilkesi, yasalar çerçevesinde, yerel
birimlerin, kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altı nda ve yerel halk ı n ç ıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme
hakkı nı ifade eder. Bu tan ı mdan yola ç ı karak yerel özerklik ilkesinin, yerel
yönetim biriminin kendi temel kurallar ı n ı koyma, iş ve i ş lemlerini kendi
ihtiyac ı na uygun yapabilme, merkezi yönetim birimlerinin yerel i ş lere karış mas ını önleyebilme, kendi akçal kaynaklar ı n ı olu şturabilme ile yereli
te ş kil eden bireylerin tümünün genel refah ve mutlulu ğuna katkı sağlama
hakları n ı tanıd ığı nı söyleyebiliriz (Yeter, 1996: 4).
Ş artta yerel yönetim birlikleri ile ilgili düzenlemenin yer ald ığı 10.
maddenin ikinci ve üçüncü fı kralar ı na tarafı mı zdan çekince konulmu ştur.
Ancak uygulamaya bakt ığı mı zda bu çekincelerin yersiz oldu ğunu görüyoruz.
Zira Ş art ı n ikinci fı kras ı 'her devlet, yerel yönetimlerin kendi ortak ç ıkarları nın korunmas ı ve geli ştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararas ı
22- 08.05.1991 tarih ve 3723 sayılı kanunla onaylanmış ve 21.05.1991 tarih ve 20877 say ılı Resmi Gazete ile
yay ımkınm ıştır.
23- 06.08.1992 tarihili Bakanlar Kurulu kararı bazı maddelerine çekince konularak onaylanmıştır.
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yerel yönetim birliklerine kat ı lma hakkını tanıyacakt ı r' hükmünü; üçüncü
fıkras ı ise 'yerel yönetimler, yasalar ı n öngördüğü koşullar çerçevesinde diğer devletlerin yerel yönetimleri ile i şbirliği yapmaya yetkilidirler' hükmünü içermektedir (Mengi, 1998: 73). Halbuki yasal düzenlemelerimize ve buna
yönelik uygulamaya bakt ığı mı zda, çekince koydu ğumuz bu fı kra hükümlerini muhtevi yasalar ı mı z ı n olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlerin, yabanc ı
ülke yerel yönetim birimleriyle karde ş şehir uygulamalar ı nı yürütmeleri ve
yurtd ışı orijinli yerel yönetim birliklerine üye olabilmeleri konular ı 1173
sayı lı Yasa gereğince İ çi ş leri Bakanl ığı nın izniyle ve hatta onun te şvik etmesiyle yürütülmektedir (Yeter, 1996: 11). 5393 say ı l ı Belediye Yasas ı nda,
belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddenin (p) f ıkras ında, yurt içindeki ve İçi ş leri Bakan ı nı n izni ile yurtd ışındaki belediyelerle ve yerel yönetim birlikleriyle i şbirliği yap ı lmas ına, ekonomik ve sosyal
iliş kiler kurularak geli ştirilmesine, karde ş kent uygulanmas ı na ve proje ve
faaliyetlerin gerçekle ştirilmesine yönelik her türlü i ş ve i ş lemlerin yap ı lmas ı na sal ı k vermektedir. Ayr ı ca 5302 say ı lı İl Özel idaresi Yasas ını n il genel meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 10. maddesinin (m) f ı kras ı ,
yurtd ışı ndaki yerel yönetim birimleriyle birlik olu şturulmas ına ya da bunları n kurdu ğu birliğe üye olunmas ına imkân tan ı maktad ı r. Hatta 5393 say ı l ı
yasa bu hakkı İçi ş leri Bakanl ığını n iznine bağlam ışken, 5302 say ı lı yasada
bu hükme rastlanmamaktad ı r.
Bununla beraber 5355 say ı l ı yasan ı n geçici 1. maddesi 24 , 3335 say ı l ı
yasada 25 belirlenen hususlar çerçevesinde uluslararas ı nitelikte faaliyette
bulunan ve en az yedi üyeye sahip yerel yönetim birliklerinin durumlar ını
düzenlemektedir.
Görüldüğü üzere çekince koydu ğumuz fıkralar, gerek yasalar ı mı z ı n
ön görmesi gerekse de pratikteki uygulamalarla zaten i ş lerlik kazanm ış durumdad ı r. Bu itibarla Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Ş artı na çekince
koyduğumuz madde ve fıkralar, ç ı kartı lan yeni yasalar ve pratik hayattaki
uygulamalar çerçevesinde gözden geçirilerek revize edilmelidir.
SONUÇ
Ülkemiz kamu yönetimi dizgesini merkeziyetçi güçlü devlet anlay ışı na uygun olarak örgütleyen merkezi otorite, zaman içerisinde h ı zla artan
ihtiyaçları n karşı lanmas ında yetersiz kalmaya ba ş lamıştı r. Türk Kamu Yönetimi de, kendilerini topluma en fazla hizmet eden organizasyonlar yapma
amac ı na uygun olarak t ı kand ığı hizmetleri yerine getirmede, geli ş miş ülkelerdeki uygulamalara uygun şekilde yerelle şme ilkesini benimsemi ştir. Ancak bu dönü şümün kı sa sürede sonuç vermedi ğini, sonuca ula ş mada yerelle şme bilincinin yurtta ş larca benimsenmesinin gereklili ğini yerel yönetim
birlikleri tarihi sürecinde gördük. Yerelle şme ve bu yolla hizmet sunulmas ı nda, özellikle ülkemiz gibi merkeziyetçi yönetim kültürüne sahip ülkelerde yasal düzenlemelerle yap ı lan yerelle ş me çabalar ı yetersiz ve ba şarı s ı z
24- 3335 sayılı yasaya dayanarak Bakanlar Kurulunun izni ile kurulan uluslar arası nitelikteki yerel
yönetim birliklerinin uluslararası teşekkül say ılmaları için yapmaları gerekli olan hususları düzenlemektedir. Belirtilen şartları yerine getiren yerel yönetim birliklerinin yerel yönetim tüzel ki şiliğinin
sona ereceği de hüküm altına alınmıştır. Yerel yönetim tüzel ki şiliği sona eren birliğin yeni statüsü 3335
sayılı yasanın 2. maddesi hükmüne göre dernek olarak tarif edilmiştir.
25-26.03.1987 tarihinde kabul edilen Uluslararası Teşekküllerin Kurulmas ı Hakkında Kanun
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olmaktad ı r. Burada as ı l unsurun yerel demokrasi bilincinin o ülke vatanda ş ları nca kan ıksanmas ı olduğunu anl ıyoruz. Bu süreçte yerel bilincin yerle ş mesinde öncü olarak kar şı m ı za yine merkezi idarenin mülki amirlerinin
olu şturduklar ı yerel yönetim birlikleri uygulamalar ı nı n ç ı ktığı n ı görmekteyiz. Bunun sebeplerine, kat ı merkeziyetçi yönetim anlay ışı altında yeti şmiş
ve her ş eyi merkezden bekleme kültürüne sahip yurtta ş ları n varl ığı ndan
tutun Türkiye'nin ya şad ığı güncel sorunlar ı (terör, ekonomik sorunlar vb.),
merkezi hükümetin birlik ve beraberlik konular ı ndaki hassasiyetlerini s ı ralamak mümkündür.
Ülkemizde yerelle ş me ve buna yönelik çal ışmaları n, 1990'l ı yı llarda
gerek AB'ne girmek için gerekli yönetsel düzenlemelerin yap ı lmas ı sürecinde gerekse taraf ım ızdan onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Ş artı n ı n onaylanmas ıyla hı z kazand ığı n ı söyleyebiliriz. Özellikle AB'ne tam
üyelik ba şvurumuzun kabul edildi ği 2003 yı l ı ndan sonra yerel kültürün yerle ş mesinde ve bu bilince uygun yasal düzenlemelerin uygulanmas ı nda çok
ciddi yol al ı nd ığı n ı görmekteyiz.
Ancak tüm bu geli ş melere ve yasal düzenlemelerimize ra ğmen, yerel yönetimler ve onlar ı n birlikleri konusunda mevcut yasalar ı m ı z, taraf olduğumuz uluslararas ı anla ş malardan ve sözle şmelerden do ğan yükümlülüklerimizi karşı lamamaktad ı r.
Özellikle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Ş art ı bağlam ı nda yerel
yönetim birlikleri ile ilgili çekince konulan maddelerin, gerek 5302 say ı l ı yasanı n 10. maddesinin (m) bendi, gerekse de 5393 say ı yasan ı n 18.maddesinin
(p) bendi mucibince i ş ler olduğu, uygulamada da çekince konulan maddelerin i ş letildiği göz önüne al ı nı rsa, bu ş artı n maddelerinin tekrar gözden geçirilerek revize edilmesi gereklili ği ortaya ç ı kmaktad ı r. Yine Anayasam ı zın
127. maddesinin ilk fıkras ı nda ve 5393 say ı l ı yasan ın 4. maddesinde birlik
kurulmas ı na ili şkin 'Bakanlar Kurulu' karar ı nın al ınmas ı nı zorunlu kılan
ibareler, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Ş art ı n ı n onaylad ığı mı z 'yerel
özerklik' ilkesi ile ba ğdaştı rı lamayaca ğı ndan, yerel özerlik ilkesinin ruhuna
uygun deği ş iklik yap ı lmas ı ülkemizin uluslar aras ı arenada siyasal prestiji
bakı m ı ndan lüzumlu görülmektedir.
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Özet : Bu çal ışmada kırsal turizm, k ırsal turizm kooperatifleri teorik olarak
incelenmiştir. Araştırmada kırsal turizm, kırsal turizm kooperatifleri irdelenerek, Türkiye aç ısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kırsal turizm, yerel
kültürel değerler, yerel tarihi doku ve do ğal çevrenin önemli bir faktör olarak
rol aldığı turizm faaliyetidir. Yerel halk ın k ırsal turizm faaliyetlerine katılımı,
bu turizm türünün di ğer önemli bir özelli ğidir. Kırsal turizm, tarım kesimi ile
turizm faaliyeti olan bölgelerin yerel halkı için ilave bir gelir ve istihdam alanı
oluşturmaktadır. Kırsal turizmde küçük i şletmelerin ve yerel halk ın katılım ı
ön planda olduğundan, kooperatifler aracılığıyla yapılması daha uygundur.
Baz ı ülkeler tarım kesimine ek gelir sa ğlamada kırsal turizm ve k ırsal turizm
kooperatifleri etkin bir şekilde kulland ığı görülmektedir. Bu çerçevede k ırsal
turizm kooperatiflerin baz ı ülkelerdeki uygulamalar ele alınm ıştır. Türkiye'de
tarım kesimi küçük i şletme yapısın da olup, bu kesime ek gelir olu şturulmasında, kırsal turizm ve k ırsal turizm kooperatiflerinden yararlanması konusunda
değerlendirilmeler yapılm ıştır. Kırsal turizm kooperatiflerinin Türkiye'de gelir, istihdam oluşturma, yerel kültür değerleri, tarihi ve doğal çevrenin korunması, tanıtım ı, k ırsal turizm açısından önemi belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Kırsal Turizm Kooperatifleri

