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UHEYAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.uheyadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda dört sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık” 
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web 
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir 
ve ilgili eser  “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm 
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)  kalite 
belgeleriyle ve (2015/03942-2015-GE-17293) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 
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5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8207 ve Online 
ISSN NO:2149-2492 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda Ödüllendirmenin İş ve Performans 
Üzerine Etkisi, UHEYAD  Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi 
çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son 
ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında 
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 



VI

GENERAL INFORMATION ABOUT  UHEYAD JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by 
two field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim 
on our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved 
to be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted 
to the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take 
the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not 
submitted to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the 
committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional 
damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. 
Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uheyadergisi.com

3 Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“Mart - June - September December”.” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03942-2015-GE-17293). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 
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5.  Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 2148-
8207 ve Online ISSN NO:2149-2492 

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz, et, al., 2015: 1).  in the 
reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated as Effect of Rewarding in Employees 
on Job and Performance, UHEYAD International Refereed Journal of Researches on 
Economy Management , Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must follow the latest 
volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own 
papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last 
accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10.  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 4 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu sayının 
sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza teşekkür 
ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM indeks yönetimi 
tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID numarası talebi 
dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki yazarların tama-
mından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi kullanılan 
bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi, aynı isimdeki 
diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. 
Dergimizin bir sonraki sayısı Eylül 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Kıymetli yazarlar ve okurlar; 
yaklaşık olarak 4 yıldır yayın hayatında olan dergimizin web sisteminde yenilenmeye gidilmektedir. En kısa 
sürede dergimizin web sayfası güncel teknolojiye uygun hale getirilerek tüm yazarların daha rahat ve konforlu 
bir yayın yükleme ile takip sistemine kavuşması sağlanacaktır. Her gelişmeyi yakından takip eden dergimiz, 
günün mevcut teknolojisini en etkili ve faydalı şekilde kullanmaya devam etmektedir. Dergimizin gelecek 
sayılarına ve mevcut yapısına destek sağlayan tüm yazar ile bilim kurulu üyelerimize, danışma kurulu ve 
editörler kuruluna teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla…. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 

Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN 
Baş Editör
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kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers,

In the current issue of our journal we have included 4 articles in total. We would like to thank firstly our 
arbitration and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you as 
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AİLE ÜYELERİNE AİT ÇIKAR VE ÖNCELİKLERİN AİLE 
İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ 1

THE EFFECT OF FAMILY MEMBER’S STAKE AND SALIENCE ON 
SUSTAINABILITY OF FAMILY-OWNED BUSINESS

Mehmet Akif ÇİNİ
Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu, Konya / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-7619-978X

Öz: Dünya ve Türkiye genelinde varlık oranları yüksek 
olan aile işletmeleri, tüm ülke ekonomileri için kritik bir 
öneme sahiptir. Ancak bu işletmelerin bir sonraki nesile 
devredilebilme oranlarının düştüğü de yadsınamaz bir ger-
çektir. Amaç: Bu çalışmada aile işletmelerinin esas paydaş 
gruplarından aile üyelerinin işletmeden elde ettiği çıkar ve 
önceliklerinin işletmenin sürdürülebilirliğine etkisinin olup 
olmadığını incelemektedir. Yöntem: Çalışma kapsamında 
Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmeler örneklem 
olarak seçilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de faaliyet gösteren 
işletmelerinin % 71’ini kapsayan 12 ilde (İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Adana, 
Tekirdağ, Kayseri ve Mersin) toplam 308 aile işletmesinin 
aile üyesi olan yöneticileriyle görüşülmüştür. Bulgular: 
Yapısal eşitlik modeli ve korelasyon analizi sonuçlarına 
göre H1 (Aile üyelerinin ayrıcalıkları ile aile işletmesinin 
sürdürülebilirliği arasında pozitif yönde bir ilişki vardır), 
H1a ve H1b (Aile üyelerine ait öncelikler ve çıkarlar ile 
aile işletmesinin sürdürülebilirliği arasında pozitif yönde bir 
ilişki vardır) hipotezleri kabul edilmiştir. Sonuç: Araştırma 
sonuçları değerlendirildiğinde aile üyelerinin çıkar ve ön-
celiklerinin aile işletmelerinin sürdürülebilirliğiyle pozitif 
bir ilişkisi olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Aile Üyelerinin Ay-
rıcalıkları, Paydaş Teorisi, Sürdürülebilirlik.

Abstract: Family-owned businesses with high asset ratios 
across the globe and Turkey have critical importance for all 
country economies. However, it is also an undeniable fact 
that these enterprises have lower rates in terms of passing 
their business down to the future generations. Aim: This 
study examines whether the stakes and saliencies of fam-
ily members as being the main stakeholders of the family 
businesses have an effect on the sustainability of the busi-
ness. Method: Within the scope of the study, large scale 
enterprises operating in Turkey were selected as the sample. 
In this context, a total of 308 family businesses managers 
who are family member were interviewed in 12 provinces 
(Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Konya, Gaziantep, Denizli, 
Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Kayseri and Mersin), covering 
71% of the enterprises operating in Turkey. Results: Ac-
cording to the results of the structural equation model and 
correlation analysis, H1 (There is a positive relation between 
the privileges of family members and sustainability of the 
family business), H1a and H1b (There is a positive relation-
ship between the saliencies and stakes of family members 
and the sustainability of family operation) were accepted. 
Conclusion: When research findings are evaluated, it can 
be stated that there is a positive relation between the stakes 
and saliencies of the family members and the sustainability 
of the family-owned business.

Key Words: Family-Owned Business, The Priorities Of 
Family Members, Stakeholder Theory, Sustainability.
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GİRİŞ

Ülke ekonomilerinin güçlü ve zayıf yanını 
temsil eden aile işletmeleri 20.yüzyılın ikin-
ci yarısından itibaren gelişmeye başlamıştır 
(Ateş, 2005:7). İşletmelerin gelişim sürecinin 
yeni olması sebebiyle bu işletmelerin kav-
ramsal olarak tanımlanmasında genel olarak 
kabul görmüş bir fikir birliği yoktur. Lite-
ratür incelendiğinde farklı unsurları içeren 
farklı tanımlarla karşılaşmak mümkündür. 
Mustakallio’ya göre (2002:27) aile işletmesi 
tanımları, mülkiyet, yönetim, nesilden nesi-
le devir edilebilme, aile ve işletme amaçları 
arasındaki uyum, işletmenin bir aile işletmesi 
olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve aile 
ile işletme etkileşimini içeren altı başlıktan 
oluşmaktadır. Çalışma amacına uygun olarak 
bir tanımlama yapmak gerekirse aile işlet-
meleri, yönetim ve mülkiyetin en az %51’ini 
elinde bulunduran, ailenin ekonomik geçimi 
ve işletmenin sürdürülebilirliğinin hedeflen-
diği ve farklı alt sistemlerin birbirlerine göre 
çeşitli ayrıcalıklarının olduğu işletmeler ola-
rak tanımlanabilir. 