Local Govenment unions In Turkey In The
Adaptation ProcessTo The European Union
Abstract: In this study, rural tourism cooperatives are examined theoritically.
This work scrutinized the concepts of rural tourism and rural tourism cooperatives in the context of Turkey. Local culture, local historic tissue, and nature
are the factors that play important role in rural tourism. Local peoples' participation in tourism activities is another important aspect of this kind of tourism.
Rural tourism generates income for the local people of where both agricultural
activities and tourism are present. Since the partipication of small businesses
and local people in touristic activities are important in rural tourism, it is more
appropritate that cooperatives run this kind of tourism. It has been witnessesed that some countries use rural tourism and rural tourism cooperatives
effectively in providing extra income in their agricultural sectors. Within this
*Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
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framework, applications of rural tourism cooperatives in some countries were
also presented in this study. Since most of the agricultural institutions in Turkey are small in size, it was evaluated how these organizations can be benefited
in generating extra income. The importance of rural tourism cooperatives in
terms of income and employment generation, local culture, the preservation of
historic and natural environment, and rural tourism is emphasised.
Key Words: Rural Tourism, Rural Tourism Cooperatives
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Kı rsal turizm birçok ülkede alternatif bir turizm metodu olarak
değerlendirilmektedir. Kentlerin büyümesi, insanlar ın doğal ortamdan uzak
bir ya ş ant ı sürmeleri, insanlar ı n doğaya olan özlemlerini art ı rmaktad ı r.
Alternatif bir turizm olarak ortaya ç ıkan kı rsal turizm, insanlara j sessiz
bir ortamda, do ğa ile iç içe huzurlu ortam sa ğlayarak bo ş zamanlarını
değerlendirme olana ğı sağlamaktad ı r. İnsanlar kı rsal bir çevre içerisinde
bo ş zamanları n ı geçirmek, buradaki ya ş am koşulları n ı katı larak farkl ı bir
aktivitede bulunmak, k ı rsal çevredeki kültürel ve tarihi dokuyu tan ıyarak
tatil sürelerini de ğerlendirmeye çal ış maktad ı r.
Kı rsal turizm, tar ı m kesimi için ilave gelir sağlayı c ı bir model
olarak uygulanmaktad ı r. Türkiye'de Tar ı m i şletmelerinin çok say ıda,
küçük, dağı nı k olu şu (Ç ı kı n ve Olgun, 1991: 5; Yalç ı nkaya vd., 2006: 101),
tarı msal ürün fiyatlar ı nı n olu şumunda olumsuz bir etki yapmakta (Ç ıkı n
ve Olgun, 1991: 5), ayn ı zamanda bu yap ı , tarı msal üretimde modern tar ım
tekniklerinin uygulanmas ı nı zorla ştırmaktad ı r (İzmirli, 1985: 100). Küçük
işletmeler, geçimlerini sa ğlayacak ve üretime ay ı racak gelirden yoksun
oldukları için tarı m kesimi büyük ölçüde sermaye s ı kı ntı sı ya şamakta, bu
da üretimi k ıs ıtlamakta ve sosyal sorunlar olu şturmaktad ır (Yalç ı nkaya
vd., 2006: 102). Bu yap ını n getirdiği sorunları çözmek için gerekli etkin bir
örgütlenmeye de tar ım kesimi sahip de ğildir (Tarı m ve Köy İşleri Bakanl ığı ,
2004: 4). Bu nedenlerden dolay ı Türkiye'de tar ı m kesiminin gelirinin dü şük
olmas ı na yol açmakta, k ı rdan ş ehre insanlar daha iyi ya ş ama ko şulları na
sahip olmak amac ıyla göç etmektedir. H ızlı göçün sonucu olarak şehirler
a şı rı nüfusu kald ı rmakta zorlanmaktad ı r. Yine, kı rdan kente göçün ve
tarı mda verimliliğin dü şük olmas ı sonucunda tar ı msal alanlarda yeterince
üretim yap ı lamamaktad ır. Türkiye tarı m konusunda sayı lı yeterli ülkeler
konumuna sahip iken, ş imdi tarı msal ürün ithal eder durumuna gelmi ştir.
Tarım kesimi Türkiye'de küçük i şletmelerden olu şmas ı nedeniyle kı rsal
turizm, eko-turizm ya da çiftlik turizm gibi turizm çe ş itlerin uygulanmas ı ve
tar ı m kesimine ek gelir olu şturulmas ı kooperatifler arac ı lığıyla kolayl ıkla
uygulanabilir.
Bu çal ışmada, tar ı m kesiminin gelirlerini art ırıc ı bir uygulama
olarak kırsal turizm anlat ı larak, Türkiye aç ı s ı ndan önemine de ğinilecektir.
Tarı m kesiminde turizm kooperatifleri(çevresel kooperatifler, k ı rsal turizm
kooperatifleri, turizm kooperatifleri) üzerinde durulacakt ı r.
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2. Kırsal Turizm
1990'11 y ı llarda doğa temelli turizm kavramlar ı n daha s ı k kullan ı ldığı
ve Türkiye'de devlet planlar ı nda yer ald ığı görülmektedir (Uçkun ve
Türkay, 2007: 3). Bunda de ğişen yaş am standartlar ı ve çevre bilincinin
geli şmesine bağlı olarak turizmde yenilik ve çe ş itlilik arayış ları nı n etkisi
vard ı r. Deniz, kum ve güne şten olu ş an klasik turizm anlay ışı yerine kültür,
tarih, yerel de ğerler, macera ve e ğlence anlay ışına b ırakmaktad ı r. Kitle
turizmine alternatif olarak do ğaya dayal ı turizm akı mları ortaya ç ı km ıştı r.
Böylece turizm, k ıyı alanları ndan s ıyrı larak kırsal alanlara yönelmi ş ,
belirli dönemlerde yap ı lan seyahatler ise y ı l ı n tümüne yay ı lma yönünde
bir eğilim görülmektedir (Mansuro ğlu, 2006: 35). Bu çerçevede k ırsal turizm
giri ş imciliği de, kı rsal alanlarda alternatif bir tar ı m olarak geli şmektedir
(Fleische ve Tchetchik, 2005: 493). Dünya üzerinde tar ıma olan desteklerin
azalt ı lmas ı , mü şteri tercihlerindeki de ğiş meler, rekabetin artmas ı gibi
nedenlerden dolay ı çiftçilerin gelirlerinde bir azalmaya neden olmu ştur.
Çiftçiler gelirlerini art ı rmak için farkl ı katma de ğer sağlayacak seçeneklere
yönelmi ş lerdir. Bunlardan biri de k ı rsal turizm faaliyetlerinde bulunarak
ek gelir kaynağı sağmaktı r (Loureiro ve Moxnes, 2004: 3).
Kı rsal turizm çe ş itli kaynaklarda tar ı m ve çiftlik turizmi biçiminde
adland ı rı lmakta ve birçok tan ı mı yap ı lmaktad ı r. Avrupa Birli ği kı rsal
turizmi, amac ı tarı msal ya da yerel de ğerlerle iç içe bulunarak ho şça zaman
geçirmek olan turistlere, beklentileri do ğrultusunda konaklama, yiyecek
içecek ve di ğer hizmetleri veren küçük ölçekli i ş letmelerin yer ald ığı küçük
yerle ş imlerde gerçekle ştirilen faaliyetler bütünü olarak ifade etmektedir
(Yağc ı , 2007: 4). Nitekim dokuzuncu be ş yı ll ı k kalkı nma planını ihtisas
komisyon raporunda da k ı rsal turizmin tan ı mı yap ı lı rken tar ı msal yönünün
yanı nda, farkl ı faaliyetleri de içerdi ğini belirtmektedir. ihtisas komisyon
raporunda k ı rsal turizm; ki ş ilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve de ğiş ik
kültürlerle bir arada olmak amac ıyla bir kırsal yerle ş ime gidip, orada
konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da kat ı lmalarıyla
gerçekle ş en bir turizm türüdür. K ı rsal turizmin, sadece çiftlik ya da tar ı m
turizmi olmad ığı na vurgu yap ı larak, doğa tatilleri, do ğa sporlar ı , kı rsal
alanlardaki turlar, k ı r yaşam ı içinde bulunmak ve el sanatlar ı nı n üretim
ve sat ışı faaliyetlerinde k ı rsal turizmin içinde oldu ğu belirtilmi ştir
(D.P.T. 2006: 13). K ı rsal turizmle ilgili bu aç ıklamalardan tar ı m kesimince,
küçük i şletmeler tarafı ndan ve küçük yerlerde yap ı lan faaliyetler oldu ğu
görülmektedir. K ı rsal turizmin küçük i ş letme ş eklindeki faaliyetlerin
toplula ştı rı larak ve kooperatif biçiminde örgütlenerek çal ışmaları nı
sürdürmeleri, bu i ş letmelerin serbest piyasa şartları nda daha güçlü bir
biçimde rekabet etmelerini sa ğlayacakt ı r. Kooperatifler arac ı lığıyla
yap ı lacak bir kı rsal turizmin faydas ı dokuzuncu be ş yı llı k kalkınma plan ı
ihtisas raporunda da belirtildi ği gibi tarım kesimine istihdam ı n ve iş
çe ş itliliğinin artmas ı na, hizmet sektörünün geli ş mesine, tar ı msal üretim
yöntemlerinin çe ş itlenmesine, ormanl ık alanların rekreasyon amac ıyla
değerlendirilmesine, k ı rsal peyzaj ı n korunmas ı na, küçük yerle şmelerde
göçün azalmas ı na, el sanatlar ının geli ş mesine, kültürel etkile şimin
artmas ı na, doğa koruma bilincinin geli şmesine, tarihsel dokunun
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korunmas ı na, kad ın ı n toplumsal hayata kat ı lı mı n artmas ı na, yeni giri ş im ve
fikirlerin geli ş imine katkı da bulunacakt ır (D.P.T., 2006: 14). Kırsal turizmde
yerel halk ı n katı lı m ı ön planda olup, bu topluluklar ın geli şmesi ve elde
edilen faydadan yerel topluluklar ı n yararlanmas ı beklenir. K ırsal turizmde
yerel halkı n katı l ı m ı ön planda olmas ı na rağmen kırsal alanları n kültür,
coğrafya ve farkl ı çevre yap ı s ı nı ele almada devlet ve özel sektör, yerel
toplumla birlikte karşı l ı kl ı olarak etkile ş im içerisindedir (Campanhole ve
Silva, 1999: 4). Türkiye'de k ı rsal bölgelerdeki yerel topluluklar, küçük aile
ve aile i ş letmelerinden meydana geldi ğinden kı rsal turizm faaliyetlerini
bir kooperatif bünyesinde örgütlenerek yapmalar ı daha uygun oldu ğu
söylenebilir. Ayrı ca, kooperatifler yerel yönetimler, devlet ve özel sektör
ile yapacağı işbirliği ile kı rsal turizm faaliyetlerin geli şmesine muhtemelen
daha çok katkıda bulanacakt ı r.
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2.1. Kırsal Bölgelerde Turizm Şekilleri
Kı rsal bölgelerdeki turizm faaliyetleri, k ı rsal turizm, eko-turizm,
çiftlik turizmi kavramlar ı ile ifade edilmekte fakat bu kavramlar birbirlerine
yakı n olmalarına rağmen aralarında farkl ı lıklar bulunmaktad ı r.
Eko-turizm kavram ı , turizm çevre ili şkilerinin önem kazanmas ı ve
sürdürülebilirlik tart ışmaları ile birlikte gündeme gelip, popüler olmu ştur
(Yürik, 2007: 1). Sürdürülebilir turizm, insan ın etkileş im içinde bulunduğu
ya da bulunmad ığı çevrenin bozulmadan veya de ğiştirilmeden korunarak,
kültürel bütünlü ğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çe ş itliliğin ve ya şam ı
sürdüren sistemlerin idame ettirildi ği ve ayn ı zamanda tüm kaynaklar ı n
ziyaret edilen bölgedeki insanlar ın ve turistlerin ekonomik, sosyal ve
estetik gereksinimlerini doyuracak şekilde ve gelecek ku ş akları n da ayn ı
gereksinmelerini kar şı layabilecekleri biçimde yönetildi ği bir kalkınma
ş eklidir (Çakı lc ı oğlu, 2007: 1). Bu ba ğlamda eko-turizm bir sürdürülebilir
kalkı nma arac ı olarak görülmektedir. Uluslararas ı Eko-Turizm Topluluğu
TIES (The International Ecotourism Society); eko-turizmi, çevreyi koruyan ve
yerel halkı n refah ını gözeten, do ğal alanlara kar şı duyarl ı seyahattir olarak
tan ı mlamaktad ı r (Yürik, 2007: 1). Eko-turizm çevreye kar şı sorumlulukbilinci
içinde yap ı lan ve sürdürülebilir bir turizm faaliyeti olarak ele al ınmaktad ı r.
Fakat sürdürülebilirlik kavram ı bütün turizm çe ş itleri için geçerli oldu ğu
belirtilmekte ve eko-turizminde bir çe ş it turizm oldu ğu vurgulanmaktad ı r
(Yücel, 2002: 1).
Kı rsal turizmle çiftlik turizm bir dereceye kadar kar ıştırı lmaktad ı r.
Çiftlik turizmi kı rsal turizmin alt boyutu olarak ele al ı nmaktad ı r. Kırsal
turizm kırsal çevreyle ilgili iken, çiftlik turizmin ekseninde ise daha çok
çiftçi ve çiftlik vard ı r. Çiftlik turizmde di ğer kı r turizm i ş lemlerinden daha
çok tarı ma yakı nd ı r (Fleische ve Tchetchik, 2005: 493). Bu çerçevede k ı rsal
alanlarda konaklama ve etkinlikler köy yerine çiftliklerde yap ılıyorsa bu
turizm türü çiftlikturizmidir (Ahipa şaoğlu ve Çeltek, 2006: 14). Çiftlik turizmi,
turistin çiftlikte konaklad ığı , kendi ürününü toplad ığı , çiftlikte traktör
sürdüğü ve çiftlik i ş lerine kat ı l ı m gibi faaliyetleri içermektedir (Fleische ve
Tchetchik, 2005: 493). K ı rsal turizmde ise doğa, çevre de ğerlerini bilmek ve
yaşamak isteyen, bunun yan ı nda yerel kültürle tan ışmak arzusunda olan bir
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tüketici kitlesi bulunmaktad ı r (Yağc ı , 2007: 4).

3. Kırsal Turizmin Dünya da ve Türkiye'de Geli şim Trendi
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Kı rsal turizm genel olarak küçük gruplarla yap ı lmaktad ı r. Bu alanda
çal ışan seyahat acentalar ı ve tur operatörleri küçük ve orta büyüklükte
iş letmelerdir (Yücel, 2002: 2). Yine, eko turizm gelirlerinin büyük ölçüde
turizm faaliyetinde bulunan bölge insan ı na döndüğü ve bu insanlar ın daha
çok toplumun en yoksul kesimini olu şturan da ğ ve orman köylüleri ile
pansiyon çal ıştı ran aile gruplar ı dü şünüldüğünde, bu kesimin ekonomik
olarak iyile ş me gösterebilece ği söylenebilir (Yürik, 2007:4). Dünya'da bu
turizmin son 30 y ı l içerisinde bir geli ş me trendi gösterdi ği gözlenmektedir.
Nitekim bu turizm türünün, Dünya Turizm Örgütünün tahminine göre
genel turizm faaliyetlerinin 1990'l ı yı llarda % 4 büyüme gösterirken, do ğa
seyahatleri bölümünde %10- 30 aras ı nda bir büyüme göstermi ştir (Yücel,
2002: 2). Asya ve Pasifik Bölgelerin de ise k ı rsal turizm y ı ll ı k %10 ile % 25
oranında büyümektedir (Reimers, 2002: 7). Avrupa Komisyonun 1980'lerde
turizm al ışkanl ıkları üzerine yapt ığı bir ara ştı rmada kı rsal turizmin
geli ştiği ülkelerde insanlar ı n en az 1/3'ü tatillerini geçirmek amac ıyla
kı rsal alanlara gitti ğini ortaya koymu ştur. Hollanda'da tatile ç ı kanları n
%39'u birinci tatil yeri olarak k ı rsal alanları seçmektedir. İngiltere'de
nüfusun 3/4'ü y ı lda bir kez k ı rsal alanlar ı ziyaret etmektedir. Avrupa'da
1987 yı l ı nda, konaklamayla ilgili istatistiklerine bak ı ld ığı nda, turistlerin
en fazla kı r pansiyonlar ı ve otellerde (%30), arkada ş evinde (%21) ve
kı rsal kampinglerde (%16) konaklamaktad ı r (Ahipa şaoğlu ve Çeltek, 2006:
29- 30). Kı rsal turizm eğilimlerinin sonraki y ıllarda da geli ş im gösterdiği
gözlemlenmektedir. Nitekim, eko turistlerin 35- 54 ya ş grubunda, yüksek
eğitimli, ortan ı n üzerinde geliri olan; do ğa, kültür ve gastronomiye ilgi duyan
ki ş iler tarafı ndan tercih edildi ği belirtilmektedir. 2002 y ı lı nda uluslararas ı
turizmde, geleneksel turistlerin %62'si tatil amaçl ı seyahat ederken, eko
turizm amaçl ı seyahat edenlerin oran ı %4 olarak belirlenmi ştir. Buna
karşı lı k toplam turizm gelirleri içindeki harcama paylar ı %7'dir (Yürik,
2007: 4). Eko-turizm faaliyetleri Avrupa'da 1993 y ı l ı ndan itibaren Avrupa
turizminde önemli rol oynad ığı görülmektedir. Avrupa turizmin çe ş itli
ülkelerde %10 ile %25 de ğişen oranda eko-turizm karakter ta şımaktad ı r.
Avrupa'da eko-turizm harcamalar ı nın yı llık 12 milyar Euro'yu buldu ğu
tahmin edilmektedir. Finlandiya'da k ı r evleri, Slovenya'da çiftlikleri
ziyaret ve konaklama, Hollanda ve Fransa'da çiftliklerde kamp yapma,
Macaristan'da ise köylere yönelik turizm faaliyetleri yayg ınd ı r. Avrupa'da
kırsal turizmin sürdürülebilir şekilde büyümesi kadar, k ı rsal turizmin
yapı ldığı bölgelerde yerel halk ı n faydalanmas ı ve çevreninde korunmas ı
hedeflenmektedir (Karasavvoglou ve Florou, 2006: 2).
Dünyada daha geni ş çerçevede ele al ı nan eko- turizm, Türkiye'de
daha çok yayla turizmi olarak dü şünülmektedir. Oysa bir bütün olarak ele
al ı nmas ı gereken eko-turizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan,
geni ş alanlarda birçok aktiviteyi kapsayan bir etkinliktir. Turizm Bakanl ığı
eko-turizmi; yayla turizmi, ornitoloji (ku ş gözleme) turizmi, foto, safari,
akarsu sporlar ı (kano-rafting) çiftlik turizmi, botanik (bitki inceleme)
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turizmi, bisiklet turlar ı , atl ı doğa yürüyü şü, kamp-karavan turizmi, ma ğara
turizmi, dağ turizmi ve do ğa yürüyü şü, botanik (bitki inceleme) gibi ba şlıklar
altında de ğerlendirmektedir (Yürik, 2007: 3). Uygulamada k ı rsal turizm
Türkiye'de farkl ı başlıklar alt ında geli şmektedir. Bunlar yayla turizmi, ekoturizm ve macera turizmidir. Turizm Bakanl ığı yayla turizmin geli ş mesini
desteklerken, eko-turizm ve macera turizmin daha çok özel seyahat
acentalar ı tarafı ndan yap ı ld ığı gözlenmektedir. Bu turlar ı n turizm yöresinin
bulunduğu halka ve kı rsal kalkı nmaya pek fazla katk ı ları olmamaktad ı r
(Ahipa ş aoğlu ve Çeltek, 2006: 31- 32). Türkiye'de yap ı lan kı rsal turizm baz ı
firmalar tarafından uygulanmakta ve kı rsal turizmin en önemli özelli ği olan
yerel halkı n katı lım ı ise yetersiz kalmaktad ır.

4. Kırsal Turizm ve Kırsal Turizm Kooperatifleri
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Dünya'da 2000 y ı l ı itibarıyla turizm 698 milyon turist ve 477 milyar
dolar gelir akı m ı oluşturarak, dünya GSMH toplam ı içindeki %6'l ık payıyla
büyük bir endüstridir. Dünya Turizm Örgütü'ne göre, turistik faaliyetlere
katı lacak ki ş i sayı s ını n 2010 y ı lı nda 935 milyon ki ş i düzeyine ula şmas ı , 1
trilyon dolar gelir ak ı mı n ı n olacağı ve istihdam ı nda 385 milyonu a şacağı ön
görülmektedir (Özta ş ve Karabulut, 2006: 4; Ö ğüt vd., 2003: 5; Ya ğc ı : 2003: 17)
. Bu sayı 1950 yı l ı nda 25 milyon ve 2,1 milyar dolar gelir akı mı mevcuttu. Bu
rakamlardan da anla şı lacağı gibi turizm sektörün h ı zl ı bir büyüme trendi
içinde olduğu görülmektedir. Bu sektör dünya da 1995 y ı l ı itibariyle global
olarak 127 milyon ki şiye istihdam sağlamaktad ı r. (Yağc ı , 2003: 17). 2003 yı lı
itibarıyla AB ülkelerinde turizm sektöründe istihdam edilenlerin oran ı
9 milyon kiş i olup, AB ülkeleri toplam istihdam ı n %6's ı nı turizm sektörü
karşı lamaktad ı r (Öğüt vd. 2003: 41). Ço ğunluk itibarıyla bu istihdam küçük
ve orta büyüklükteki i ş letmelerce temin edilmektedir (Reimers, 2002: 6). Bu
bağlamda kı rsal turizm; kı rsal kesimde küçük aile i şletmeciliği şeklinde,
kırsal kesim ailelerin yoksulluklarının azalt ı larak, gelirlerinin art ı rı lmas ı na
yönelik bir faaliyeti şeklinde ele al ı nmaktad ı r. Kı rsal turizm bulundu ğu
bölgenin özeliklerini merkez al ı narak genel itibarıyla küçük i şletmeler
arac ı lığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir (Lepp, 2007; Karasavvoglou
ve Florou, 2006; Chryssovergis, 2005; Loureiro ve Moxnes, 2004; Birchall,
2003, Gidarakou, 2000; Campanhole ve Silva, 1999). Türkiye'de tar ı m
kesimi i ş letmeleri de küçük i ş letme yap ı s ı nda olup ve 50 dekar civar ı nda
bir büyüklüğe sahiptir (Er, 1993: 24; D. İ .E., 2001). Dünya da baz ı ülkeler de
olduğu gibi Türkiye'de de geliri dü şük kı rsal bölgelerin kırsal turizm yoluyla
ek bir gelir elde etmeleri faydal ı olacakt ı r. Kı rsal turizmin, kooperatifler
yoluyla yap ı lmas ı küçük i ş letme yap ı s ı na sahip tar ım kesimi için uygun bir
yöntem olarak kabul edilebilir.
Kı rsal turizmin pazarlama yöntemlerinden biri olan k ı rsal turizm
kooperatifler, çevresel kooperatifler ya da agro-turizm kooperatifleri tar ım
kesimi aç ı s ı ndan bir yenilik kabul edilmektedir. Bu kooperatifler yerel ya da
bölgesel düzeyde sürdürülebilir tar ı mı n yap ı lmas ı nda, bulundukları kı rsal
bölgenin geli ş mesinde ve organize etmede temel bir yap ı olmaktad ı r. Kı rsal
turizm kooperatifleri k ı rsal kalk ı nmanı n sağlanmas ı ve ş ekillenmesine
bağlı bir çal ışma faaliyetlerinde bulunarak, bu do ğrultuda geni ş ve deği şken

77

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (2) : 72-86

pe
cy

a

bir çal ışma konusuna sahiptirler. Do ğaya yönelik i ş lerin yap ı lmas ı , bahçe
iş lerinin yerine getirilmesi, ortak çiftçilerin çevre kirlili ğin azalt ı lmas ı , su
kaynakları n korunmas ı , kı rsal turizm faaliyetlerinde bulunulmas ı , yöresel
ürünlerin kaliteli bir şekilde üretilmesi, organik tar ı mı n yap ı lmas ı gibi
birçok konuyu içermektedir (Rent ıng ve Ploeg, 2001: 87). K ı rsal turizm
kooperatifleri yine, bir bölgenin yerel kültürünü, de ğerlerini, folklorunu,
geleneklerini, el sanatlar ı nı , o bölgedeki kı rsal alanlarda macera amaçl ı
turlar düzenlenmesi, çevrenin do ğal güzelliklerinin görülmesi gibi kültür
ve doğa yönü olan faaliyetlerin yap ı lmas ı konuları nda da faaliyetlerde
bulunmaktad ı r (MacDonald ve Jolliffe, 2003: 315). Bu aç ı klamalardan
anlaşı lacağı gibi kırsal turizm kooperatifleri k ırsal turizmin yap ı ld ığı her
alanda kurulup ve geli ştirilebilece ği görülmektedir. Burada önemli olanyerel
halkı n turizm faaliyetlerine kat ı l ı mı n sağlanmas ı d ır. Yerel halk ı n turizm
faaliyetlerine kat ı lmas ıyla doğal, kültürel ve tarihi de ğerler uzun vadeli
olarak korunmas ı , yerel halkı n ekonomik olarak kalk ınmas ı ve özellikle
turizmi geli ş mekte olan ülkeler için ekonomik gelirlerinin art ı rı lmas ı nda
önemli bir sektör olmaktad ı r (Mansuroğlu, 2006: 36). Kooperatifler k ı rsal
turizmin yap ı lmas ı nda, birçok insan ı n kat ı lmas ı nda etkin rol oynar. Yerel
yatı rı mc ı ları n katılı mı nı sağlayarak, küçük yat ı rı mlar için gerekli olan
sermayenin temin edilmesinde yard ı mc ı olan bir sistemdir. Kooperatifler
turizmin yönetim ve planlamas ı na yerel kat ı lım ı artı rarak, turizmin
yararlar ı ndan yerel topluluklar ı n kazan ı m ı nı yükseltir (Lepp, 2007: 878).
Kı rsal turizm kooperatifleri yerel tatlar ı n geleneksel olarak
yap ı lmas ı nı , yerel yiyeceklerin, gelenek ve göreneklerin kooperatif
bünyesinde yap ı lan i şbirliği sayesinde köklü bir ş ekilde yerle ş mesini
sağlar. Yerel normlar, standartlar, de ğerler, gelenek ve görenekler daha
çok kooperatifler arac ı lığıyla devam edebilir. Kooperatifler turistlerin
arad ı kları s ı cak ilgi sağlayarak ve yerel bölgenin turizmine yönelik yenilikler
yaparak, farkl ı bir etki olu şturabilir. Kı rsal turizm kooperatifleri yerel
insanlar aras ı ndaki s ı cak ili şkileri, samimi ortamlar ş eklinde turistlere
sunarak daha çekici bir duruma gelebilirler (Lepp, 2007: 878).
Kı rsal turizm kooperatiflerin ç ı kışı nda çe ş itli nedenler rol
oynamaktad ı r. Birincisi, kı rsal turizm faaliyetlerine bak ı ld ığı nda genelde
yerel halk ve tar ım kesiminin kat ıl ı mıyla oluşmaktad ı r. Kı rsal turizm
kooperatifleri, bu turizm uygulamalar ına yerel halkı n katı lı mı sağlayan
en uygun bir sistem olarak kar şı m ı za ç ı kmaktad ı r. Çünkü kooperatifler
arac ı l ığıyla yerel halk ı n ve çiftçilerin k ı rsal turizme kat ı lı mı daha kolay ve
yararl ı d ı r. Aynı zamanda yerel halk ve çiftçiler bu kooperatifler bünyesinde
işbirliğine girmekte ve sorunlar ı nı çözmektedir. İkinci olarak, kooperatifler
çe ş itli faaliyetlerle me şgul olmaktad ı r. Bu çerçevede k ı rsal turizm faaliyetleri
bakı ld ığı nda suların kullanım ı , organik tarı m, yerel ürünlerin üretilmesi ve
pazarlanmas ı gibi çe şitli çevreci e ğilimler kooperatiflerin ç ıkış nedenleri
aras ı ndad ı r. Üçüncü olarak farkl ı yerel bölgelerin tarihi dokular ı n varl ığı
ve yerel kültürler (gelenek-görenek, yerel yemek al ışkanları , geleneksek
giysiler, festivaller, bayramlar, dü ğün- doğum gelenekleri gibi) büyük çapl ı
turizm organizasyonlar ı ndan çok, küçük ölçekli turizm organizasyonlar ıyla,
turizm sektörüne aç ı lmas ı daha uygun olmaktad ı r. Küçük ölçekteki
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işletmeler, kı rsal turizm kooperatifleri arac ı lığıyla turizm sektörüyle daha
kolay bütünle ş ebilme şans ı na sahiptir. Bu nedenlerden dolay ı kı rsal turizm
kooperatifleri ortaya ç ıkm ıştı r (Renting ve Ploeg, 2001: 90).

5. Dünya'da Baz ı Ülkelerde Kırsal Turizm Kooperatif Uygulamalar ı
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Kı rsal turizm kooperatifleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren yeni
bir tip kooperatifler olarak kar şı m ı za ç ı kmaktad ı r. Uluslararas ı Kooperatif
Birliği (ICA), 1976 yılı nda, bu kooperatiflere yönelik olarak bir çal ışma grubu
oluşturdu. Uluslararas ı Kooperatif Birli ği, 1985 yı lı nda kendine bağlı turizm
kooperatiflere yönelik faaliyet gösteren, Uluslararas ı Turizm Kooperatifleri
Birliğini (International Association of Tourism Co-ooperative (TICA)) uzman
bir kurulu ş biçiminde organize etti. TICA'n ı n amac ı yerel, bölgesel, ulusal
ve küresel olarak büyüyen k ı rsal turizm kooperatiflerini te şvik ederek,
büyümelerini sağlamaktı r (Reimers, 2002: 9).
Kı rsal turizm kooperatif uygulamalar ı çe ş itli ülkelerde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Hollanda da 1992 y ı lı nda ilk kooperatif kuruluyor ve şu
anda 100'den fazla kooperatif faaliyetlerine devam etmektedir. Kooperatifler
kolektif olarak sürdürülebilir bir ekonomi içinde ve çevresel çizgide çiftçiler
için yeni bir model olu şturmakta, sosyal bir hareket şeklinde geli ş mektedir
(Rentı ng ve Ploeg, 2001: 87).
Brezilya'da kurulan iki k ı rsal turizm kooperatifi faaliyette
bulundukları yerel bölgelerini d ış turizmin yap ı laş ma, çevre kirlili ği,
doğanı n tahrip edilmesi gibi zararl ı etkilerinden koruyarak, alternatif bir
turizm şekli uygulamaktad ı r. Bu kooperatifler, turistlere kendi bölgelerinin
yerel kültür ve tarihini tan ıtmakta, turistlere tur hizmetleri vermekte,
turistlere konaklama yerleri sa ğlayarak ekonomik bir gelir elde etmektedir.
Bu iki kooperatif Brezilya'daki benzer kooperatiflere örnek olmaktad ı r.
Kooperatifler do ğal çevreyi korurken, kooperatif ortaklar ı na da istihdam
sağlamaktad ı r (Reimers, 2002: 9).
Yunanistan'da k ı rsal turizm kooperatifleri, 1985 ile 2003 y ı lları
aras ı nda kurulup, büyüme göstermi şlerdir. Özellikle kad ınlar bu
kooperatiflere katk ı da bulunmaktad ı r. Yunanistan'da 2000 y ı l ı itibarıyla
yakla şık 100 tane kad ı nları n kurduğu kı rsal turizm kooperatifi vard ı r. Bu
kooperatifler yakla şık 2.000 orta ğa sahiptir. Yunanistan'daki kad ı nlar
tarafı ndan faaliyetleri sürdürülen k ı rsal turizm kooperatifleri küçük kasaba
ve köylerde kurulmu ştur. Geleneksel ürünlerin üretiminde aktiflerdir
(Karasavvoglou ve Florou, 2006: 3). Bu kooperatiflere ortak kad ı nlar, gündelik
hayatları içerisinde yemek pi ş irme, el sanatlar ı , kilim- hal ı dokuma, zeytin
toplama, ekmek yapma, börek açma, ev usulü zeytinya ğı yapma, reçel, pasta,
tatl ı lar, meyve- sebze toplama ve bahçe i ş leri, düğün, sünnet, doğum, loğusa
törenleri gibi geleneksel törenlerin düzenlenmesi gibi çe ş itli etkinliklerden
oluş maktad ı r. Ayrı ca, kooperatifler yörenin mimarisini yans ıtan evleri
onarmakta ve bir bölümünü pansiyona dönü ştürmektedir. Yine, kad ınların
iş letti ği lokantalarda yaln ı z yöresel yemekler haz ı rlanmakta ve turistlere
sunulmaktad ı r (Birchall, 2003: 39- 40; Şen, 2005; Oral, 2000).
Kanada da ise, k ı rsal turizm kooperatiflerin kültürel boyutuyla
farkl ı bir yaklaşımla faaliyette bulunmaktad ı r. Kanada'n ın Frans ı zca
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konu şulan Prince Edward Adas ı 'nı n Evangeline turizm destinasyonun
da kurulan kooperatif, turizme kendi kültürlerini(Acadian kültürü)
sunarak, bölgedeki yerel halk ı n gelirini ve istihdam ı nı artı rmıştı r. Bu
bölgenin aile içinde ve toplumdaki fertlerin birbirleriyle olan ili şkileri
oldukça kuvvetlidir. Bireyler kooperatif bünyesinde i şbirliği yapmakta;
kendi kültürlerini turizme açarak ekonomik gelirlerini ve istihdamlar ı n ı
artı rmaktad ı r. Müzik, el sanatlar ı , gelenekler, g ı da, festival, bal ıkç ı lı k,
çiftçilik ve ormanc ı l ık gibi kültür, doğa ve çiftçili ği içeren k ı rsal turizmin
pazarlamas ı n ı yapmaktad ı rlar. Bölgenin turizmini destekleyecek hizmetler
ve araçlar ı n sağlanmas ı , turistler için kalacak yerler, kamp yerleri, el
sanatları n ı n satı ld ığı dükkanlar, lokantalar, spor araçlar ı n ı temin etme gibi
konularda kooperatif önemli rol oynuyor. Turistler için çekici aktiveleri
kooperatif uygulamaya koyuyor. Kooperatif bölgenin yerel kültürüne, ait
eserleri bir müze bünyesinde topluyor. Kooperatif gönüllüleri turizmi
daha ileri bir seviye kazand ı rmak için yeni projeler üretiyorlar. Bu geli şme
karşı s ı nda devlet, fonlar ıyla ve politikalar ıyla kooperatife yard ı mda
bulunuyor. Kooperatif di ğer kurumlarla yo ğun bir i şbirliğine girerek,
toplumun her kesimin kat ı lı mı n ı sağlıyor. Turistlerin tatmin olmas ı için alt
yap ı hizmetlerini geli ştiriyor. Banka, gaz istasyonu, manav, eczane, otel gibi
alt yap ı hizmetleri bölgeye getiriyor. Böylelikle hem turist memnuniyetini
artıyor, hem de istihdam olu şuyor. Bölgenin kültürel miras ı ve tarihin
korunmas ı için eğitim programlar ı uygulanarak uzun dönemli planlar
yap ı l ıyor. Bölgede 1820'li y ı lları n ya şam ı nı yans ıtan tarihi ve kültüre uygun
olarak köyü yeniden in ş a ediyorlar. Kooperatif ortaklar ı , uzun vadeli olarak
kültür ve tarihi miras ı n korunması yanı nda, turizmi canl ı tutacak yenilikler
geli ştiriyorlar. En önemlisi kooperatif sayesinde Evangeline bölgesi bir
turistin gı da, konaklama, spor, e ğlenme ve günlük gezilerde harcad ığı para,
tur ba şı na art ıyor (1997'de 367 dolarken, 2000 y ı lı nda 600 dolara ç ıkıyor).
Bölgede yap ı lan turizm harcamalar ı , bölge ekonomisi için pozitif bir etki
yap ıyor. Turistlere sunulan alternatifler ve turistler ihtiyaç duydu ğu
her ş eyi bulmaları ndan dolayı harcanan paran ın s ı z ı ntı oranı çok dü şük
düzeyde kal ıyor. Evangeline bölgesindeki kooperatif, bölgenin yani Acadian
kültürünü kaliteli bir ürün olarak ve otantik bir şekilde turizme sunmada
önemli bir rol oynamaktad ı r. Böylece kooperatif bölgenin geli ş imine büyük
bir katkı sağlayarak, yerel tarih ve kültürünü korumaktad ı r (MacDonald ve
Lee, 2003). Yine, Kanada'da macera seyahatine yönelik ve eko-turizm eksenli
çal ışan kı rsal turizm kooperatifleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Örne ğin
bir kooperatif turistlere yönelik olarak olta bal ı kç ı lığı , su alt ı sporları
yaptı rmaktad ı r. Ayrı ca, kooperatif bulundu ğu bölgenin kültürünü tan ıtı c ı
ve macera amaçl ı turlar düzenlemektedir. Kooperatifin turizm faaliyetleri,
bölgedeki küçük aile i şletmelerine göre daha etkili olmaktad ır. Kooperatif
paket turlar ı n reklâm ım yaparak macera turlar ı n turistlere tan ıtı mı nı
yapmaktad ı r. Ba şka bir kooperatif ise yerel halk ı n yoğun katı l ı mıyla, doğayı
koruyan turizm faaliyetleri uygulamaktad ı r. Bu kooperatif ortaklar ı , çevreyi
bağl ı lıkları ndan dolay ı , kar arabalar ıyla gezmeyi ve avc ı lığı bölgelerinde
engellemi ş lerdir. Onun yerine, turistlere do ğada yürüyü ş yapmak, doğal
ortamdaki kulübelerde konaklamak, vah ş i doğayı gözlemek ve yoga yapma
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gibi alternatifler sunmaktad ı r (Reimers, 2002: 10-11).
Uganda'n ı n Bigodi isimli köyünde yerel halkı n katı lı mıyla kurulan bir
kı rsal turizm kooperatifi köyün yak ı nı nda bulunan batakl ı l ı kları turistlere
gezdirmekte, bölgedeki tropikal ku ş türleri ve primatler ı (maymunlar)
görme imkân ı sunmaktad ı r. Turistler, kı rsal turizm kooperatifi sayesinde
köy ya şam ı nı ve yerel kültürü tan ıyarak, tecrübe etmektedir. Kad ı nlar
turistlere bölgenin yerel el sanatlar ı ürünleri satarak, ekonomik olarak
gelir elde etmektedir (Lepp, 2007: 877).
Hindistan'da k ı rsal turizm unsurlar ı olan macera, kırsal kesimde
misafirlik, yaban hayat ı gözlemek, sa ğl ı k ve tıpa yönelik bitkisel tedavileri
uygulama gibi unsurlar ı n ilerletilmesine çal ışı lmaktad ı r. Ülkenin bütün
kı rsal bölge köylerinde yay ı lmış olan kooperatifler yoluyla bunu ba şarman ı n
yolları nı aramaktad ı r (Verma, 2007: 3).
Çe ş itli ülkelerde k ı rsalturizminkooperatiflerarac ı lığlyla uygulanmas ı ,
bir yöntem olarak benimsendi ği söylenebilir. Geli şmi ş lik düzeyleri farkl ı
olan (az geli şmiş , geli ş mekte ve geli ş mi ş) ülkelerde, kooperatifler k ı rsal
turizme yerel halk ın katı lı mı nı sağlamaktad ı r. Böylece yerel halk ı n
gelirinin artı rı lmas ı nda ve yeni istihdam alanlar ı nı n olu şturulmas ında
kooperatifler katk ıda bulunmaktad ır. Ayrı ca kooperatifler do ğal çevrenin,
yerel kültürün ve tarihin korunmas ı , tanıtı lmas ı gibi konularda önemli
görevler üstlenmektedir.