Günümüzde tüm dünya ekonomilerinde 
önemli bir paya sahip olan işletmeler ya aile 
işletmesidir ya da aile işletmesi olarak faa-
liyetine başlamış ama aile işletmesi olarak 
sürdürülebilirliğini sağlayamamış işletmeler-
dir (Sakarya, 2004:623). Elde edilen verile-
re göre aile işletmeleri, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de yüksek bir varlık oranı-

na sahiptir. Türkiye’de milli gelirin yaklaşık 
%90’ını üreten aile işletmeleri, dünyada var 
olan işletmelerin %50’sini oluşturmaktadır. 
Ayrıca bu oran Amerika’da %90, Avrupa’da 
ise %85’tir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498). 
Ayrıca Türkiye’de aile işletmelerinin %52’si 
üretim, %16’sı inşaat ve emlak geliştirme, 
%6’sı ise tüketici ürünleri gibi ülke ekonomi-
sinin belkemiği sektörlerinde faaliyet göster-
mektedir.1 Dünya genelinde ve Türkiye’de 
çok yüksek bir varlık oranına sahip olması 
sebebiyle bu işletmeler, tüm dünya ülkeleri 
için kritik bir rol oynamaktadır (Çarıkçıoğlu, 
2004:80; Mustakallio, 2002:13; Rowe vd., 
1999:74). Bu sebeple bu işletmelerin ekono-
mik performansının iyi olması ve sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması önemli bir konudur. 
Ancak, bu işletmelerin mevcudiyetinin dünya 
genelinde bu kadar yüksek oranda olmasına 
rağmen ömürlerinin çok kısa olduğu da bi-
linmektedir (Karpuzoğlu, 2004:43). Literatür 
incelendiğinde bu durumla ilgili çok fazla 
akademik çalışma yapıldığı görülmektedir. 
Ancak bu çalışmaların çoğu aile işletmeleri-
ni tek bir sistem olarak ele almış ve tek bir 
sistem üzerinden sürdürülebilirlik konusunu 
incelemiştir. Bu çok farklı paydaş grupları-
na sahip olan aile işletmelerinin sorunlarının 
anlaşılmasında yüzeysel kalabilmektedir. Bu 
bağlamda çalışma da aile işletmeleri çeşit-

1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
tr/Documents/risk/aile-sirketlerinde-surdurulebilir-
basarinin-anahtarlari.pdf.



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran   İlkbahar Yaz Sayı: 12 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
April / May / June Spring Summer Issue: 12 Year: 2017

JEL KODU: M10-M12-L21 ID:128 K:138
(İşletme Yönetim Organizasyon – Business Management Organization)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393

3

li paydaşlara ayrılmış, bu paydaşlardan aile 
üyeleri dikkate alınarak bu alt sistemin işlet-
me sürdürülebilirliği üzerinde etkisinin olup 
olmadığı incelenmiştir. Konu ile alakalı ilgili 
literatürde daha önce yapılmış çalışmaların 
bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

Ring, J.(2011), 168 aile işletmesi aracılığıy-
la gerçekleştirilen “Stakeholder Salience in 
The Family Firm” isimli çalışmada, (1) Aile 
şirketlerinde ki esas paydaşların (Aile üyele-
ri, işletme sahipleri ve yöneticiler) çıkarları, 
şirketin ekonomik performansını nasıl etki-
lemektedir? (2) Aile şirketlerindeki esas pay-
daşların şirket içerisindeki öncelik yani önem 
derecesi, şirketin ekonomik performansı ve 
paydaşların çıkarları arasındaki ilişkiyi nasıl 
yönlendirmektedir? (3) Aile şirketlerinde ki 
esas paydaşların çıkarları, şirketin ekonomi 
dışı performansını nasıl etkilemektedir? (4) 
Aile şirketlerindeki esas paydaşların şirket 
içerisindeki öncelik yani önem derecesi, şir-
ketin ekonomi dışı performansı ve paydaşla-
rın çıkarları arasındaki ilişkiyi nasıl yönlen-
dirmektedir? sorularının cevaplarını araştır-
mıştır. Sonuç olarak esas paydaş gruplarına 
ait çıkar ve önceliklerin işletmenin ekonomik 
performansına etkisinin olduğunu ifade et-
miştir.

Mitchell, R.K. ve diğerleri (2011) “Toward 
a Theory of Stakeholder Salience in Family 
Firms” isimli çalışmasında, Paydaşların Ön-
celiği teorisi, aile işletmeleri ve normal işlet-

meler kıyaslanarak, güç, meşruiyet ve öncelik 
faktörlerine göre yeniden değerlendirmiş ve 
bu faktörlerin her birinin esas paydaş grupları 
tarafından elde edilmek istendiğini belirtmiş-
tir. 

Eesley, C. ve Lenox, M.J. (2006), Amerika 
menşei işletmelere ait 600 örnek olay çalış-
ması aracılığıyla gerçekleştirdiği “Firm Res-
ponses to Secondary Stkakeholder Action” 
isimli çalışmasında, ikincil paydaşların işlet-
melerden olumlu geri dönüş alma ihtimalleri-
ni incelemektedir. Çalışmada, Mitchell, Agle 
ve Wood (1997)’un oluşturduğu Paydaşların 
Önceliği modeli temel alınmış, hipotezler 
geliştirilmiş ve test edilmiştir. Sonuç olarak 
paydaş gruplarının çıkar ve önceliklerinin iş-
letme amaçlarına uyumlu olmasının önemli 
olduğu vurgulanmıştır. 

Steurer, R. ve diğerleri (2005), “Corpora-
tions, Stakeholders and Sustainable Deve-
lopment I: a Therotical Exploration of Busi-
ness-Society Relations” isimli çalışmasında, 
işletmenin sürdürülebilir gelişimi için paydaş 
ilişkileri yönetiminin önemi araştırılmıştır. 
Çalışmaya göre, paydaş ilişkileri yönetimi, 
işletmelerin ekonomik sosyal ve çevresel 
paydaş taleplerini karşılayacak tek yoldur.

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı; bir esas paydaş 
grubu olan aile üyelerinin sahip olduğu çıkar 
ve önceliklerin aile işletmelerinin sürdürüle-
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bilirliğine etkisinin olup olmadığının ortaya 
konulmasıdır. Bu bağlamda aile üyelerinin 
çıkar ve öncelikleri ile işletmenin sürdürüle-
bilirliği arasındaki ilişki incelenecektir. 

KAPSAM

Aile işletmeleri birden fazla alt sistemi kap-
sayan bir bütünden oluşmaktadır. Bu alt sis-
temleri dikkate almadan, bir bütün üstünden 
aile işletmelerinin incelenmesi aile işletme-
lerinin sürdürülebilirliğine etki eden unsur-
ların incelenmesi için yetersiz kalabilmek-
tedir. Çalışma da bu alt sistemleri ele alarak 
bir bütünden ziyade kompleks bir yapı olarak 
aile işletmelerini incelemiştir. Bu bağlamda 
paydaş teorisinden faydalanılmıştır. Teori, 
işletmelerin faaliyetleri tarafından etkilenen 
veya etkileyen kişi ya da grupların karakte-
ristik özeliklerini incelemek, analiz etmek ve 
fark edebilmek için geliştirilmiştir. Buna göre 
teorinin izlemesi gereken adımlar (Clarkson, 
1995:100; Donaldson ve Preston, 1995:66; 
Rowley, 1997:887; Scott ve Lane, 2000:44);

1) Paydaşların tanımlanması,

2) Paydaşlarla ilgili gelişim süreçlerinin, 
çıkarlarının, ihtiyaçlarının ve öncelikleri-
nin yorumlanması ve

3) Tüm sürecin ilişkisel yapılarını işletme-
nin kendi amaçları etrafında konumlan-
dırmasıdır.

Bu bağlamda, araştırmanın kavramsal modeli 
oluşturulurken temel alınan esas sorular, 

1) Aile işletmelerinde gerçek hak sahibi 
olan paydaş gruplarının kimler olduğu, 

2) Bu gruplara tanınan çıkar ve önceliklerin 
neler olduğu ve 

3) Bu ayrıcalıkların işletmenin sürdürülebi-
lirliğini nasıl etkilediği şeklinde belirlen-
miştir. 

Dolayısıyla araştırmanın kavramsal modeli 
oluşturulurken öncelikle aile işletmelerinde 
yer alan esas paydaş gruplarının kimler ol-
duğu tespit edilmiştir. Şekil 1’de gösterildiği 
üzere, aile işletmelerinin esas paydaş grupları 
aile, işletme ve mülkiyetin sahibi hissedarlar-
dır (Gersick ve diğ., 1997:6). Bu çalışmada 
esas paydaş gruplarından sadece aile üyeleri, 
çalışmaya dahil edilmiştir.
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Şekil 1.Aile İşletmelerinin Esas Paydaş Grupları

Kaynak:Gersick ve diğ., 1997:6;Pieper ve Klein, 2007:309’dan uyarlanmıştır.