6. Türkiye Açısından Kırsal Turizm Kooperatiflerinin
Değerlendirilmesi
Türkiye'de ba şka ülkelerde uygulamas ı olan kı rsal turizm
kooperatiflerinin yayg ı n olmad ığı görülmektedir. Fakat Türkiye'de var
olan tar ı msal kalkı nma kooperatifleri bu yönde kullan ı larak, daha da
geli ştirilebilir. Asl ında baz ı hal ı üretimi ve pazarlamas ı yapan tar ı msal
kalkı nma kooperatifleri bir yönleri ile k ı rsal turizm kooperatifleri
kategorisine girmektedir. Nitekim tar ı m arazileri baraj sular ı altında
kalan ve meras ı sit alan ı ilan edilerek geçim kayna ğı kalmayan Osmaniye
Karatepe Kı zyusuflu Köylüleri bir kooperatif kurarak yerel de ğerlerinden
hal ıyı üretip, satarak yeni bir geçim kayna ğı bulmaları buna örnektir (Ersoy,
2003). Benzer şekilde Manisa Valiliğin öncülüğünde Manisa'n ı n Yuntdağı
köylerine yönelik haz ı rlanan bir proje çerçevesinde unutulmaya yüz
tutulan kökboyal ı hal ı lar, Yuntda ğı Örselli Kooperatifi arac ı l ığıyla tekrar
üretime baş layı p, pazarlanmaya çal ışı lmaktad ı r (Manisa Valiliği, 2006).
Yine, Çanakkale Ayvac ı k ilçesinde Süleyman Köy kooperatifi 29 köyden
400 ortağın katı lım ıyla kurulmu ş olup, kooperatif üretti ği hal ı ları ihracat
etmektedir (Çanakkale Travel, 2007). Bu kooperatifler tar ı msal kalkı nma
kooperatifleri olmas ına rağmen el sanatların ı ekonomik anlamda kazanca
dönüştürmekteler ve hal ı c ı lık el sanat ı nı n unutulmas ını önlemektedir.
Böylece bu kooperatifler bir çe ş it kı rsal turizm kooperatiflerinin i ş levlerini
yerine getirdi ği söylenebilir.
Türkiye'de k ı rsal turizm kooperatifine örnek İ zmirValiliğin haz ı rlad ığı
proje kapsam ı nda İ zmir Karaburun'da kurulan, Karaburun Kad ı nlar Agroturizm kooperatifidir. Proje kapsam ında 6 köy evi turizme haz ı r hale
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getiriliyor. 15- 20 konu ğu ağı rlayabilen kooperatif, agro-turizm modeli
çerçevesinde de ğiş ik bir tatil yapmak isteyenleri özgün ev ve odalarda, el
i ş i perde, örtü, nevresim tak ı mları aras ı nda ağı rl ıyor. Temiz bir denizde
yüzme, çam a ğaçları aras ı nda ve dağlarda yürüyü ş ile çevredeki "Hayalet
Köy" gibi eski bölgelere ziyarete götürerek, sakin bir ortamda do ğayla ba ş
başa bir dinlenme imkan ı sağlamaktad ı r. Ayrı ca kooperatif, tatilcilere y ı l ı n
her ay ı nda çiftçilikle ilgili etkinler sunmaktad ı r (Ahipa ş aoğlu ve Çeltek,
2006: vii). Türkiye'de buna benzer k ı rsal turizm kooperatiflerin say ı ları nı
artı rı lmas ı ya da mevcut tar ı msal kalkı nma kooperatiflerin mevcut
faaliyetlerinin yan ı nda kı rsal turizme yönelik çal ışmalara yönlendirilerek;
tar ı m kesimine ilave bir gelir sa ğlama, yerel de ğerleri koruma, do ğal
çevrenin sürdürülebilir bir turizm ba ğlam ı nda değerlendirilmesine katk ı
sağlayabilir.
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7.Sonuç
Türkiye tar ı m kesimi küçük i ş letmelerden olu ş maktad ı r. Tarı mda
istihdam edilen nüfus oran ı yüksektir. Gelir yetersizli ğinden dolay ı tarı m
kesiminden kentlere göç olay ı meydana gelmektedir. Tar ı m kesimine ek bir
gelir temin edilmesi aç ı s ı ndan kı rsal turizm araçlar ı ndan yararlan ı lmas ı ve
bunun kooperatifler arac ı l ığıyla yap ı lmas ı faydal ı olacakt ı r.
Türkiye zengin do ğa, kültür ve tarihi dokusunu, k ı rsal turizm
kooperatifleri arac ı l ıyla gelire çevirebilir. Tar ı m kesiminin geliri
art ı rı labilir. Kooperatifler yoluyla yerel halk ı n turizm faaliyetlerine
katı l ı mları n ı n sağlanarak, do ğa, kültür ve tarihi de ğerlerin korunmas ı ,
devam etmesi daha kolay bir şekilde yap ı labilir. Türkiye'de do ğa turizmi,
yayla turizmi, da ğ turizmi isimler alt ı nda doğal yerlerine yönelik turizm
çal ış maları nı n artığı görülmektedir. Fakat k ı rsal turizme yönelik i ş letilen
mekanları n az olmas ı , buralarda gerçekle ştirilen aktivitelerin s ı n ı rl ı olmas ı ,
çirkin yap ı la ş ma, tan ıtı m eksikliği gibi birçok sorunlar mevcuttur. Türkiye
doğas ı n ı , yayları nı , dağları n ı , tarihi ve kültürünü, k ı rsal turizme aç ı ld ığı nda
alt yap ı sorunları n ı n çevreyi bozmadan giderilmesi, ev pansiyonculu ğu,
küçük günü birlik tesislerin aç ı lmas ı , kurulacak tesislerin ekolojik,
ekonomik, kültürel ve fiziksel ta şı ma kapasitelerinin belirlenerek turizm
faaliyetlerinin do ğaya zarar vermeden gerçekle ştirilmesinin sağlanmas ı
gibi önlemleri al ı nmas ı gerekmektedir (Yücel, 2004: 1- 4). K ı rsal turizmde en
önemli alt yap ı hizmeti kı rsal konaklamad ı r. Kı rsal konaklamada, bir yandan
geleneksel konutlarda, o kültürün adetlerine uygun otantik bir konaklama
ve misafirperverlik beklenirken, di ğer taraftan konfor olanaklar ı nı n
(telefon, tv, s ı cak su gibi.) olmas ı da arzulan ı r. Kı rsal dünya hiçbir zaman
otel endüstrisinin geli ş mesine uygun de ğildir. Çok yı ldı zl ı oteller kı rsal
ortamlara uymamaktad ı r (Ahipa ş aoğlu ve Çeltek, 2006: 78). Türkiye'de yerel
halkı n katı l ı m ı sağlanarak kooperatifle şme yoluyla kı rsal turizme uygun
yerler belirlenerek altyap ı hizmetleri götürülebilir. Kooperatifle ş me yoluyla
bu turizm faaliyetine halk ı n kat ı lı mı sağlanabilinir. Yerel yönetimlerin
devreye sokulmas ı ve devletin deste ğiyle, bu alt yap ı hizmetleri temin
edilebilir. Böylece Türkiye'de yayla, da ğ ve kı rsal alanlar gibi yerlerde
turizm faaliyetlerin konaklama problemine çözülür. Bunun sonucu olarak
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kıyı bölgelerindeki yap ı laşma kirlili ği, kı rsal turizm alanlar ı nda engel
olunarak, çevre, kültür ve tarihi doku korunmas ı sağlanı r.
Kırsal turizme kat ı lan gruplar genellikle küçük gruplard ı r. Bu
alanda çal ış an seyahat acentalar ı/tur operatörleri de küçük ve orta ölçekli
iş letmelerdir. Bu turizm türünde ziyaretçiler bölgenin eko-sistemi, yerel
kültürel değerleri, tarihi geçmi ş i konular ı nda yap ı lan bilgilendirmeler
büyük önem ta şıyor. Yerel halk k ı rsal turizmden en çok etkilenecek
kesimdir (Yücel, 2002: 2). Bu etki yerel halk aç ı s ı ndan olumlu yönde olmal ı
ve ekonomik bir kazanca çevrilmelidir. Kooperatifle ş me yoluyla halkı n
katı lı m ını n temin edilmesi, kooperatifler ile küçük ölçekteki acenta/tur
iş letmelerin i şbirliği sağlanarak kı rsal turizmin yerel halk üzerindeki etkisi
olumlu yönde geli ştirilebilir.
Kı rsal turizmin uygulanabilmesi için en önemli nokta altyap ı
hizmetleri kadar, yerel halk ı n bu konularda e ğitilmesidir. Halk eğitim
programları ile e ğitilerek bu konuda bilinçlendirilmelidir. K ı rsal turizmden
ekonomik kazan ı mlar elde edece ği konusunda yerel halkın ikna edilmesi
önemli olmaktad ı r. Kı rsal turizme yönelik e ğitim çal ışmaları nı n ve alt
yapı hizmetlerinin götürülmesi, belli bölgelere öncelik verilerek veya
proje kapsam ı nda ya da turizm destinasyonlar ı ndaki halka yönelik olarak
kooperatifle ş me yoluyla sa ğlanabilir.
Türkiye'de kı rsal turizmin yayg ı nlaştı rı lmas ı ve bunun yerel halk ı n
katı lmas ı kooperatifler arac ı l ığıyla yap ı lmas ı durumunda daha yararl ı
olacağı söylenebilir. Kooperatifçilik konusunda Türkiye belli bir birikimi
mevcuttur. K ı rsal turizm yerel halka e ğitimle anlatı labilir; kooperatifler,
yerel yönetimler ve devletin de kat ı l ı mıyla alt yap ı hizmetleri sa ğland ığında
özellikle tarı m kesimi aç ı s ı ndan birçok kazan ı mlar elde edilecektir.
Tarı m kesiminin geliri artacak, do ğal çevre korunacak, yerel bölgelerdeki
kültür ve tarihi doku korunarak gelecek nesillere aktar ı lacaktı r. Tarı m
kesiminde kı rdan kente göç nedeniyle gelenek-görenekler, folklor, yerel
yemek kültürleri, bayram- evlenme adetleri, şenlikler, maniler, türküler,
el sanatları gibi birçok yerel değerlerin korunamamakta ve zamanla
unutulduğu görülmektedir. K ı rsal turizm faaliyetlerine halk ı n katı l ı mını
kooperatifler arac ı l ığıyla sağland ığı nda bu değerler korunacak ve o bölgenin
yerel halk ı na ekonomik bir getiride bulanacakt ı r.
Türkiye'de özellikle kitle turizminden kaynaklanan k ıyı bölgelerinde
yap ı kirliliği mevcuttur. K ı rsal turizm kapsam ı yerlerde yap ı kirliliği
kooperatiflere yoluyla önlenebilir. Kooperatifler arac ı l ığıyla kı rsal kesim
halkı n katı l ı mı sağlanarak mevcut yerle ş im yerlerin iyile ştirilmesi yoluyla
turizmin istedi ği özellikler sa ğlanabilir. Böylece yap ı kirliliği engellenmi ş
olacak ve yerel halk ı n yaşam standartlar ı artı rı larak gelir elde etmi ş
olacaklard ı r. Bunda yerel halkı n kat ı lı mı kooperatifler, yerel yönetimler,
özel kurulu ş lar ve devletin i şbirliği önemli olmaktad ı r. Kı rsal turizm
uygulamaları belli bölgelerden veya küçük turizm destinasyonlar ı ndan
başlayarak yayg ı nlaştı rı labilir. Bunun için e ğitim öncelikli olarak
karşı mı za ç ı kmaktad ı r. Bu eğitim çal ışmaları ayn ı zamanda kooperatifçilik
ilkelerinden e ğitim ilkesine uygun dü şmektedir. İkinci olarak altyap ı
hizmetlerin o bölgelere götürülmesidir. Bunda yerel halk ı n gücü yetmedi ği
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için ya da ilk defa uygulamalarda ortaya ç ıkacak s ıkıntıların giderilmesi
için yerel yönetimler veya devletin katk ı sı gerekebilir. Bu konularda k ırsal
turizm kooperatifleri ile di ğer özel ve devlet kurumlar ını n i şbirliğine gitmesi
kı rsal turizmin geli şmesine katkı yapacaktı r. Kırsal turizm kooperatifleri
aç ısından diğer bir durum ise, bütün bölgelerdeki k ırsal turizm unsurları
ile kooperatifler aras ında, etkin bir ileti ş im kurulmal ıdır. Bu ileti şim
sayesinde kooperatifler ve k ırsal turizm unsurlar ı turistlerin hareketlerini
takip ederek, birbirlerine yönlendirme imkan ı bulacaklard ır. Ayrıca, kı rsal
turizm uygulamalar ı ve bunla ilgili kooperatiflerin tan ıtımın iyi bir şekilde
yap ı lması da önemli bir konu olacakt ır.
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YAŞAM DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK
ARASINDAKİ İLİŞKİ : LİSANS VE
ÖNLİ SANS PROGRAMLARINDA ÇALI ŞAN
ÖĞRETIM ELEMANLARI ÜZER İNDE
KAR Ş ILAŞTIRMALI B İR İNCELEME
Hasan TUTAR*

pe
cy

a

Özet: Bu çal ışma, Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının yaşam doyumu ve tükenmi şlik durumlarını tespit etmek amac ıyla
yapılm ıştır. Çalışmada öğretim elemanlarının yaşam doyumu, duygusal tükenme, duyars ızlaşma ve dü şük ki şisel başarı duygusu alt boyutlarındaki durumları incelenmi ştir. Araştırma, Atatürk Üniversitesine Bağlı Çeşitli fakülte
ve Meslek Yüksekokullar ında çalışan öğretim elemanları üzerinde yap ılm ıştır.
Araştırmada "Yaşam Doyumu Envanteri" ile "Maslach Tükenmi şlik Envanteri" kullanılm ıştır. Elde edilen bulguların analizinden, fakülte ve Meslek Yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının yaşam doyumu ve tükenmi şlik
düzeylerinde farkl ılığın olduğu anlaşılm ıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlar, ilgili literatür bağlamında tartışılmış ve çe şitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler:Ya şam doyumu, tükenmi şlik, stres, üniversite, akademisyen,

The Relationship Between Life Satisfaction
And Exhaustion: A Comparative Study On The
Academicians Of Undergraduate Schools And
Vocational High Schools
Abstract:This study was held in order to find out the levels of life satisfaction and exhaustion of academicians of Atatürk University. Sub-level dimensions of the academicians' life satisfaction, emotional exhaustion, depersonalization, and diminished personal accomplishment were focused on this research.
The research was applied among the academicians of different undergraduate
schools and vocational high schools of Atatürk University. "Life satisfaction
with scale" and "Maslach burnout scale" was used in this study. According to
the findings of the research, it is discovered that there are differences among the
life satisfaction and exhaustion levels of faculty members and lecturers of vocational high schools. These findings were discussed and evaluated in accordance
with the related bibliography and certain suggestions were offered.
Key Words: Life satisfaction, burnout, stress, university, academician

• Yrd.Doç.Dr., Sakarya üniversitesi, Geyve Meslek Yüksekokulu
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Yaş am doyumu insan ı n temel amaçları ndan biridir ve insan ı n
beklentilerinin kar şı lanma derecesidir. İ nsan ın yaş am doyumu bulmas ı ,
yaş amdan beklentilerinin kar şılanmas ı na bağlı d ı r. Bu nedenle ya ş am
doyumu kavram ı yerine "algılanan ya ş am doyumu" tan ımlamas ı daha
doğrudur. Zira ayn ı yaş am biçimi herkesi ayn ı ölçüde tatmin etmemekte,
ki ş inin yaşamdan beklentileri deği ştikçe, ya ş am doyumu da de ğiş mektedir.
Kimi ne istediklerini dü şünerek doyum bulmaya çal ışırken, kimi neye
sahip olduklar ı n ı düşünerek doyum bulmaktad ı r. Kimileri çok ş eye sahip
oldukları için mutlu iken, kimileri ne kadar az şeye ihtiyaç duyduklar ı için
mutludurlar. Bütün bunlar ya şam doyumunun bir "alg ı " sorunu olduğunu
göstermektedir.
Özellikle sanayi sonras ı dönemde enerji, güç ve istek kayb ıyla
birlikte ortaya ç ıkan tükenmi şlik, bireyler ve örgütler üzerinde yaratt ığı
olumsuz etkileri nedeniyle örgüt psikolojisinin önemli bir çal ış ma alanı
haline gelmi ştir. Tükenmi ş lik konusunda yap ı lan ara ştı rmalarda, i ş le ilgili
gerginliklerin artmas ı ve bunun süreklilik göstermesi strese yol açmakta,
aşı rı stresin süreklilik kazanmas ı ise tükenmi ş liğe neden olmaktad ı r.
Aşı rı ve sürekli i ş stresinin yol açt ığı tükenmi ş lik nedeniyle, ki şinin iş
performans ı ve verimi dü şmekte, ya ş am doyumu azalmakta, i şe geç gelme,
işten erken ayr ı lma, personel devir h ı z ında artma ve erken emeklilik gibi
çe ş itli olumsuzluklar ortaya ç ı kabilmektedir.
Tükenmi ş lik (burnout) ço ğu zaman ki ş inin kendisine ula şı lması
güç hedefler koymas ı veya yeteneklerini kullanma olana ğı bulamamas ı
durumunda hissetti ği baş arı s ızl ı k, güçsüzlük, idealizm kayb ı ve yetersizlik
hisleriyle birlikte ortaya ç ı kmaktad ı r. Tükenmi şliğin ortaya ç ı kmas ında
kiş ilik faktörleri etkili oldu ğu gibi, örgütsel faktörler ve yap ı lan i ş in
doğas ı da etkili olabilmektedir. Özellikle sosyal yönü a ğı r olan meslekler
tükenmi ş liğe neden olabilmektedir. Ö ğretim elemanl ığı mesleği, sosyal
yönü ağı r mesleklerin ba şı nda gelmektedir. Nitekim Melendez ve Guzman
(1983) tükenmi ş liği, "Yeni Akademik Hastal ık" şeklinde tan ı mlamışlard ır.
Akademisyenlerin öğrencilerle yo ğun ileti ş imde bulunma zorunlulu ğu,
mesleğin aç ık uçlu ve zihinsel zorlanmay ı gerektirmesi, a şı rı strese, bunun
süreklilik kazanmas ı (koronik stres) ise, tükenmi şliğe neden olabilmektedir.
Ayrı ca akademik personelin ya şad ığı mesleki saygınlığın azald ığı düşüncesi,
artan i ş yükü, bu alandaki yasal düzenlemelerin s ık değişmesi ve kariyer
yaşam ıyla ilgili olarak algı lanan çe ş itli zorluklar, yetersiz ücret, ki ş isel
yeterliliğin sürekli sorgulanmas ı mesleğin tükenmi şlik potansiyelini
artı rmaktad ı r (Gillespie vd., 2001, s. 55).

Yaşam Doyumu ve Tükenmi şlik
Doyum, ki ş inin beklentileri ile gerçek durum aras ındaki fark ı n
belirlediği psikolojik bir durumdur. Ki ş inin yaş amdan beklentileri
gerçekle şen durumun üzerinde oldu ğu oranda ki ş i yaş amdan doyum
(mutluluk) almakta, beklentileri gerçekle şen durumun alt ı nda kald ığı oranda
ise yaşam doyumu dü ş mektedir. Buna göre ki ş inin doyumu beklentilere göre
değişmektedir. Kısaca doyum bir beklenti sorunudur. Ki ş i beklentilerini
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kontrol etti ği ölçüde ya ş amdan doyumu yükselmektedir.
İnsan ya şamı nda beklentileri belirleyen iki temel faktörden söz
edebiliriz; bunlardan biri özel ya ş am doyumu, diğeri i ş yaşam ı doyumudur.
Bu iki faktör ki ş inin yaş am ından doyum bulmas ın ı etkileyen faktörlerdir ve
bunları birbirinden bağı ms ız olarak ele almak do ğru değildir. Zira klasik
kuramları n varsayı m ının aksine ki şinin iş ve özel ya ş amları birbirinden
kopuk ve bağımsı z değildir. Özel ya ş amdaki psikolojik doyum, i ş doyumunu,
iş yaşam ındaki doyum ise, özel ya şam doyumunu etkiler. Ya şam doyumu,
kiş inin iş yaşamı na ve özel ya ş ama karşı duygusal tepkisi ve memnuniyet
düzeyi ölçüsündedir. K ısaca ya şam doyumu, ki şinin yaşama karşı olumlu
tutumudur.
Sung ve arkada ş larına göre (1994. s, 547) de ya şam doyumu, ki ş inin,
"i ş", "bo ş zaman" ve di ğer i ş d ışı zaman olarak tan ı mlanan "özel ya şam"a
gösterdi ği duygusal tepkisidir. Bu tan ım, yaşam doyumunun i ş ve özel ya ş am
şeklinde bölünemeyece ğini, kiş inin yaşam ını n bir bütün olarak görülmesi
gereğini ortaya koymaktad ı r. Braysfield ve arkada ş larına göre yaş am
doyumu, ki ş inin çal ışma ya ş amı ve özel ya şamdaki ortak doyumu ifade
etmektedir. İş yaş am ı ve özel ya şam üzerine yap ı lan ara ştırmalar (Chacko,
1983. s, 163) i ş yaşamı ndan elde edilen tatminin i ş d ışı yaş amdan elde edilen
tatminden ayrı düşünülemeyeceğini göstermektedir
Yaş am doyumunu sağlayan önemli faktörlerden biri, "i ş yaşam ı
doyumu"dur. Ki ş inin iş yaşamı ndan doyum bulamamas ı , onun tükenmi şlik
düzeyini doğrudan etkilemektedir. Özellikle 1970'li y ı lların sonuna doğru
"ruh sağlığı " literatüründe s ı kça kullanı lmaya ba şlanan "tükenmi ş lik",
kronik stres veya çe şitli nedenlerle engellenmi ş lik hissiyle birlikte ortaya
ç ıkan fiziksel ve duygusal direnç kayb ı anlam ına gelmektedir. Tükenmi şlik
polislik, doktorluk, hemş irelik, öğretmenlik, akademisyenlik, avukatl ık ve
toplumsal ili şki düzeyi yüksek mesleklerde çal ış anların s ıkça karşı laştığı
psikolojik ve psikosomatik bir durumdur (Keel, 1993. s, 131).

Tükenmi şlik Nedir?

Tükenmi şlik konusunda önemli ara ştı rmalaryapan MaslachveJackson
(1981), tükenmi şliği, "insanlarda fiziksel bitkinlik, güçsüzlük, yorgunluk,
çaresizlik ve umutsuzluk duygular ı ile birlikte ortaya ç ıkan ve bireyin i ş
ve özel ya şamı na karşı gösterdi ği olumsuz tutum ve davran ış ları kapsayan
fiziksel ve psikolojik olumsuzluk durumu" olarak tan ımlamaktad ırlar.
Tükenmi ş lik (Burnout) kavram ı ilk olarak 1974 yı lında Freudenberger (1974)
tarafı ndan tan ımlanmış , Freudenberger tükenmi şliği, "başarıs ızl ı k, enerji
ve güç kayb ı , yı pranma ve insan ın karşı layamad ığı psikolojik isteklerinin
sonucunda ortaya ç ıkan durum" olarak tan ı mlam ıştı r.
Tükenmi ş liği daha çok bireyin kendi "içsel kontrol oda ğı "nda
arayan Cherniss (1980) ise tükenmi şliği "bireyin ya şad ığı yoğun stres ve
doyumsuzluğa tepki olarak, psikolojik bak ı mdan i ş inden ve genel anlamda
yaş amdan soğumas ı " şeklinde tan ı mlamıştı r. Tükenmi şlikgenel olarak ki ş ide
fiziksel yetersizlik, kronik yorgunluk, çaresizlik, istek ve idealizm kayb ı , gibi
olumsuz duygularla birlikte ortaya ç ı kan ve ki ş ide olumsuz "benlik algı s ı "nın
geli şmesine neden olan fiziksel, duygusal, zihinsel (mental) bitkinlik,
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yılgınlık ve yetersizlik durumudur. Shirom (1989) tükenmi şliği, bitkinlik ve
yı lgı nl ık hali olarak tan ımlamaktad ır. Tükenmi ş liğin, en çok kabul gören
tan ım Maslach ve Pines tarafı ndan yap ı lan ve tükenmi ş liği üç boyutlu
bir kavram olarak gören tan ı md ı r. Bu tan ıma göre tükenmi şlik, kiş ilerin
yaş adıkları duygusal tükenme, (emotional exhaustion), duyars ızlaşma
(depersonalization) ki ş isel ba ş arı hissinde dü şme (diminished personal
accomplishment) şeklinde ortaya ç ıkan psikolojik durumudur (Maslach ve
Pines,1980. s, 308).
Maslach' ın tan ımına göre tükenmi şlik, yinelenen duygusal bask ı
sonucu ortaya ç ı kmaktad ı r. Tükenmi ş liğin boyutlar ından biri olan duygusal
tükenme, bireyde "ya şam enerjisi"nin azalmas ı na ve bireyin duygusal
kaynaklarının tükendiği duygusuna kap ı lmas ı na neden olmaktad ır. Duygusal
tükenmi şlik, yaşayan insanlar duygusal anlamda kendilerini i şlerine
verememekte, i şe karşı bağlanma ve sadakat duygular ı kaybolmaktad ır
(Wright ve Bonett, 1997. s, 491). Duyars ı zlaşma ise, ki ş inin hizmet verdi ği
ki ş ilere insanca muamele göstermemesi, onlar ı bir nesne gibi görmesi ve
buna göre davranmas ı şeklinde tan ı mlanmaktad ı r. Tükenmenin üçüncü
boyutu olan ki ş isel ba şarı duygusunda azalma ise, insanlarla kurulan
ilişkilerdeki yetersizlik ve ba şarı duygusunda azalma ile kendini gösteren
psikolojik durumdur (Rowe, 1998. s, 16). Tükenmi ş liğin hangi boyutu olursa
olsun sonuç olarak tükenen insanlar ı n özel ya ş amda ve i ş yaş amında
insanlarla ili şki kurma yetenekleri zay ıflamakta, kendilerini ba ş arı s ı z ve
yetersiz görme e ğilimleri artmaktad ır.
Ki ş ileri fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak y ı pratan, çaresizlik ve
ümitsizlik duygular ı ile birlikte ortaya ç ı kan tükenmi şlik, öncelikle yava ş
ilerleyen bir benlik algısı zayı fl ığıyla ortaya ç ıkmakta, ki şinin çevresinde
gördüğü, tan ık olduğu, yaş ad ığı her tür olay ı olumsuz değerlendirmesine
neden olmakta, ki ş inin yaşam iste ği azalmaktad ı r. Tükenmi şlik depresyon,
anksiyete bozukluklar ı ve ya şam doyumsuzluğuna neden olabilmektedir.
Tükenmi şlik, aşı rı stresin getirdi ği bir durumdur ve ki şi tükenme durumunda
strese karşı üç aş amal ı tepki göstermektedir. Bunlar; alarm a şamas ı (alarm
stage), direni ş aşaması (resistance stage) ve tükenme a şamas ı (exhaustion
stage)'d ı r (Torun, 1997. s, 43). Buna göre ki ş i kronik stresle ba ş a ç ı kamad ığı
zaman, buna tükenmi şlikle tepki göstermektedir.
Tükenmi ş kiş ilerde, i ş stresi artmakta, ki ş inin iş ine ve i şyerine
bağlanma duygular ı azalmakta, ya ş am doyumu bulamamakta, genel bir
motivasyonsuzluk, yorgunluk ve b ıkkı nlık durumu gözlenmektedir (Say ı l
vd., 2000. s, 37). Yap ı lan araştı rmalardan anla şı lmaktad ır ki tükenmi şlik,
insanlarla yoğun etkile şimin kaç ı nı lmaz olduğu meslek gruplar ı için,
önemli psikolojik, zihinsel ve fiziksel sa ğlı k sorunudur. Nitekim Maslach'a
göre de tükenmi ş lik, kiş ilik faktörlerinden çok, mesleklere ve mesleklerin
icra edilme ko şulları na bağlı olarak ortaya ç ı kmaktad ı r (Acker, 1999. s,
112). Bununla birlikte kendine güven eksikli ği, isteksizlik, sab ırs ızlı k
ve tahammülsüzlük gibi baz ı A tipi ki ş ilik özellikleri de, tükenmi ş liği
h ızland ı ran faktörler aras ındad ı r (Jamal, 1985. s, 60).