Çalışmanın ikinci temel problemi olan esas 
paydaş gruplarına ait çıkar ve önceliklerin 
belirlenmesi için Mitchell ve diğerlerinin 
(1997:872) oluşturduğu “Paydaşların Önce-
liği Modeli” kullanılmıştır. Bu modele göre 
paydaşlara ait üç temel ayrıcalık vardır. Bun-
lar, güç, meşruiyet ve önceliktir. Her bir ay-
rıcalık farklı bir kazanımı ifade etmekte olup 
paydaşların işletme içerisindeki etkinliği bu 
ayrıcalıkların kaç tanesine sahip olduğuyla 

ilgilidir. Güç paydaşın işletme içindeki gücü-
nü, meşruiyet paydaşın işletme içindeki yasal 
olma derecesini ve öncelik ise paydaşın iş-
letme içindeki istek ve komutlarının öncelik 
sırasını ifade etmektedir. İşletmede çalışan 
aile üyelerini konu alan çalışma da tüm katı-
lımcılar işletme içerisinde meşru olduğu için, 
bu ayrıcalıklardan meşruiyet dikkate alınma-
mıştır.
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Çalışmanın üçüncü ve ana sorusu olan pay-
daşlara ait çıkar ve önceliklerin sürdürülebi-
lirliğine etkisi ölçmek için ise Mitchell vd. 
(1997:8), Ring (2011:58) cğ Erdirençelebi 
(2012) kullandığı kavramsal modeller kul-
lanılmıştır. Erdirençelebi bu ölçeği gelişti-
rirken, Chua vd. (1999), Ateş (2001), Sonfi-

eld ve Lussier (2004), Özuysal (2006), İçin 
(2008) ve Mustakallio’nun (2002) geliştirdiği 
ölçekleri kullanmıştır. Sonuç olarak çalışma-
nın kavramsal modeli, ifade edilen çalışmalar 
dikkate alınarak Şekil 2’de gösterildiği gibi 
oluşturulmuştur.

Şekil 2. Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gös-
teren orta ve büyük ölçekli işletmeler ör-
neklem olarak seçilmiştir. Bu bağlamda Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ara-

lık 2013 tarihinde yayınladığı “81 İl Sanayi 
Raporu’na” istinaden Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerinin % 71’ini kapsayan 12 
ilde (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, 
Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Adana, Tekirdağ, 
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Kayseri ve Mersin) toplam 308 aile işletme-
sinin aile üyesi olan yöneticileriyle görüşül-
müştür. Araştırma çalışan personel sayısına 
bakılarak sadece ilgili yerlerde orta ve bü-
yük ölçekli işletmelerde gerçekleştirilmiştir. 
Rapor baz alındığında 12 ilde toplam 1074 
orta ve büyük ölçekli işletme bulunmaktadır. 
Dolayısıyla araştırmanın evreni 1074’tür. Bu 
işletmeleri belirlerken, personel sayısı, anket 
yapılacak işletmelerde aynı soyadlı veya kan 
bağı bulunan en az iki kişinin işletme hisse-
darı ve yönetim kurulunda yer alması ve işlet-
menin hisselerinin en az %51’inin aile üye-
lerinin elinde bulunması kriterlerine dikkat 
edilmiştir. Kriterler dikkate alındığında tüm 
sınırlılıklara uyan 510 orta ve büyük ölçekli 
aile işletmesi bulunduğu tespit edilmiştir. Do-
layısıyla araştırmanın evreni 510 işletme ola-
rak yeniden belirlenmiştir. Tespit edilen bu 
evrene göre örneklem büyüklüğü, %5 kabul 
edilebilir hata oranına göre %99 anlamlılık 
düzeyinde 289 olarak hesaplanmıştır.  Uygun 
olmayan anketler elendiğinde, evreni oluştu-
ran 510 işletmeden 308’ine ulaşılabildiği gö-
rülmektedir. 

Araştırmada verileri elde etmek için anket 
yöntemi tercih edilmiş ve veriler profesyo-
nel bir işletme aracılığıyla yüz yüze yöntemi 
tercih edilerek toplanmıştır. Anket formu 5’li 
Likert ölçeğine göre oluşturulmuştur. Anket 
katılımcıya ait demografik bilgiler ve ölçek-
lerden oluşan 48 önermeden oluşmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Her araştırma sürecinde olduğu gibi bu araş-
tırmada da araştırmanın sonuçlarının geçer-
liliği ve genelleştirilmesini zorlaştıran bir-
takım kısıtlılıklar söz konusudur. Bu kısıtlar 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•	 Araştırma katılımcılarının sayısı, temsil 
yeteneğine sahip örneklem büyüklüğünü 
elde etmek için yeterli olsa da sonuçların 
Türkiye’de yer alan aile işletmeleri için 
genelleştirilme gücü sınırlıdır.

•	 Araştırmada, aile işletmelerinin gerçek 
finansal verilerine erişimin mümkün ol-
maması sebebiyle katılımcı işletmelerin 
performanslarıyla ilgili veriler için kendi 
değerlendirmelerine başvurulmuştur.

•	 Araştırma 10.11.2015-10.01.2016 tarihle-
ri arasında yapıldığı için, kesitsel çalışma 
kapsamındadır ve söz konusu çalışmanın 
dezavantajlarını taşımaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Araştırmanın ana ve alt hipotezleri aşağıdaki 
gibidir. 

H1: Aile üyelerinin ayrıcalıkları ile aile iş-
letmesininsürdürülebilirliği arasında pozitif 
yönde bir ilişki vardır.

H1a: Aile üyelerinin çıkarları ile aile işletme-
sininsürdürülebilirliği arasında pozitif yönde 
bir ilişki vardır.
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H1b: Aile üyelerinin öncelikleri ile aile iş-
letmesininsürdürülebilirliği arasında pozitif 
yönde bir ilişki vardır.

BULGULAR

Araştırmaya Katılan Aile İşletmeleriyle İl-
gili Genel Bilgiler

Araştırmaya katılan işletmeler 20 farklı sek-
törde faaliyet göstermektedir. En fazla ka-
tılımın sağlandığı sektör %35,06 “Tekstil” 
en az katılımın sağlandığı sektör ise %0,65 
oranıyla “Danışmanlık ve Turizm’dir”. Araş-
tırma 12 farklı ilde (İstanbul, Ankara, Bursa, 
İzmir, Konya, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, 
Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Mersin) gerçek-
leştirilmiştir. En yüksek katılım “İstanbul’da” 
%49,03, en az katılım ise “Mersin” %0,97 

(3) ilinde gerçekleşmiştir. Hukuki yapılarına 
göre işletmelerin %93,18’i (287) “Anonim 
Şirket” %6,82’si (21) ise “Limited Şirkettir”. 
Büyüklük ölçeğine göre işletmelerin %88’i 
“Büyük Ölçekli” %12’si ise “Orta Ölçekli” 
işletmelerden oluşmaktadır. 

Güvenilirlik ve Açımlayıcı Faktör Analizle-
ri

Açımlayıcı faktör analizinde, en uygun çö-
zümlerin bulunabilmesi için faktörlerin 1’den 
büyük Özdeğer sahip olmaları ve faktör yük-
lerinin 0,50 oranından büyük olmaları şartı 
aranmış olup bu değerin altındaki değişken-
ler analizden çıkarılmıştır. Tablo 1’de sürdü-
rülebilirlik ölçeğiyle ilgili Açımlayıcı Faktör 
Analizi sonuçları gösterilmektedir.