90

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (2) : 87-104

Yaşam Doyumu ve Tükenmişliğin Bireysel ve Örgütsel Nedenleri

pe
cy

a

Yaş am doyumu ve tükenmi şliğin nedenlerini, bireysel ve örgütsel
olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Ya ş , medeni durum, çocuk say ı s ı ,
işe bağl ı lık, kiş isel beklentiler, güdülenme gibi ki ş ilik örüntüleri ya şam
doyumu ve tükenmi şliğin bireysel nedenleri aras ındad ır. Ki ş ilerin günlük
ya ş amdan beklentileri, ya ş am ı anlaml ı bulup bulmamalar ı , amaçlar ı na
ulaşmaları konusundaki duyarl ı lı k düzeyleri, alg ı e ş ikleri, öz sayg ı
düzeyleri, pozitif bireysel kimlik durumlar ı , örgütsel ba ğlanma, sosyal ili şki
kurma yetenekleri ve genel ki ş ilik yap ı ları onların yaşam doyumlarını
etkilemektedir. Örgütsel çat ışma, örgütsel stres, rol belirsizli ği, kiş i rol
uyuşmazl ığı gibi örgütsel faktörler çal ışma ya ş am ı ndaki doyumsuzluk ve
çal ışma ya şamı doyumsuzluğu da bireyin genel ya şam doyumunu olumsuz
yönde etkilemektedir.
Yaşam doyumuna ve tükenmi ş liğe etki eden faktörlerden biri de ki şilik
yap ı ları d ı r. Buna göre insanlar duygu-eylem bak ı m ı ndan iki gruba ayr ı lırlar;
bunlar A ve B tipi ki ş ilik özelliklerdir. A tipi ki ş ilik yapı s ı , genellikle kalp
hastal ıkları na daha s ı k yakalanan ki şilerin davran ış özelliklerinden yola
ç ı karak Friedman ve Rosenman taraf ından tanımlanm ış bir eylem-duygu
yap ı s ıd ı r. "Koroner e ğilimli davran ış" olarak tan ı mlanan "A tipi ki ş ilik"
yap ı s ı , "daha baş arı l ı olabilmek sald ı rganca davranan bir duygu-eylem
kompleksi"dir Friedman ve Rosenman (1974., s, 67)
Ki şilik özellikleri, i ş seçimi, i şten duyulan doyum tükenmi şlik düzeyini
etkileyebilmektedir. Baz ı ki ş iler daha stresli i ş leri seçerken, baz ı ları
daha az stresli i şlere yönelmektedirler. Göreli olarak daha stresli i şlere
yönelen ki şilerin tükenmi şlik eğilimleri daha yüksek olmaktad ı r (Spector
ve O'Connel, 1994. s, 1). Ki ş ilerin ihtiyaçlar ı , yetenekleri, istekleri ve genel
anlamda ki ş ilik örüntüleri ile çal ıştıkları işyerinin talepleri aras ı ndaki uyum
veya uyumsuzluk, ki ş inin stres düzeyini etkilemektedir (Abush ve Burkheid
1994. s, 36). Tükenmi şlik konusunda yap ı lan ara ştırmalardan ki ş ilik yap ıs ı
ile ki ş ilerin olaylara verdikleri anlam farkl ılaşmaktad ır. Aynı şekilde
ki ş ilik yapı s ı nı n, onun tükenmi şlik düzeyini etkileyen önemli bir faktör
olduğu anla şı lmaktad ı r (Etzion ve Eden, 1998. s, 589). İş yaşam ı ndan ve özel
yaş amdan beklentilerin kar şı lanmas ı ise, ya ş am doyumunu sağlamaktad ı r.

Şekill. Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik

I şin özellikleri

Örgütsel özellikler

Yaşam
doyumu

Pozitif algı

BEKLENTİLER

Kişisel özellikler

Negatif algı

►

Tükenmişlik

İş stresi genel olarak i şte üç kayna ğa bağlı olarak ortaya ç ı kmaktad ı r.
Bunlar şekil,l'de de gösterildi ği gibi ki ş isel faktörler, i ş ve rol özellikleri ve
örgütsel faktörlerdir (Cordes & Dougherty, 1993. s, 621). Bu faktörleri k ı saca
aşağıdaki gibi aç ıklayabiliriz:
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Ki şisel Faktörler. Çal ışanları n demografik özellikleri, alg ı lad ıkları
sosyal destek ve ki ş isel beklentileri ki ş isel faktörler aras ındad ı r. Ki ş isel
özellikler, zihinsel yap ı , ki ş isel algı biçimleri i ş stresinin, dolayı s ıyla
tükenmenin kayna ğıd ı r.
İş in özellikleri. Tükenmi ş liğe neden olan i ş in özellikleri; rol çat ışması ,
rol belirsizlikleri, yetki ve sorumluluk uyu şmazl ıkları , aşırı iş yükü, örgütsel
adaletsizlikler gibi faktörlerdir.
Örgütsel özellikler. Bu özellikler; örgütsel ve yönetsel yap ı , ödüller,
cezalar, örgütsel iklim ve kültür gibi faktörleri kapsar. Aç ı k olmayan örgütsel
amaçlar ve yetersiz yönetim önemli örgütsel tükenmi ş lik faktörleridir.
Merkezi, mekanik ve hiyerar ş ik örgüt yap ı ları , yetersiz örgütsel ileti ş im,
örgütün toplumsal imaj ve itibar ı nı n kötü olmas ı , tükenmiş liğin örgütsel
faktörleri aras ı ndad ı r.
Örgütlerde tükenmi şlik faktörlerinden biri de ki ş inin iş i üzerindeki
denetim olana ğıd ı r. Ki ş inin i ş i üzerinde denetim ve inisiyatif kullanma
düzeyinin tatmin edici olmas ı , onun i ş doyumuna katk ı sağlarken, dü şük
olmas ı , önemli bir tükenmi şlik nedeni olabilmektedir. Ki ş inin elde ettiği
ödül ve cezaland ı rma biçimi, tükenmi ş liği üzerinde etkili olan diğer bir
örgütsel faktördür. Yetersiz ödül ve a şı rı cezalar, ki ş inin işine soğumas ına ve
iş tatmininin kaybolmas ı na ve tükenmi ş liğine neden olabilmektedir. Ki ş inin
örgütüne kar şı duyduğu aidiyet hissi, di ğer bir tükenmi şlik faktörüdür.
Yüksek aidiyet hissi örgütsel ba ğlanma ve i ş tatminini art ı rırken, dü şük
aidiyet hissi tükenmi ş lik faktörü olabilmektedir. Ayr ıca ki ş inin örgütte
gördüğü destek, onun tükenmi ş lik düzeyini etkileyen örgütsel tükenmi şlik
faktörüdür (Leiter, 2003. s, 2)
Tükenmi ş lik ki ş inin yaş am doyumunu olumsuz etkilemekte, onun
bireysel ve örgütsel ya ş am ında çe ş itli sorunlara neden olmaktad ı r. Çabuk
öfkelenme (irritation) ve engelleme, al ınganl ı k, izolasyon, teslimiyet,
çaresizlik hissi, kolay a ğlama ve konsantrasyon bozuklu ğu, unutkanl ı k,
zihinsel bulan ı kl ık, kı zgınlık ve kı rgı nl ı k hissi ve apati (motivasyon
yokluğu), tükenmi ş liğin ki ş isel düzeydeki olumsuz etkilerdir. Tükenmi şliğin
örgütsel ya şamdaki olumsuz etkileri ise; i ş e gitmeme iste ği veya genel
anlamda istek kayb ı , personel devir h ı z ı nda art ış , izin kullanma oran ı nda
art ış , i ş doyumsuzlu ğu, i ş e geç gelme gibi durumlar tükenmi ş liğin örgütsel
sonuçlarıd ır (Cordes ve di ğ., 1997. s,685). Ayr ı ca ki şinin işini örgütleme
yetene ğinde zay ı fl ık, kural ve normlara kar şı kay ıts ızl ı k, örgütsel amaç ve
hedeflere kar şı ilgi yetersizliği, diğer çal ış anlara kar şı ku şkucu olma ve
onlardan uzakla şma, ba ş arı s ı zl ık hissi, insanlara kar şı kı rıc ı davranma
gibi tutum ve davran ış lar, tükenmi ş liğin önemli örgütsel sonuçlar ıd ı r
(Golembiewski vd, 1998. s, 59).

Öğretim Elemanlar ının Tükenmi şliği Konusunda Yapılan
Araştırmalar
Türkiye'de ve özellikle yurtd ışında tükenmi şlik konusunda yap ı lmış
birçok ara ştı rma vard ı r; ancakyerle ş imbirimlerini esas alanve il merkezinde,
akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunma olana ğı n ın göreli olarak daha
geni ş olduğu fakültelerde çal ış an öğretim elemanlar ı ile ilçe merkezlerinde
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söz konusu olanakların neredeyse bulunmad ığı ortamlarda çal ış an öğretim
elemanlar ı üzerine yap ılmış karşı laştırmal ı bir ara ştı rmaya rastlamad ık.
Ayrıca ya ş am doyumu ve tükenmi şliği birlikte ele alan çal ışmaların sayı s ı
fazla değildir. Yine de tükenmi şlik konusunda yap ı lmış baz ı ara ştırmalardan
ve elde edilen sonuçlardan k ısaca bahsetmek gerekmektedir.
Tümkaya (1997) "Çukurova Üniversitesi Ö ğretim Elemanlar ının
Akademik Tükenmi şlik Düzeyleri" adl ı çal ışmas ında üniversite ö ğretim
elemanlar ının tükenmi ş lik düzeyleri; örgütsel destek, akademik unvan ve
cinsiyet bağıms ı z değişkenlerine göre farkl ılaştığı nı bulmu şlard ır. Ç ıtak
(1998) "Hem şirelik Yüksek Okulu Ö ğretim Elemanlarının Empatik Beceri
Ve Tükenmi şlik Düzeylerinin Belirlenmesi" adl ı çalışmas ında, Hemş irelik
Yüksekokulu ö ğretim elemanlar ının duygusal tükenme puanlar ı nın,
fakültelerde görev yapanlardan anlaml ı ölçüde farkl ı ç ıktığı sonucuna
ulaşmıştır.
Ensari ve Tuzcuo ğlu'nun (1995) "Marmara Üniversitesine Ba ğlı
Fakültelerde Görev Yapan Yönetici ve Ö ğretim Elemanlarının Meslekten
Yı lgınlı kları nda Ki ş ilik Özelliklerinin Rolü" adl ı ara ştırtmalar ı nda,
yöneticilik pozisyonundaki ö ğretim elemanlarındaki yı lgı nlık, öğretim
personeline göre daha dü şük ç ıkm ıştır. Barut ve Kalkan' ı n (2002) "Ondokuz
Mayı s Üniversitesi Ö ğretim Elemanlar ının Tükenmi şlik Düzeylerinin
Incelenmesi" adl ı çal ışmalarında cinsiyet ve ya ş değişkenleri bakımı ndan
tükenmi ş lik alt boyutları aras ında farkl ıl ı k tespit edilmi ştir. Budak ve
Sergevil'in (2005) "Tükenmi şlik Ve Tükenmi ş liği Etkileyen Örgütsel
Faktörlerin Analizine Ili şkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama"
adl ı çal ışmalarında, akademik personelin tükenmi şlik düzeyleri ile
demografik de ğişkenler aras ında medeni durum, çocuk sahibi olma/olmama
ve ya ş değişkenleri bak ımından tükenmi şliğin hiçbir boyutunda farkl ılaşma
olmad ığı saptanm ıştı r.
Öğretim elemanlarının tükenmi şlik durumlarıyla ilgili olarak
yurtd ışında yap ılan ara ştırmalarda da, akademisyenlerin demografik
özellikleri ve tükenmi ş lik düzeyleri aras ında benzer sonuçlar ç ıkmıştır.
Singh ve arkada şları (1998), yüksek öğretim kurumlar ında çal ışan öğretim
elemanları üzerinde yapt ıkları ara ştırmalarında, ödül ile tükenmi şlik
aras ındaki ili şkinin olduğu görülmü ştür. Ponquinette (1991), akademik
personelin tükenmi şlik düzeylerini belirlemek için yapm ış olduğu "The
Relationship Between Faculty Burn Out and Selected Variables in Private
Liberal Arts Colleges" adl ı çalışmada, demografik de ğişkenlerden cinsiyet
ve tükenmi şlik aras ında duygusal tükenme duyars ı zlaşma ve ki şisel ba şarı
düzeyinde dü şme boyutlar ında anlaml ı ölçüde farkl ı lık tespit etmi ştir.
Hughes'in (1995) üniversite ö ğretim elemanlar ını n tükenmi ş lik düzeylerini
ölçmek amac ıyla yapm ış olduğu "Measuring Burnout Among Higher
Education Faculty Members in Alabama" adl ı çalışmada, demografik
değişkenlerle tükenmi şlik aras ında ili şki ölçülmüş ve ara ştırmaya göre
demografik de ğişkenlerle tükenmi ş lik aras ında anlaml ı bir ili şkinin olduğu
anlaşılmıştır.
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ÖĞRETIM ELEMANLARI ÜZERINDE B İR UYGULAMA
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştı rman ı n temel amac ı , Atatürk Üniversitesi'nde il merkezindeki
fakültelerde çal ışan öğretim elemanlar ı nı n tükenmi şlik düzeyleri ile ilçe
merkezlerindeki Meslek Yüksekokullarda çal ışan öğretim elemanlar ının
"ya ş am doyumu" ve "tükenmi ş lik düzeylerini" belirlemektir. Ara ştırman ı n
diğer bir amac ı akademik personelin ya ş am doyumu ve tükenmi ş lik
düzeylerinin demografik de ğişkenlere göre farkl ı laşı p farkl ı laş mad ığı nı
belirlemektir. Bu ara ştı rman ı n iki önemli sonucunun olaca ğı umulmaktad ı r.
Bunlardan ilki, fakültelerde ve Meslek Yüksekokullar ında göreli olarak
zor şartlar alt ında çal ışan öğretim elemanlar ı nın yaşam doyumu ve
tükenmi ş liklerine etki eden faktörleri tespit ederek, ya ş am doyumlar ı nı
artı rmaya dönük çabalara teorik katk ı sağlamaktı r.

Araştırmanın Kapsamı ve S ınırlılıkları
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Ara ştırman ı n kapsam ını Atatürk Üniversitesi'ne ba ğl ı fakülte ve
Meslek Yüksekokullarında çal ış an öğretim elemanlar ı oluşturmaktad ı r.
Ara ştı rma grubundan ya ş am doyumu ve tükenmi ş lik ölçe ğindeki soruları
cevapland ı rmaları istenmi ştir. Ara ştırma, Atatürk Üniversitesi'nin çe ş itli
birimlerinde görev yapan ö ğretim elemanlar ından kendilerine ula şı lanlarla
sı mrlı d ı r. Ara ştırman ı n sonuçları veri toplama arac ıyla ve ankete kat ılan
öğretim elemanlar ı ile s ı mrl ıd ı r.

Araştırmanın Yöntemi

Ara ştı rman ın örneklemi. Ara ştı rman ın ana kütlesini, Atatürk
Üniversitesi'nin çe ş itli birimlerinde çal ış an öğretim elemanlar ı
oluşturmaktad ır. Örneklem, tesadüfi örnekleme yöntemi ile tespit edilmi ştir.
Ara ştırma %95 güven aral ığında yap ı lmıştı r (Bayram, 2004, 80). Örneklem
büyüklüğü (n=298) ara ştı rma evrenini temsil edecek büyüklüktedir.
Örneklem büyüklü ğü, n= N.t2 p.q / d2 . (N-1)+t2..p.q formülüne göre tespit
edilmi ştir. (Yaz ı c ıoğlu ve Erdoğan, 2004). Örneklemin frekans ve yüzde
değerleri Tablo l'de gösterilmi ştir.

Tablo.l. Araştırma Örneklemine ili şkin Bilgiler
Üniversite
Fakülte
Enstitü
Yüksekokul
Meslek Yüksekokulu
Toplam

Frekans
170
42
23
63
300

Yüzde (%)
57,0
14,1
7,7
21,1
100,0

Veri Toplama Yöntemi ve Arac ı . Araştı rma verileri anket yöntemi
ile toplanm ıştır. Anket, toplam 35 sorudan olu şmaktad ı r. Anket formunda 3
grup soru yer alm ıştı r. Bunlardan birinci grup cevaplay ı c ı ların demografik
özelliklerini, ikinci grup "ya şam doyumu ölçeği" ve üçüncü grup sorular
"tükenmi ş lik ölçeği"nden olu ş maktad ı r. Öğretim elemanlar ı nı n yaşam
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doyumu Diener ve arkada şları (1985), tarafı ndan geliştirilen Ya ş am Doyumu
Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale) ile ölçülmü ştür. 5 sorudan olu ş an
ölçek tarafım ı zdan Türkçeye çevrilmi ş , Türkçe metin tekrar Ingilizceye
çevrilerek orijinal metne uygunlu ğu karşı laştırı lm ıştı r. "Ya ş am Doyumu"
ölçeğinin özgün formu 5 basamakl ı Likert türü cevap seçeneklerinden
oluşmaktad ı r ve ölçekte, "kesinlikle kat ı lm ıyorum"dan , "kesinlikle
katı l ıyorum"a kadar de ğişen 5 basamakl ı seçenekler bulunmaktad ır.
Ara ştı rmada kullan ı lan Maslach Tükenmi ş lik Ölçeği (MTÖ), Maslach ve
Jackson (1981) tarafı ndan geli ştirilmi ş ve Ergin (1992), taraf ı ndan Türkçeye
çevrilmi ştir. Ölçek "hiçbir zaman, çok nadir, bazen, ço ğu zaman, her zaman"
şeklinde 5 basamakl ı Likert türü cevap seçeneklerinden olu ş maktad ı r. MTÖ,
"duygusal tükenme", "duyars ı zlaşma" ve "dü şük baş arı hissi" şeklinde üç
alt ölçekten olu ş maktad ı r.
Duygusal Tükenme. (Emotional Exhaustion) alt ölçe ği, yorgunluk,
bıkkınlı k, motivasyon kaybı gibi ki ş inin duygusal enerjisinin azalmas ına
neden olma durumunu ifade eder. Duygusal tükenme, ki ş inin mesleği
tarafından tüketilmi ş olma duyguları n ı tanı mlar ve 8 maddeden olu şmaktad ı r
(1. 2. 3. 6. 8. 13.16.20).
Duyarsalaşma. (Deporsonalization) Alt ölçe ği, ki ş inin insanlara kar şı
olumsuz duygularını ve onlara kar şı duygudan yoksun biçimde davranmas ını
tanı mlamaktad ı r. Duyars ızlaş ma alt ölçe ği 6 maddeden olu ş maktad ır
(5.10.11.15.21.22 ).
Kişisel Başarı duygusunda azalma. (Personal Accomplishment)
Ki ş ide amaç duygusunun kayb ı , kiş inin kendine kar şı atfetti ği değerde
azalma, genel bir güçsüzlük hissi, ki ş isel baş arıyı yetersiz görme duygular ı nı
tanı mlar ve 8 maddeden olu ş maktad ı r (4.7.9.12.14.17.18.19.)
Ölçeklerin Güvenilirlikleri. Yaş am Doyumu ölçe ğinin (The
Satisfaction With Life Scale) güvenirli ği (a =.85)' dir. Bizim yapt ığı mız
ara ştı rmada ise ölçe ğin güvenirliği (a =.81) olarak ç ıkmıştı r. Tükenmi ş lik
Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlik çal ış maları Ergin (1992), ve Çam (1992),
tarafından yap ı lmıştı r. 552 doktor ve hem ş ireden elde edilen verilerin üç alt
boyuta ili şkin Cronbach alfa de ğeri Duygusal Tükenme a =.83, Duyars ı zlaşma
= .65, Ki ş isel Ba şarı a = .72'dir. Bizim yapt ığı mı z çal ışmada Cronbach
alfa katsay ı ları Duygusal Tükenme a=,78, Duyars ızlaş ma, a=,57 ve Ki ş isel
Baş arı hissinde dü ş me a =,74 olarak ç ıkm ıştır.
Araştırma Modeli. Ara ştı rman ı n temel amac ı , fakültelerde ve
meslek yüksekokullar ı nda görevli öğretim elemanlar ı nı n yaş am doyumu
ve tükenmi ş lik düzeyleri aras ı nda anlaml ı farkl ı lığı n olup olmad ığı nı
belirlemektir. Bu amaca ula şabilmek için iki model geli ştirilmi ştir.
Modellerde, i ş yaş am ı ve özel ya şam doyumunun tükenmi ş lik ve yaş am
doyumu üzerinde etkisi gösterilmi ştir.

Model 1: Algılanan İş Yaşamı ve Özel Yaşam Doyumunun Tükenmi şlik
Üzerindeki Etkilerine ili şkin Araştırma Modeli
TÜKENME
— İş yaşamı doyumu
— Özel yaşam doyumu

BEKLENTILER
(Negatif alg ı)
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Model 2: Algılanan İş Yaşamı ve Özel Ya şam Doyumunun, Ya şam
Doyumu Üzerindeki Etkilerine Ili şkin Araştırma Modeli
-İş yaşam ı doyumu
-Özel ya şam doyumu

BEKLENTİLER
(Pozitif alg ı)

YAŞAM DOYUMU

pe
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a

Ara ştırman ı n amac ı ve modeli doğrultusunda a ş ağı daki hipotezler
geli ştirilmi ştir:
Hl: Eğitim birimleri aras ında ya şam doyumu ve tükenmi ş lik
bakım ından anlaml ı farkl ı l ı k yoktur.
H2: Bağı ms ı z değişkenlerle ya şam doyumu ve tükenmi ş lik aras ında
anlaml ı bir farkl ı l ı k yoktur.
Verilerin Analizi. Arac ı n güvenilirlik düzeyi için, Cronbach Alpha
güvenilirlik katsayı s ı kullan ı lm ıştı r. Veriler SPSS 11.5 istatistik paket
program ıyla analiz edilmi ştir. Modelde ileri sürülen ili şkilerin belirlenmesi
amac ıyla analde; frekans da ğı lı mları , ortalama, standart sapma, ba ğlantı sı z
örneklemler için t testi, Varyans analizi ve korelasyon analizi gibi analiz
yöntem ve teknikleri kullan ı lmıştı r. Manidarl ı k/anlaml ı lı k testlerinde .05
manidarl ı k düzeyi (güven aral ığı) kullanı lmıştır. Ara ştı rmanı n hata marj ı
(örnekleme hatas ı), d =%3, örnek büyüklü ğü n=298'dir.

ARAŞTIRMANIN BULGULAR!:

Tablo. 2. Cevaplayıeıların Demografik Özellikleri
Bağımsız
değiş kenler
Yaş
21-30
31-40
41-50
51+
Çalıştığı birim
Fakülte
Enstitü
Yüksekokul
Meslek YO.
Yerleşim birimi
İl Merkezi
ilçe Merkezi

.
Frekans Yüzde
75
119
68
36

25,2
39,9
22,8
12,1

170
42
23
63
13
246
52

57,0
14,1
7,7
21,1
12,0
82,6
17,4

Bağımsız
.
deg- ışkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni durum
Evli
Bekar
Unvan
Prof.Dr.
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Öğr.Gör
Okutman
Arş.Gör.

Frekans

Yüzde

3
68
230

2,8
22,8
77,2

232
66

77,9
22,1

21
36
95
39
26
81

7,0
12,1
31,9
13,1
8,7
27,2

Tablo 2'de görüldü ğü gibi, araştırmaya kat ı lanları n çoğunluğu
(%39,9) 31-40 ya ş grubundad ı r, kad ı nları n oran ı (%28,8), erkeklerin oran ı
(%77,2), cevaplay ı c ı ların çoğunluğu evlidir (%77,9). Ankete kat ı lanların
çoğu (%31,9) yard ımc ı doçenttir. Ara ştı rma görevlileri say ı bakı m ı ndan
ikinci grubu olu şturmaktad ı r (%27,2). Cevaplay ı c ı ların büyük çoğunluğu
(%57,0) fakültelerde görev yapmaktad ı r. Meslek Yüksekokullar ı nda (MYO)
görev yapanlar ı n oran ı (21,1)'dir. Ara ştı rmaya katı lanların büyük çoğunluğu
(%82,6) il merkezinde, %17,4'ü ise ilçe merkezlerinde MYO'larda görev
yapmaktad ırlar.
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Yaşam Doyumu ve Tükenmi şlik Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi:
Ya ş am doyumu ve tükenmi şlik ölçeğinin alt ölçeklerinden al ı nan puanların
ortalama ve standart sapmalar ı Tablo 3'te gösterilmi ştir. Örneklemin
tükenmi şlik ölçeğinden ald ıkları puan ortalamalar ı değerlendirildi ğinde;
fakültelerde çal ışan öğretim elemanlar ının yaşam doyumları meslek
yüksekokullar ı nda çal ış an öğretim elemanlar ına göre, göreli olarak
daha yüksek iken tükenmi ş lik düzeyleri MYO'larda çal ışan öğretim
elemanlarından daha dü şük ç ıkm ıştır.

Tablo.3: Yaşam Doyumu ve Tükenmi şlik Alt Ölçek Puanlar ı
N
170
170
170
170
170

Fakülte
X
3,19
2,17
2,11
2,37
2,23

Meslek Yüksekokulu
SS
0,813
0,671
0,585
0,600
0,468

N
63
63
63
63

X
2,87
2,39
2,18
2,47

SS
0,832
0,708
0,563
0,678

63

2,35

0,511

cy
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Birimi
ALT ÖLÇEKLER
Yaşam doyumu
Duygusal tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel başarı hissinde düşme
Genel toplam (tükenmi şlik)

Yaşam Doyumu Ve Tükenmi şliğin Bağımsız Değişkenlerle ili şkisi:
Öğretim elemanlarının yaş ları ile ya şam doyumu ve tükenmi şlik alt
boyutlarında, puan ortalamalar ı bakımından anlaml ı farkl ı lığın olup
olmad ığı nı test etmek için "tek faktörlü Varyans analizi" yap ılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre p<0,05 anlaml ı lık düzeyinde sadece "ba şarı
hissinde dü şme" alt ölçeğinde anlaml ı bir farkl ılığın olduğu anlaşılmıştır.
Yaşam doyumunda ve tükenmi şliğin diğer alt boyutlar ında ya ş değişkeni
bakı mından anlaml ı bir farkl ılık bulunmam ıştır.

Tablo.4. Örneklemin Yaşları İle Başarı Hissinde Dü şme

pe

sonuçları

Varyansın
kaynağı
Genel
Gruplar aras ı
Gruplar içi

s. d

297
3
294

Kareler
toplamı
112,908
5,165
107,742

Kareler
ortalaması
1,722
,366

F

P

4,698

0,003

Öğretim elemanlar ını n yaşları ile "başarı hissinde düşme"deki
anlamlı farkl ı l ığın hangi yaş grubundan kaynakland ığı nı belirlemek
amac ıyla Scheffe çoklu kar şılaştı rma testi yap ılmıştır. Buna göre ya ş ları 2130, ile 31-40 olanlar aras ında anlaml ı bir farkl ı lığın olduğu anla şılmıştır.
Yaşları 21-30 olanların "başarı hissinde dü şme" algı ortalamaları (X=2,49;
s=,56), ya şları 31-40 olanların puan ortalamalar ından (X=2,17; s=,52) daha
yüksek ç ı kmıştı r.
Öğretim elemanlar ının cinsiyetleri ile ya ş am doyumu ve tükenmi ş lik
alt boyutlarında, puan ortalamalar ı bakı mından anlaml ı farkl ı lığı n olup
olmad ığı nı test etmek için "ba ğımsız örneklemler için t testi" yap ılmıştır.
Analiz sonuçlar ına göre ya ş am doyumu ve tükenmi şlik alt boyutlarında,
cinsiyet değişkenine göre anlaml ı farkl ılık sadece "ba şarı hissinde dü şme"
alt boyutunda oldu ğu anlaşılmıştır.
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Tablo.5. Örneklemin Cinsiyetleri İle "Başarı Hissinde Düşme"
sonuçları
Başarı
hissi

Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
68
230

Ort. X
2,56
2,34

s.s
0,64
0,60

s.d

T

p

296

2,61

0,009

cy
a

Test sonuçlar ına göre, bayan ö ğretim elemanlar ının, "baş arı hissinde
düşme" tükenmi şlik alt boyutundaki tükenmi şlik puan ortalamalar ı
(t=2,56; s=,64) erkek ö ğretim elemanlar ı ndan (X = 2,34; s=,60) daha yüksek
ç ıkm ıştı r.
Öğretim elemanlar ı nı n medeni durumları ile yaşam doyumu ve
tükenmi ş lik alt boyutlar ında, puan ortalamalar ı bakı m ı ndan anlaml ı
farkl ı lığı n olup olmad ığı n ı test etmek için "ba ğı ms ı z örneklemler için t
testi" yap ı lmıştır. Analiz sonuçlar ı na göre ya ş am doyumu ve tükenmi ş lik alt
boyutlarında, medeni durum de ğişkenine göre anlaml ı bir farkl ı la şmanı n
olmad ığı anla şı lm ıştı r.
Öğretim elemanlar ı nı n unvanları ile ya şam doyumu ve tükenmi ş lik
alt boyutları nda, puan ortalamalar ı bakı m ından anlaml ı farkl ı laşma olup
olmad ığını test etmek için "tek faktörlü Varyans analizi" yap ı lmıştı r. Analiz
sonuçları na göre ya ş am doyumu ile unvan aras ında anlaml ı farkl ı lı k tespit
edilmi ştir (p <0,05).

Tablo.6. Örneklemin Unvanlar ı İle "Yaşam Doyumu ' sonuçları
Varyansın
kayna ğı
Genel
Gruplar aras ı
Gruplar içi

s. d

297
5
292

Kareler
toplamı
199,743
14,564
185,179

Kareler
ortalamas ı
2,934
,634

F

P

4,593

0,000

pe

Öğretim elemanlar ın ı n unvanlar ı ile yaşam doyumları aras ındaki
anlaml ı farkl ı lığı n hangi gruptan kaynakland ığı nı belirlemek amac ıyla
Scheffe çoklu kar şı la ştı rma testi yap ı lmıştı r. Buna göre unvanlar ı doçent
olanlar ile okutman olanlar aras ı nda anlaml ı farkl ı l ığın olduğu anla şı lm ıştı r.
Doçentlerin "ya ş am doyumu" algı ortalamaları (X=3,51; s= ,71), okutmanlar ı n
yaş am doyumu puan ortalamalar ı ndan (X=2,65; s=,84) daha yüksek oldu ğu
anlaşı lmıştı r.
Öğretim elemanlar ı nı n ya ş am doyumu ve tükenmi şlik alt boyutları nda,
puan ortalamalar ını n görev süresi itibariyle farkl ı laşıp farkl ı la ş mad ığı nı
test etmek amac ıyla, "tek yönlü Varyans analizi" yap ı lmıştı r. Analiz
sonuçları ndan tükenmi şlik alt boyutundan "ba ş arı hissinde azalma"da
p <0,05 anlaml ı l ı k düzeyinde anlaml ı bir farkl ı l ığı n olduğu anla şı lmıştı r.