Tablo 1. Sürdürülebilirlik Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi

Sürdürülebilirlik Faktör Yükü

Bağımsız Yönetim Kurulu  (A.Varyans = %36,65, α = 0,78, Özdeğer = 2,23)  

Aktif yönetim kurulu (S.17) 0,85

Aile üyeleri dışından yönetim kurulu üyesi (S.18) 0,74

Aile üyesi olmayan yöneticilerin aile üyelerine karşı tarafsız yaklaşımı (S.19) 0,64

Devir Planı (A.Varyans = %26,24, α = 0,76, Özdeğer = 2,19)  

Devir Planı Varlığı (S.22) 0,86

Devir Planı Uygulama Zamanı (S.23) 0,64

Devir planı oluşturulma süreci ve içeriği (S.24) 0,69

n= 6;  KMO= 0,89; Barlett Sph. Testi = 884,062; Toplam Varyans=  %62,89; Cronbach’s Alpha: 
0,88; Faktör Yükleri ≥ 0,50.
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“Sürdürülebilirlik” ölçeği için KMO (0,89), 
Barlett (p <0,05) ve güvenilirlik (0,88) de-
ğerlerinin faktör analizinin yapılabilmesi için 
kritik değerlerin üzerinde olduğu görülmek-
tedir. Bu bağlamda ölçek için, faktör analizi 
yapılmış ve analizde bağımsızlık ve anlamlı-
lık düzeyinin yükseltilmesi için faktör yükleri 
0,50’nin altında kalan değerler varimax eksen 
döndürme tekniği kullanılarak elemine edil-
miştir. Bu ölçekte, kritik değerin altında kalan 
üç madde (20., 21. ve 25. maddeler) ve “Ça-
tışma Yönetimi (26., 27., 28. ve 29. maddeler) 

alt gizili araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 
“Devir Planlaması” ve “Bağımsız Yönetim 
Kurulu” şeklinde adlandırılan iki faktörün, 
faktör analizi sonucunda toplam varyans oranı 
% 62,89 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilerin 
yanı sıra tüm ölçeklerin öz değerleri incelen-
diğinde olması gereken kritik değerin (özde-
ğer> 1) üstünde olduğu görülmektedir.

Tablo 2’de aile üyelerinin ayrıcalık ölçeğiyle 
ilgili Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçları gös-
terilmektedir.

Tablo 2. Aile Üyelerinin Ayrıcalığı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi

Aile Üyelerinin Ayrıcalıkları Faktör Yükü

Öncelik (A. Varyans = %30,15, α = 0,80, Özdeğer = 2,29)  

Aile üyelerinin kişisel istekleri (S.34) 0,74

Aile üyelerinin kişisel alacaklarının (S.36) 0,88

Aile üyelerinin kişisel amaçlarının karar alma sürecine etkisi (S.37) 0,67

Çıkar (A. Varyans = %28,45, α = 0,89, Özdeğer = 3,28)  

Aile üyelerine istihdam sağlanması (S.47) 0,8

Aile üyelerinin toplum içerisindeki saygınlığının sürdürülmesi (S.48) 0,77

İşletmenin yönetim kurulunda aile üyelerinin sürekli yer alması (S.50) 0,89

 Yüksek karlılığı olan bir işletmeye sahip olmak (S.51) 0,82

n= 8; KMO= 0,87; Barlett Sph. Testi= 1023,251; Toplam Varyans=  %58,60; 
Cronbach’s Alpha: 0,87; Faktör Yükleri ≥ 0,50

Aile üyelerinin ayrıcalığı ölçeğinin faktör ana-
lizi yapılabilmesi için gerekli şartları sağladığı 
görülmektedir. Bir başka deyişle KMO (0,87), 
Barlett ( p < 0,05) ve genel güvenilirlik (0,87) 
değerleri analize devam edilebilmesi için iste-
nilen değerlerin üzerindedir.Aile üyelerinin 

ayrıcalığı ölçeğinde kritik değerin altında ka-
lan iki madde (35. ve 49.) ölçekten çıkarılarak 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Faktör 
analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansı % 
58,60 şeklinde hesaplanmıştır.
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Doğrulayıcı Faktör Analizi

Açımlayıcı faktör analiziyle elde edilmiş 
faktörlerin doğruluğunun tespiti için birin-
ci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmalıdır. Bu bağlamda hata varyansla-
rının 1.00’dan yüksek olan ve faktör yükleri 
0,50’nin altında kalan faktörler için modifi-

kasyon indislerinin gerekli olduğu ve ölçek-
lerden çıkarılması gerektiği belirlenmiştir. An-
cak daha sonra değerler yeniden incelenmiş 
model için önemli olduğu ve kavramsal olarak 
geçerli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Tab-
lo 3’de Sürdürülebilirlik, Tablo 4’te ise Aile 
Üyelerinin Ayrıcalığı için birinci düzey doğru-
layıcı faktör analiz bulguları gösterilmektedir. 

Tablo 3. Sürdürülebilirlik Gizili İçin Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Sürdürülebilirlik

Bağımsız Yönetim Kurulu  (A.Varyans = 
%36,65, α = 0,78)

Std.Reg. Ağr. t P

Aktif yönetim kurulu (S.17) 0,84 - <0,001

Aile üyeleri dışından yönetim kurulu üyesi (S.18) 0,74 14,65 <0,001

Aile üyesi olmayan yöneticilerin aile üyelerine 
karşı tarafsız yaklaşımı (S.19)

0,64 12,07 <0,001

Devir Planı (A.Varyans = %26,24, α = 0,76) Std.Reg. Ağr. t P

Devir Planı Varlığı (S.22) 0,84 - <0,001

Devir Planı Uygulama Zamanı (S.23) 0,65 12,33 <0,001

Devir planı oluşturulma süreci ve içeriği (S.24) 0,68 13,1 <0,001
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Tablo 4. Aile Üyelerinin Ayrıcalıkları Gizili İçin Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör  
Analizi Sonuçları

Aile Üyelerinin Ayrıcalıkları

Aile Üyelerinin Önceliği (A.Varyans = %30,15, α = 0,80) Std.Reg. 
Ağr.

T P

Aile üyelerinin kişisel istekleri (S.34) 0,74 - <0,001

Aile üyelerinin kişisel alacaklarının (S.36) 0,88 13,84 <0,001

Aile üyelerinin kişisel amaçlarının karar alma sürecine etkisi 
(S.37)

0,67 11,85 <0,001

Aile Üyelerinin Çıkarı (A.Varyans = %28,45, α = 0,89) Std.Reg. 
Ağr.

T P

Aile üyelerine istihdam sağlanması (S.47) 0,82 - <0,001

Aile üyelerinin toplum içerisindeki saygınlığının sürdürülmesi 
(S.48)

0,79 15,65 <0,001

İşletmenin yönetim kurulunda aile üyelerinin sürekli yer alması 
(S.50)

0,82 16,51 <0,001

 Yüksek karlılığı olan bir işletmeye sahip olmak (S.51) 0,61 11,1 <0,001

Tüm ölçeklerin her bir değişkeni birinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla incelen-
dikten sonra, tüm ölçekleri bir arada inceleyen 
ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizine ge-
çilmiştir. İkinci düzey doğrulayıcı faktör ana-
lizinde de tahmin değeri alt sınırı 0,50 olarak 
alınmıştır. Tablo 5’te tüm ölçeklere ait ikinci 
düzey doğrulayıcı faktör analiz bulguları yer 

almaktadır. Sonuç olarak tüm ölçeklerin 0,50 
değerinin üstünde olduğu ve dolayısıyla tüm 
ölçeklerin istatistiki olarak uyumlu ve anlam-
lı olduğu sonucu bulunmuştur.Tablo 6’daise 
ölçüm modelinde yer alan tüm değişkenlerin 
standart tahmin değerleri (faktör yükleri), t de-
ğerleri, güvenilirlik düzeyleri ve standart hata 
değerleri gösterilmektedir.
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Tablo5. Araştırmanın İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi

Giziller Alt Giziller 
(Faktörler)

Std. Reg. 
Ağırlığı P

Sürdürülebilirlik
Bağımsız 

Yönetim Kurulu 1,05 < 0,001

Devir Planı 0,99 < 0,001

Aile Üyelerinin Ayrıcalığı

Aile Üyelerinin 
Çıkarları 0,98 < 0,001

Aile Üyelerinin 
Önceliği 0,92 < 0,001
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Tablo 6. Ölçek Uyum Ölçütleri

Gizil Alt Gizil Gözlenen Değişkenler Std. 
Thm.

Std 
Hata T V.E. Α

Sü
rd

ür
ül

eb
ili

rl
ik

Bağımsız 
Yönetim 
Kurulu

Aktif yönetim kurulu 0,68 - -

52 0,76

Aile üyesi olmayan 
yönetim kurulu üyeleri 0,65 0,11 10,743

Aile üyesi olmayan 
yöneticilerin aile 

üyelerine karşı tarafsız 
yaklaşımı 

0,83 0,109 13,154

Devir Planı

Devir planı varlığı 0,64 - -

55 0,78
Devir planı uygulama 

zamanı 0,74 0,107 11,084

Devir planı oluşturulma 
süreci ve içeriği 0,83 0,113 12,09

A
ile

 Ü
ye

le
ri

ni
n 

Ay
rı

ca
lık

la
rı

Aile 
Üyesinin 
Önceliği

Aile üyelerinin kişisel 
isteklerinin tatmini 0,74 - -

61 0,76
Aile üyelerinin kişisel 
alacaklarının tatmini 0,82 0,106 10,948

Aile üyelerinin kişisel 
amaçlarının karar 

sürecine etkisi 
0,85 0,105 10,851

Aile Üyesi 
Çıkarı

Aile üyelerine istihdam 
sağlanması 0,74 - -

66 0,88

Aile üyelerinin toplum 
içerisindeki saygınlığının 

sürdürülmesi 
0,82 0,09 14,325

İşletmenin yönetim 
kurulunda aile üyelerinin 

sürekli yer alması 
0,85 0,086 15,074

 Yüksek karlılığı olan bir 
işletmeye sahip olmak 0,82 0,08 14,5
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Sonuç olarak model uyum iyiliği değerleri 
de geçerli olduğu için yapısal eşitlik modeli 
analizinin ikinci aşaması olan yapısal kısma 
geçilmiştir. Tablo7’de, araştırmada yer alan 

tüm ölçeklerin uyum indeksleri gösterilmek-
tedir. GFI ve AGFI uyum indeksleri haricin-
de model uyum indeksleri iyi ve mükemmel 
seviyededir.

Tablo 7. Modelin Uyum İyiliği İndeksi Sonuçları

Uyum indeksi Kesme noktaları Uyum iyiliği 
sonuçları Sonuç

/df

(Normlu 

Ki Kare )

≤2 veya 3 = 
mükemmel uyum   
≤5= orta düzeyde 
uyum

1,99                         

df= 411
Mükemmel Uyum

GFI

(İyilik Uyum 
İndeksi)

≥0,85= kabul 
edilebilir uyum 
≥0,90= iyi uyum                    
≥0,95= mükemmel 
uyum

0,85 Kabul Edilebilir 
Uyum

AGFI

(Düzenlenmiş İyilik 
Uyum İndeksi)

≥0,80= kabul 
edilebilir uyum

≥0,90= iyi uyum

≥0,95= mükemmel 
uyum

0,82 Kabul Edilebilir 
Uyum

CFI

(Karşılaştırmalı 
Uyum İndeksi)

≥0,90= iyi uyum                  
≥0,95= mükemmel 
uyum

0,93 İyi Uyum

RMSEA

(Yaklaşık 
Ortalamaların Kare 

Kökü)

≤0.05= 
mükemmel uyum                        
≤0,06 -0,08= 
iyi uyum                
≤0,10= zayıf uyum 

0,05 Mükemmel Uyum

NNFI

Normlaştırılmamış 
Uyum İndeksi

≥ 0,80 kabul 
edilebilir uyum                                   
≥0,90= iyi uyum                      
≥0,95= mükemmel 
uyum

0,92 İyi Uyum
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Korelasyon Analizi

Çalışmada aile üyelerine ait her bir ayrıcalı-
ğın işletmenin sürdürülebilirliğine etkisinin 
olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu 
sebeple Pearson Korelasyon Analizinden ya-

rarlanılmış olup tek yönlü kuyruk testi ile ya-
pılan analiz sonuçları her bir ayrıcalığa göre 
gösterilmiştir. Ayrıca çalışmanın alt hipo-
tezleri de korelasyon analizi aracılığıyla test 
edilmiştir. 

Tablo 8. Korelasyon Analizi Bulguları

Aile Üyelerinin Ayrıcalıkları  Sürdürülebilirlik

Aile Üyesinin Çıkarları
r 0,318

p < 0,001

Aile Üyesinin Önceliği
r 0,3

p < 0,001

Tablo 13’de gösterilen analiz sonuçlarına 
göre“Aile Üyelerinin Çıkarları” (r = 0,318; p 
< 0,001) ile işletme sürdürülebilirliği arasın-
da anlamlı ve pozitif yönde matematiksel bir 
ilişki tespit edilmiştir. “H1a:Aile üyelerinin 
çıkarları ile aile işletmesinin sürdürülebilirli-
ği arasında pozitif yönde bir ilişki vardır” alt 
hipotezi kabul edilmiştir. Aynı şekilde“Aile 
Üyelerinin Önceliği” (r = 0,300; p < 0,001) 
ve“Sürdürülebilirlik Ölçeği” arasında da 
matematiksel bir ilişki bulunmuştur. Bu iliş-
ki anlamlı ve pozitif yöndedir. Dolayısıyla, 
“H1b:Aile üyelerinin öncelikleri ile aile iş-
letmesininsürdürülebilirliği arasında pozi-
tif yönde bir ilişki vardır” hipotezi de kabul 

edilmiştir. Sonuç olarak araştırma bulguları 
değerlendirildiğinde aile üyelerinin çıkarları 
ve öncelikleriyle işletmenin sürdürülebilirli-
ği arasında olumlu bir ilişkinin olduğu ifade 
edilebilir.

Yapısal Eşitlik Analizi

Çalışmada esas giziller arasındaki ilişkinin 
bulunması için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 
kullanılmıştır. Bu sebeple t değerleri %5 an-
lamlılık düzeyinde incelenmiştir. Yapılan 
YEM analizi sonucunda yol analizi (path) 
Şekil 6’da, hipotezin değerlendirilmesi ise 
Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Çalışma Modelinin Hipotez Sonucu

Hipotezler Tahmin SH T p Sonuç İlgili Literatür 

H1-Aile üyelerinin ayrıcalıkları 
ile aile işletmesinin 
sürdürülebilirliği arasında 
pozitif yönde bir ilişki vardır.

0,58 0,18 3,35 < 0,001 Kabul
Clarkson (1995); 
Mccollom (1988); 
Landes (1993).

Şekil 3. Yapısal Eşitlik Yol (Path) Analizi
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Tablo 9 incelendiğinde “Aile üyelerinin ay-
rıcalıkları ile aile işletmesinin sürdürülebilir-
liği arasında pozitif yönde bir ilişki vardır” 
görüşünün ileri sürüldüğü Hipotez 1 kabul 
edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonu-
cunda da H1a ve H1b alt hipotezleri de kabul 
edilmiştir (Tablo 8). 

Mccollom (1988), aile işletmesinde iki farklı 
paydaş grubu olduğunu ifade etmiştir. Bun-
lar aile üyeleri ve hissedarlardır. Her iki sis-
teminde karşılıklı etkin iletişimle işletmenin 
sürdürülebilirliğinde etkili olduğunu ifade 
etmiştir. 

Landes (1993), amaç ve çıkar açısından iş-
letme ve aile üyelerinin farklı amaçları oldu-
ğunu belirtmiş ve her iki alt sisteminde çıkar 
ve önceliklerinin korunmamasının işletmenin 
sürdürülebilirliğine zarar vereceğini ifade et-
miştir.

Clarkson (1995), aile işletmelerinin sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması için tüm alt pay-
daş gruplarının dikkate alınmasını ve her alt 
paydaş grubuna (aile üyeleri de dahil olmak 
üzere) ayrıcalıkların eşit şekilde dağıtılması 
gerektiğini savunmuştur. Aksi takdirde pay-
daşların sistemi terk edebileceği ve işletme-
nin sürdürülebilirliğine zarar gelebileceğini 
belirtmiştir.