Tablo.7. Örneklemin Görev Süresi İle "Başarı Hissindeki Dü şme"
sonuçları
Varyansın
kaynağı
Genel
Gruplar aras ı
Gruplar içi

s.d
297
5
292

Kareler
toplamı
112,908
6,232
106,675
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Kareler
ortalamas ı
1,246
,365

F

P

3,412

0,005
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Görev süresi de ğişkeni ile "ba ş arı hissinde azalma" aras ı ndaki anlaml ı
farkl ı lığın hangi gruptan kaynakland ığı nı belirlemek amac ıyla Scheffe çoklu
karşı laştı rma testi yap ı lmıştı r. Görev süresi 7-9 y ı l aras ında olanlarla, 16 y ı l
ve yukarı olanlar aras ı nda, anlaml ı farkl ı l ığın olduğu anlaşı lmıştır. Görev
süresi 7-9 y ıl olanlar ı n "ba şarıda dü ş me hissi" algı ortalamalar ı (X=2,61; s=
,70), görev süresi 16 y ıl ve yukarı olanları n puan ortalamalar ı ndan (X=2,20;
s=,54) daha yüksek ç ı km ıştı r.
Eğitim birimleri ile yaş am doyumu bakı mı ndan anlaml ı farkl ı lığı n
olup olmad ığı nı test etmek amac ıyla yap ı lan "tek yönlü Varyans analizi"
yapı lm ıştı r. Analiz sonuçları na göre, e ğitim birimleri ile ya şam doyumu
ve tükenmi şlik alt boyutları ndan "duygusal tükenme" aras ında p< 0,05
anlaml ı lı k düzeyinde anlaml ı bir farkl ı l ığın olduğu anla şılmıştır.

Tablo.8. Örneklemin E ğitim Birimleri İle "Başarı Hissinde
Düşme" sonuçları
297
3
294
297
3
294

Kareler
toplamı
199,743
8,126
191,617
138,424
4,492
133,931

Kareler
ortalamas ı

F

2,709
,652

4,156

0,007

1,497
,456

3,287

0,021

pe
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Duygusal
tükenme

s. d

a

Yaşam
Doyumu

Varyansın
kaynağı
Genel
Gruplar aras ı
Gruplar içi
Genel
Gruplar aras ı
Gruplar içi

Tablo.8'e göre e ğitim birimleri ile ya ş am doyumu ve "duygusal
tükenmi ş lik" aras ı nda anlaml ı farkl ı lığı n olduğu anlaşı lmaktad ı r. Test
sonuçları na göre fakültelerde çal ışan öğretim elemanlar ı nın yaş am
doyumuna ili şkin puanları (X = 3,19; s =0,78), MYO'lar ın puanlarından (X=
2,87; s =,82) daha olumludur.
Fakülte ve MYO'larda çal ışan öğretim elemanlar ı nın yaş am doyumu
ve tükenmi ş lik bakı mından anlaml ı farkl ı lık gösterip göstermedi ğini test
etmek amac ıyla, "bağı msı z örneklemler için t testi" yap ı lmıştı r.

Tablo.9. Örneklemin Fakülte ve MYO'lara Göre Ya şam Doyumu
Sonuçları.
Yaşam
doyumu
Fakülte
MYO

N

Ort. X

s.s

s.d

T

p

170
63

3,19
2,87

0,78
0,82

957

2,69

0,008

Testin sonuçlar ına göre, fakülte ve Meslek Yüksekokullar ında çal ışan
öğretim elemanlar ı nı n yaşam doyumlar ı aras ında, MYO'lar aleyhine anlaml ı
farkl ı lık vard ı r (t=2,69; p<0,05). Test sonuçlar ı na göre Fakültelerde çal ışan
öğretim elemanlar ı n ı n "ya şam doyumu" alt ölçe ğine ili şkin görü ş leri
(X=3,19; s= 0,78), MYO'larda çal ışan öğretim elemanlar ını n görü ş lerinden
(X= 2,60; s =,76) daha olumludur.
Öğretim elemanlar ının yaş am doyumu ve tükenmi şlik alt boyutlar ında,
puan ortalamalar ı nın yerle ş im yeri itibariyle farkl ı la şıp farkl ı laş mad ığı m
test etmek amac ıyla, bağı ms ı z örneklemler için t testi yap ı lmıştı r. Analiz
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sonuçları na göre yerle ş im yeri ile tükenmi ş lik alt boyutlar ını n hiç birinde
p<0,05 anlaml ı lı k düzeyinde anlaml ı farkl ı lığı n olmad ığı anlaşı lmıştır.
Öğretim elemanlar ı nı n yaş am doyumu ile tükenmi ş lik düzeyleri
aras ı nda anlaml ı bir ili şkinin olup olmad ığı n ı ve varsa ili şkinin yönünü
test etmek amac ıyla yap ı lan korelasyon analizi sonuçlar ı na göre, ö ğretim
elemanları nı n yaşam doyumu ile tükenmi şlikleri aras ında anlamlı bir ilişki
vard ı r (p <0,01). De ği şkenler aras ındaki söz konusu ili şki, negatif yönlü,
doğrusal ve orta düzeyde bir ili ş kidir (r =- ,324). Bu sonuca göre tükenmi ş lik
arttı kça ya ş am doyumu azalmaktad ı r.

Tablo.10. Algılanan Yaşam doyumu ile Tükenmi şlik Arasındaki
Korelasyon
Yaşam doyumu
Yaşam
doyumu

Tükenmişlik

1

298
-,324
,000
298

a

Tükenmişlik

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-,324

,000
298
1
298

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SONUÇ VE ÖNERİLER
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Cevaplay ı c ı ları n yaşam doyumu ölçeğinin betimsel istatistiksel
analiziyle elde edilen sonuçlar ı yans ıtan tablo 3'e bak ı ld ığı nda, ya ş am
doyumu ölçe ğinin fakültelerde 3,09, MYO'larda ise 2,87 ortalama de ğer ald ığı
görülmektedir. Ara ştı rmada fakültelerde çal ış an öğretim elemanlar ını n her
tür mesleki olanaklar ı bakı mı ndan MYO'lara göre daha tatmin edici bir
noktada oldu ğu görülmektedir. Bu ortalama de ğerler, fakültelerde çal ışan
öğretim elemanlar ını n i ş ya ş am ı ve özel ya ş am doyumları n ı n MYO'larda
çal ış an öğretim elemanlar ı na göre daha yüksek oldu ğu anla şı lmaktad ı r. Yine
tablo.3'te görülece ği üzere ya ş am doyumu fakültelerde yüksek ç ıkarken,
tükenmi şliğin tüm alt boyutlar ı nda MYO'lar fakültelerden yüksek ç ıkmıştı r.
Bu sonuçlar tükenmi ş likle, yaş am doyumu aras ı ndaki ters yönlü ili şkinin
olduğu şeklindeki teorik varsay ı ma uygun dü ş mektedir.
Tablo 3'ten, fakültelerde ve meslek yüksekokullar ı nda çal ışan
öğretim elemanlar ının tükenmi şliği en fazla "dü şük ki şisel baş arı hissi"nde
yaşad ı kları anla şı lmaktad ı r. Akademik kariyer yapman ı n çe ş itli zorlukları ,
değiş en yükselme ko şulları gibi faktörler, fakültelerde ve MYO'larda çal ış an
öğretim elemanlar ını n tükenmi ş liğin alt boyutlar ı ndan biri olan "dü şük
baş arı hissi"ni ya ş amalarına neden oldu ğu anlaşı lmaktad ı r. Bu sonuçlar
"Eğitim birimleri aras ı nda ya şam doyumu ve tükenmi ş lik bakımı ndan
anlaml ı farkl ı lık yoktur" şeklindeki H1 hipotezinin reddedilmesi anlam ına
gelmektedir.
Öğretim elemanlar ı nın ya ş ları ile "ba ş arı hissinde dü şme"deki anlaml ı
farkl ı lığı n ya ş ları 21-30 ya ş grubunda olanlar ı n diğer ya ş gruplar ı ndan
daha yüksek ç ı kmas ı , mesleki kariyer bak ı mı ndan olumsuz bir durumdur.
Aynı ş ekilde bayan, öğretim elemanlar ını n, "baş arı hissinde dü şme" alt
boyutundaki puan ortalamalar ı nı n, erkek öğretim elemanlar ı ndan daha
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yüksek ç ı kmas ı , cinsiyetin i ş yaş am ı nda kad ı nlar aleyhine bir olumsuzluğu
yansıttığını göstermektedir. Bu sonuçlar ayn ı zamanda "Bağı msı z
değişkenlerle ya ş am doyumu ve tükenmi ş lik aras ı nda anlaml ı bir farkl ıl ık
yoktur" şeklindeki H2 hipotezinin reddedildi ği anlam ı na gelmektedir.
Izgar (2001)' ı n yaptığı ara ştırmada okul yöneticilerinin cinsiyetleri
ile tükenmi ş lik düzeyleri aras ı nda, "duygusal tükenme" boyutunda anlaml ı
bir farkl ı lı k bulunmam ışken, diğer boyutlarda kad ı nlar aleyhine anlaml ı
farkl ı l ık tespit edilmi ştir. Ara ştı rmalar tükenmi ş liğin cinsiyet gibi tek bir
faktöre ba ğl ı olarak aç ıklanamayaca ğı , tükenmi ş liğin bir süreç oldu ğu,
ki ş ilik yap ı ları , örgütsel yap ı lar ve yönetim anlay ışı gibi başka baz ı
özelliklerin tükenmi şlik düzeyini etkileyen faktörler olabilece ği şeklinde
yorumlanabilir (Çokluk, 1999; Maslach ve Jackson, 1985).
Öğretim elemanları nın unvanları ile yaş am doyumu ve tükenmi ş lik alt
boyutları nda unvam okutman olanları n aleyhine bir sonuç ortaya ç ı km ıştır.
Bu sonuç, ara ştı rmac ı tarafı ndan okutmanlar ı n akademik bir ortamda göreli
olarak kapal ı uçlu bir görev unvan ı olmas ı ve yine göreli olarak daha dü şük
bir statüyü ifade etmesi, tükenmi şlik bakı m ı ndan okutmanlar aleyhine bir
sonucun ortaya ç ıkması na neden olabilece ği şeklinde yorumlanm ıştır.
Öğretim elemanlar ı nın yaşam doyumu ile tükenmi ş lik düzeyleri
aras ı ndaki ili şkinin var oldu ğunu gösteren korelasyon analizi sonuçlar ından,
söz konusu ili şkinin negatif olmas ı , tükenmi şliğin artmas ına paralel
olarak ya şam doyumunun azald ığı anla şı lmaktad ır. Bu sonuçlar öğretim
elemanlar ını n mesleki niteliklerini ve ya ş am doyumları nı artırıc ı tedbirler
almanın gereğini ortaya koymaktad ı r.
Ara ştı rmada, ö ğretim elemanlar ı n ı n yaşam doyumu ve tükenmi şlik alt
boyutlarında, medeni durum de ğişkenine göre anlaml ı bir farkl ı laşmanı n
olmad ığı anlaşı lm ıştı r. Maslach ve Jackson (1985)'a göre, medeni durum
tükenmi ş likle ilgili bir değişkendir, ancak bu ili şki son derece zay ı ftı r. Budak
ve Sürgevil (2005)'in akademisyenlerin tükenmi şlikleri üzerine yapt ı kları
ara ştırmalarında da medeni durum ile tükenmi şlik boyutları aras ında
anlaml ı bir farkl ı lığı n olmad ığı görülmü ştür. Bu durum ara ştırman ı n
literatürle uyumlu olduğunu göstermektedir. Baz ı ara ştı rmalarda ise
medeni durumun tükenmi ş lik düzeylerini etkileyen bir faktör oldu ğu
anlaşı lmıştı r (Torun, 1997; Örmen 1993). Bu sonuçlar ayn ı zamanda, ya ş am
doyumu ve tükenmi şlik gibi psikolojik bir durumun bir tek faktörle de ğil,
birçok faktörle birlikte ele al ınmas ı gereğini ortaya koymaktad ı r.
Analiz sonuçlar ı na göre yerle ş im yeri ile tükenmi ş lik alt boyutlar ı nın
hiç birinde anlaml ı farkl ı lığın olmad ığı anla şı lmıştır. Izgar' ın (2001)
araştırmas ı nda yöneticilerinin tükenmi ş lik alt boyutları nda ya şad ıkları
tükenmi şlik düzeyleri, çal ıştıkları okulun bulunduğu yerle şim birimine
göre anlaml ı ölçüde farkl ı lı k göstermi ştir. Bu farkl ı lı k, coğrafi faktörlerin
tükenmi şliği etkileyebilecek bir faktör olabilece ği şeklinde yorumlanabilir.
Öğretim elemanlar ı nı n görev süresi ile tükenmi ş lik düzeyleri aras ı nda
tükenmi ş lik alt boyutundan "ba ş arı hissinde azalma"da anlaml ı düzeyde
farkl ılık ç ıkmıştır. Çokluk'un (1999) yapt ığı ara ştırmada, görev süresinin
tükenmi ş likte önemli bir değişken olduğu, çal ışma süresi artt ı kça duygusal
tükenmenin ve duyars ı zla şmanın azald ığı ve ki ş isel başarı hissinin artt ığını
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göstermi ştir. Izgar (2001)' ı n yapt ığı ara ştı rmada ise görev süresinin "duygusal
tükenme ve "ki ş isel baş arı " alt boyutlar ı nda anlaml ı ölçüde farkl ı laş mad ığı ,
sadece duyars ı zlaşma alt boyutunda farkl ı l ı k yaratt ığı ortaya ç ıkmıştır.
Sonuç olarak, bizim yapt ığım ı z ara ştırmalarda, ayn ı konuda yerli
ve yabanc ı ara ştı rmac ı ların ara ştı rmaları nda elde edilen bulgular, ya ş am
doyumu ve tükenmi ş liğin farkl ı örgütsel, yönetsel, co ğrafi ve ki ş ilik
yap ı ları na bağlı olarak, farkl ı düzeylerde seyredebilece ğini göstermektedir.
Yargı sal nitelikli bu farkl ı sonuçlar, tükenmi ş liğin yönetilebilir bir durum
olduğunu göstermektedir. Bulgular i ş örgütlemesinin, insan ili şkilerinin
geli ştirilmesinin, örgütsel davran ış normları mn iyileştirilmesinin, örgütsel
çatış manı n ortadan kald ırı lmas ını n ve örgütsel ileti ş imin geliştirilmesinin,
örgütsel sağlık ve i ş tatmini aç ı s ı ndan önem ta şıd ığı nı göstermektedir.
Bu ara ştı rman ın ve ilgili alanyaz ını n bulguları göz önünde
bulundurulduğunda yap ı lacak ileri ara ştı rmalarda tükenmi şliğin iş
doyumu, ya ş am doyumu ve örgütsel stres ile birlikte ele al ı nmas ı gere ğini
göstermektedir. Ayr ı ca bizim yapt ığı m ı z ara ştı rma ve ilgili di ğer ara ştı rmalar,
tükenmi ş liğ in örgütsel adalet, örgütsel destek, sosyal destek, yönetici
desteği, örgütsel çat ışma, örgütsel sa ğlık, örgütsel vatanda ş lık gibi örgütsel
ve yönetsel konularla ili ş kilendirilmesi gereğini ortaya koymaktad ı r.
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