SONUÇ

Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması her ülke için kritik bir öneme sahiptir. 
Dolayısıyla bu işletmelerin gelecek nesillere 
devir edilmesine ve işletmelerinin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanmasına etki eden faktörle-
rin incelenmesi önemli bir konudur. Çünkü 
bu işletmelerin dünyada ki varlık oranları çok 
yüksektir ve tüm ülke ekonomilerini doğru-
dan etkilemektedir. Bu bağlamda çalışma da 
işletme esas paydaşlarından aile üyelerinin 
ayrıcalıklarının işletme sürdürülebilirliğine 
etkisinin olup olmadığı test edilmiştir.

Araştırmanın kavramsal modelinin ve ana hi-
potezinin test edilmesi için yapısal eşitlik mo-
delinden faydalanılmıştır. Alt hipotezler için 
ise korelasyon analizi kullanılmıştır. Ana hi-
potezde aile üyesinin ayrıcalıklarının işletme 
sürdürülebilirliği üzerinde etkisinin olup ol-
madığı test edilmiştir. Bu bağlamda H1 hipo-
tezi kabul edilmiş ve bu ayrıcalıklarla işletme 
sürdürülebilirliği arasında bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda 
ise aile üyelerine ait olan öncelik ve çıkar ay-
rıcalıklarının her birinin sürdürülebilirliğe et-
kisi incelenmiştir. Bu bağlamda H1a ve H1b 
hipotezleri kabul edilmiştir. Dolayısıyla her 
iki ayrıcalığında sürdürülebilirlikle ilişkili ol-
duğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın ileride yapılacak olan bilimsel 
çalışmalara yol gösterecek nitelikte olduğuna 
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inanılmakta olup araştırmanın kısıtları dik-
kate alındığında ileride yapılacak olan araş-
tırmalara yeni bir çalışma alanı sunabileceği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda,

•	 Araştırma katılımcılarının büyük bir kıs-
mı (%88) büyük ölçekli işletmelerden 
oluşmakta olup sonuçlar sadece bu ölçeği 
kapsamaktadır. İleride yapılacak olan ça-
lışmalarda ölçek değişimi yapılarak yeni 
araştırma konuları ve sonuçları elde edile-
bilir. 

•	 Araştırmaya katılan aile işletmeleri 20 
farklı sektörde faaliyet göstermektedir. 
İleride yapılacak olan araştırmalarda bir 
veya daha az sayıda sektöre yoğunlaşarak 
sektörler arası kıyaslamanın mümkün ol-
duğu yeni bir çalışma gerçekleştirebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today, businesses that have a significant share in the global economy are either 
family businesses or businesses that have started to function as family businesses but have not 
maintained their sustainability as a family business (Sakarya, 2004: 623). According to the data 
obtained, the family businesses have a high asset ratio in our country as it is in the whole world. 
Family businesses produce about 90% of national income in Turkey and make up 50% of the 
world’s existing enterprises. Besides, this rate is 90% in America while it is 85% in Europe 
(Yazıcıoğlu and Koç, 2009: 498). Moreover, in Turkey, 52% of the family companies operate in 
the production sector; 16% in the construction and real estate development and 6% in the con-
sumer products, which are the backbones of the country’s economy (Deloitte, 2014: 1-2). The-
se enterprises play a critical role for all countries of the world because they have an asset ratio 
(Çarıkçıoğlu, 2004:80; Mustakallio, 2002:13; Rowe et al., 1999:74). For this reason, it is im-
portant that the economic performance of these enterprises should be good and sustainability be 
ensured. However, it is known that even though the existence of these enterprises is so high 
around the world, their lives are very short (Karpuzoğlu, 2004: 43). When the literature is revi-
ewed, it is seen that there are many academic studies about this situation. However, most of 
these studies have dealt with the family businesses as a single system and have examined susta-
inability through a single system. This may remain superficial in understanding the problems of 
family businesses with many different stakeholder groups. In this context, family businesses 
have been divided into various stakeholders and it has been examined whether this subsystem 
has an effect on business sustainability by considering family members among these stakehol-
ders. Objective: The main aim of this study is to determine whether the stakes and saliences of 
family members with a main stakeholder group influence the sustainability of family busines-
ses. In this context, the relationship between the stakes and saliences of family members and the 
sustainability of the business is examined. Method: Medium and large scale enterprises opera-
ting in Turkey were selected as sample. In this regard, in accordance with the “Industry Report 
on 81 Provinces” published by the Ministry of Science, Industry and Technology in December 
2013, 308 businesses making up 71% of the enterprises operating in Turkey were interviewed 
in 12 cities (Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Denizli , Kocaeli, Adana, Tekir-
dağ, Kayseri and Mersin). The research was conducted only on medium and large-scale enterp-
rises, depending on the number of staff employed. Based on such report, there are a total of 
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1074 medium and large-scale enterprises in 12 provinces. Therefore, the population of the study 
is 1074. Regarding these enterprises, criteria such as the number of staff (at least 251), whether 
the enterprises have at least two persons with the same family name or blood relation in the 
board of directors as the shareholders and at least 51% of the shares is in the possession of the 
family members were taken into consideration. Considering the criteria, it was determined that 
there are 510 medium and large sized family businesses that meet all the limitations. Thus, the 
population of the study was set again as 510 enterprises. The size of the sample was calculated 
as 289% at 99% significance level according to acceptable error rate of 5%. When inappropri-
ate questionnaires are searched, it is seen that 308 of the 510 businesses could be reached. Sur-
vey method was preferred in order to obtain data in the survey and the data were collected by 
face to face method through a professional business. The questionnaire was designed according 
to the 5-point Likert scale. The questionnaire consists of 48 items consisting of participant’s 
demographic information and scales. Conclusion: The participating enterprises operate in 20 
different sectors. The sector with the highest participation is “Textile” by 35,06% and the sector 
with the least participation sector is “Consultancy and Tourism” by 0,65%. The research was 
carried out in 12 different cities (Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Denizli, 
Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Kayseri and Mersin). The highest participation rate is in “İstanbul” 
by 49,03% and the least rate is in “Mersin” by 0,97% (3). According to the legal structures of 
the enterprises, 93,18% of them (287) were the “Joint Stock Companies”, 6,82% (21 ) of them 
were “Limited Liability Companies”.  Based on the size scale, 88% of the enterprises are “Lar-
ge Scale” and 12% of them are “Medium Scale” enterprises. It is seen that KMO (0,89), Barlett 
(p<0,05) and reliability (0,88) values while KMO (0,89), Barlett (p <0,05) and reliability (0,88) 
values are more than critical threshold for the “Sustainability” scale. In this context, factor 
analysis was carried out for the scale, and the values   of factor loadings less than 0.50 were eli-
minated using varimax rotation technique to increase the level of independence and significan-
ce level. On this scale, the three items below the critical value (items 20, 21, and 25) and “Conf-
lict Management (items 26, 27, 28, and 29) were excluded. The total variance ratio of the two 
factors called “Transfer Planning” and “Independent Board of Directors” were calculated as 
62,89%  as a result of factor analysis. In addition, it is seen that the Eigen values   of all scales 
are above the critical value (eigenvalue> 1). It seems that the members of the family members 
provide the necessary conditions for factor analysis. In other words, the values   of KMO (0,87), 
Barlett (p <0,05) and general reliability (0,87) values are above the desired values   in order to 
continue the analysis. Two items (35 and 49) below the critical value on the scale of family 
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members were excluded from the scale and were not evaluated. As a result of the factor analy-
sis, the total variance of the scale was calculated as 58.60%. According to the results of the 
Structural Equation Model, “H1:There is a positive relation between the privileges of family 
members and sustainability of the family business” was accepted (Table 9).  According to the 
results of the correlation analysis, it is found that there is a significant and positive mathemati-
cal relation between the “Interests of Family Members” r = 0,318; P <0.001) and business sus-
tainability. “H1a: Sub-hypothesis that there is a positive relationship between the stakes of fa-
mily members and the sustainability of family business was accepted. Likewise, a mathematical 
relationship was also found between “Priorities of Family Members” (r = 0,300; p <0.001) and 
“Sustainability Scale”. This relationship is significant and positive. Hence, the hypothesis “H1b: 
There is a positive relationship between the saliencies of family members and the sustainability 
of family operation” (Table 13) was also accepted. As a result, when research findings are eva-
luated, it can be stated that there is a positive relation between the stakes and saliencies of the 
family members and the sustainability of the business. McCollom (1988) stated that there are 
two different stakeholder groups in a family business. These are family members and sharehol-
ders. He expressed that effective mutual communication in both systems has an impact on the 
sustainability of the business. Landes (1993) stated that business and family members had dif-
ferent purposes in terms of purpose and interests, and failure to maintain interests and priorities 
in both subsystems would harm the sustainability of the business. Clarkson (1995) suggested 
that all sub- stakeholder groups should be taken into consideration for the sustainability of fa-
mily businesses and privileges should be distributed equally to the sub-stakeholder group (inc-
luding family members). Otherwise, stakeholders may abandon the system and harm the susta-
inability of the business.
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SPORTİF AÇIDAN 2007-2016 YILLARI ARASINDAKİ MEVCUT 
DURUMUN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ 1

 ANALYSIS OF THE CONDITION BETWEEN THE YEARS 2007-2016 IN 
ATHLETIC WAY IN TERMS OF DİFFERENT VARİABLES

A. Serdar YÜCEL1, Ercan ŞAHBUDAK2, Özgür KARATAŞ3, Cumali YAVUZ4

1 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
2 Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Sivas / Türkiye
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ORCID ID: 0000-0003-3416-46631, 0000-0003-1059-591X2, 0000-0002-7863-28973,  
0000-0002-5183-23714

Öz: Giriş: Sporun yaygınlaştırılmasını sağlamak, her yaştan ve her 
kesim için bir yaşam tarzı olarak benimsetilmesi ve bireylerin spora 
aktif katılımlarının artırılması, dayanağını anayasadan alan ve Türk 
spor politikalarında üzerinde önemle durulan temel ilkelerdir. Top-
lumsal yapının örüntülerini içinde barındıran sporun ülkemizde sosyal 
devlet olma anlayışından hareketle sporun yaygınlaştırılması ve aktif 
katılımın sağlanması yönünde devletin üzerine almış olduğu görev ve 
sorumlulukları gerçekleştirme düzeyi ve sporun aksayan yönlerinin ele 
alınması ileriye dönük olarak bir yol haritası çizecektir. Yöntem: Bu 
çalışmada 2007 – 2016 yılları arası dönem için Spor Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye İstatistik kurumunun yayınladığı spor ve sporcular ile ilgili 
genel istatistikleri temel alarak 10 yıllık dönem içerisindeki mevcut du-
rumun analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu analizde Panel Veri kullanıla-
rak, betimleyici istatistikler, Varyans analizi (ANOVA), Man Whitney, 
Kruskal Wallis ve Regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştır-
ma da spor kulübü türüne göre spor kulübü sayılarının farklılaştığını 
ve en büyük farklılığında spor kulübü grubunda olduğu belirlenmiştir. 
Yıllara göre spor kulübü sayılarının da farklılaştığı belirlenmiştir. Cin-
siyete göre sporcu sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. Yıllara göre 
sporcu sayılarına bakıldığında lisanslı erkek sporcu sayısının bayan 
sporcu sayısının yaklaşık olarak 2 ila 3 katı değişen oranlarda fazla 
olduğu görülmektedir. Kupa türüne göre kazanılan kupa sayılarının 
farklılaştığı belirlenmiştir. Yapılan Regresyon analizine göre Sporcu 
sayısındaki bir birimlik artış, Madalya sayısında 0.689 birimlik artış, 
Spor kulübü sayısındaki bir birimlik artış ise Madalya sayısında 0.132 
birimlik artış sağlamaktadır. Sonuç: Sonuç olarak spor kulüpleri 
incelendiğinde son 10 yıllık dönem içerisinde sürekli artış göstermesi 
olumlu ancak yetersiz bir durum olarak değerlendirilebilir. Ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olarak nitelendirilen spor alan-
larında elit düzeyde sporcu yetiştirilmesi, kitlesel sporun artırılması ile 
beraber sağlıklı bir toplum oluşturulması ve uluslararası organizasyon-
larda ki etkinlik ve verimlilik dolaylı olarak ülke ekonomisine ve yerel 
ekonomiye katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Madalya, Kulüp, Lisans 

Abstract: Introduction: Ensuring the spread of sports, its adoption as 
a lifestyle for all ages and all segments of the society and increasing the 
active participation of the individuals in the sport are the basic princi-
ples based on the constitution and highly emphasized in Turkish sports 
policies. The level of accomplishing the duties and responsibilities of 
the state in the direction of dissemination of sport which includes the 
patterns of social structure and ensuring active participation in the sport 
with reference to the social state in our country and addressing the halt-
ing aspects of the sport will draw a road map prospectively.  Method 
and Aim: In this study, the purpose is to analyze the current situation 
in the 10 years period based on general statistics about sports and ath-
letes published by General Directorate of Sports and Turkish Statistical 
Institute for the period between 2007 and 2016. In this analysis, de-
scriptive statistics, variance analysis (ANOVA), Man Whitney, Kruskal 
Wallis and regression analysis were applied using Panel Data. Results: 
In the research, it has been determined that the numbers of the sports 
club differ according to the type of sport club and the biggest difference 
is observed in the group of the sports club. It has been determined that 
the number of athletes differs by sex. Concerning the number of ath-
letes by years, it is seen that the number of active male athletes is 2 or 
3 fold more than the number of female athletes. It has been determined 
that the number of cups won according to cup type is different. Accord-
ing to the regression analysis made, one unit of increase in the number 
of athletes ensures 0.689 unit of increase in the number of medals and 
one unit of increase in the number of sports clubs ensures 0.132 unit 
of increase in the number of medals. Conclusion: In conclusion, when 
the sports clubs are examined, the continuous increase during the last 
10 years can be regarded as a positive but inadequate condition. The 
development of athletes at the elite level in the sports fields, which are 
described as a sign of development levels of the countries, the estab-
lishment of a healthy society together with the increase of mass sports 
and the efficiency and effectiveness in international organizations 
indirectly contribute to the country’s economy and the local economy.

Key Words: Sport, Medal, Club, License 
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GİRİŞ

Rekabetin giderek arttığı günümüz spor dün-
yasında, uluslararası müsabakalarda elde edi-
len başarılar, tüm dünyada büyük yankı uyan-
dırmaktadır. Sporun toplum üzerindeki etkisi-
ni artırması ve medyanın her geçen gün spora 
daha fazla ilgi göstermesi, bu müsabakaların 
önemini giderek artırarak, başarılı ülkeler için 
gurur ve prestij kaynağı oluşturmaktadır (Al-
tun ve Koçak, 2015: 114-128).

Günümüzde spora kamu sektörü, özel sektör, 
yerel yönetimler ve spor kulüpleri yatırım 
yapmasına karşın Türkiye’de sağlıklı nesil-
lerin yetişmesinin gereklerinden biri olan 
spor henüz hak ettiği önem ve anlama ulaşa-
mamıştır (Arslan, 2014). Çağımızda, sporun 
bilinçli olarak yaygınlaştırılması ve halkın 
çağdaş anlamda spor yapması ile gelişmişlik 
arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı 
kabul edilmektedir (Yetim, 2000: 63). Yani, 
spor gelişmişliğin bir kriteri olarak düşünüle-
bilir (Karasüleymanoğlu, 1995).

Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi olarak 
Türkiye (TÜİK, 2016), Dünyada gençlik ve 
spor bayramı kutlayan tek ülke Türkiye ol-
makla birlikte spor istatistiklerine, uluslarara-
sı düzeyde aldığımız derecelere ve halkımızın 
yaşam tarzına baktığımızda spor sistemimi-
zin yeterince iyi çalışmadığı (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2014: 57) yetenek seçimi ve spora 
yönlendirmeyle ilgili hala sistemli ve amaca 

uygun bir çalışmanın yapılamadığını (Spor 
Şurası, 2008) söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bir ülkenin sportif başarısı, nüfus yoğunluğu-
nu karşılayacak düzeyde ekonomik kaynağa 
sahip olmasına ve bu kaynağı etkili şekilde 
spora ve sporcusuna aktarabilmesine bağlı-
dır. (Altun ve Koçak, 2015: 114-128). Ayrıca 
sportif başarıda temelde ekonomik, demog-
rafik ve sosyal faktörlerin belirlediği düşü-
nülebilir (Yülek ve Bulut, 2017: 2). Sportif 
performansla ilgili yapılan birçok araştırma 
(Bernard ve Busse, 2004: 413-417; Johnson 
ve Ali, 2004: 974-993; Lui ve Suen, 2008), 
nüfus yoğunluğu ile birlikte kişi başına düşen 
gayrisafi yurtiçi hasılası değerlerine bakılma-
sı gerektiğinin altını çizmektedir. Türkiye kişi 
başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası değer-
lerinde 189 ülke arasında 63’üncü sırada yer 
almaktadır.1

Gelir seviyesi güçlendikçe, ekonomik geliş-
mişlik ile spor başarısı arasındaki ilişkinin 
güçlendiğini tespit eden araştırmalarda mev-
cuttur (Yülek ve Bulut, 2017: 2; Saatçioğlu ve 
Karaca, 2012: 27-42).

Amaç, Kapsam Ve Yöntem

Bu çalışma 2007 – 2016 yılları arası dönem 
için Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye İsta-
tistik kurumunun yayınladığı spor ve sporcu-

1  http://aa.com.tr/tr/dunya/kisi-basina-dusen-milli-
geliri-en-yuksek-ulke-belli oldu/735249
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lar ile ilgili genel istatistikleri temel alarak 
hazırlanmıştır. 

Verilerin Analizi

Bu analizde Panel Veri kullanılarak, betimle-
yici istatistikler, Varyans analizi (ANOVA) , 
Man Whitney, Kruskal Wallis ve Regresyon 
analizi uygulanmıştır.

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Spor kulübü sayısı spor kulübü türüne 
göre farklılaşmamaktadır.

H2: Spor kulübü sayısı yıla göre farklılaşma-
maktadır.

H3: Sporcu sayısı cinsiyete göre farklılaşma-
maktadır.

H4: Sporcu sayısı yıla göre farklılaşmamak-
tadır.

H5: Kupa sayısı kupa türüne göre farklılaş-
mamaktadır.

H6: Kupa sayısı yıla göre farklılaşmamakta-
dır.

H7: Madalya sayısı sporcu sayısından ba-
ğımsızdır.

H8: Madalya sayısı sporcu kulübü sayısından 
bağımsızdır.

UYGULAMA ve ANALİZLER

Özet İstatistikler

Spor ile ilgili betimleyici istatistikler aşağıda-
ki şekilde sunulmuştur.

Tablo 1. Türkiye’deki Spor Kulüplerinin 2007-2016 Yılları Arasındaki  
Sayısal Dağılımları

YIL Spor kulübü
İhtisas spor 

kulübü
Müessese spor 

kulübü
Okul spor 

kulübü
Toplam 

2007 5636 615 1181 1148 8580

2008 6053 622 1221 1502 9398

2009 6549 617 1207 1593 9966

2010 7214 603 1214 1456 10487

2011 7877 589 1194 1400 11060

2012 8559 568 1174 1383 11684

2013 9305 562 1179 1354 12400

2014 10194 541 1172 1293 13200

2015 10808 516 1157 1219 13700

2016 10973 485 1061 917 13436
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Şekil 1. Türkiye’deki Spor Kulüplerinin 2007-2016 Yılları Arasındaki Sayısal  
Dağılımlarını Gösteren Grafik

2007 yılı kulüp sayılarına bakıldığında 8593 
iken bu oran 2013 yılında 12411, 2014 yılın-
da 13211, 2016 yılında 13441 olmuş yani % 
63 oranında artış göstermiştir. Nüfus oranı 
ile karşılaştırıldığında 79.814.871 (2016 yılı 
itibari ile) kulüp başına düşen genel nüfus 
sayısı 6500’ün üzerinde olup çoğu Avrupa 
Birliği ülkesinde bu sayı 1.000’in altına çe-
kilmiştir.(http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.
do?alt_id=108708.03.2017; Kalkınma Ba-
kanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, 
Spor Özel İhtisas Komisyon Raporu;2 

Spor kulübü sayılarına bakıldığında 2007 

2 http://sgm. gsb. gov.t r/Sayfa lar/175/105/
Istatistikler

yılından itibaren düzenli şekilde artış göster-
diği ve en fazla artışın 2013 yılında %8,71’lik 
oranla meydana geldiği görülmektedir. 2008 
yılından itibaren ihtisas spor kulübü oranla-
rında azalma görülmüştür. Müessese kulüple-
ri incelendiğinde yıllara göre düzensiz biçim-
de artış ve azalma görülmektedir. Okul spor 
kulüpleri incelendiğinde ise 2009 yılından 
itibaren sürekli düşüş görülmüştür. Toplam 
kulüp sayılarına bakıldığında ise 2007 yılın-
dan itibaren sürekli bir artış gözlenirken 2016 
yılında bir düşüş yaşandığı görülmektedir.
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Tablo 2. Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Faal Sporcu Sayılarının Cinsiyete 
Göre Dağılımı

YIL Erkek Kadın Toplam

2007 152785 56651 209436

2008 182954 72083 255037

2009 226942 85726 312668

2010 195315 72542 267857

2011 204294 83123 287417

2012 299289 130218 429507

2013 369125 196931 566056

2014 324532 160801 485333

2015 297201 154219 451420

Şekil 2. Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Faal Sporcu Sayılarının Cinsiyete 
Göre Dağılımını Gösteren Grafik
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Tablo 3. Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Lisanslı Sporcu Sayılarının  
Cinsiyete Göre Dağılımı

YIL Erkek Kadın Toplam

2007 910831 352060 1262891

2008 1062621 406731 1469352

2009 1172303 449046 1621349

2010 1272291 492465 1764756

2011 1398216 553000 1951216

2012 1666866 664293 4282375

2013 1970919 846854 2817773

2014 2229546 989778 3219324

2015 2417911 1116421 3534332

2016 2590915 1250685 3841600

Şekil 3. Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Lisanslı Sporcu Sayılarının Cinsiyete 
Göre Dağılımını Gösteren Grafik



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran   İlkbahar Yaz Sayı: 12 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
April / May / June Spring Summer Issue: 12 Year: 2017

JEL KODU: C21-I83-L83-Z18 ID:142 K:17
(Spor Ekonomisi ve Yönetimi – Sport Economics and Management)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393

29

Tablo 4. Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Uluslararası Faaliyetlerde  
Kazanılan Madalya Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

YIL ALTIN GÜMÜŞ BRONZ Toplam

2007 646 585 690 1921

2008 610 589 875 2074

2009 891 794 952 4711

2010 772 796 1039 2607

2011 882 807 1179 2868

2012 836 787 997 2620

2013 1006 1031 1168 3205

2014 1175 1191 1386 3752

2015 1835 1653 1768 5256

2016 2115 1899 2265 6279

Şekil 4. Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Uluslararası Faaliyetlerde Kazanılan 
Madalya Sayısının Yıllara Göre Dağılımını Gösteren Grafik
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Tablo 5. 2007-2016 Yılı Uluslararası Faaliyetlerde Kazanılan Madalya Ve  
Organizasyon Tablosu
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2007 - 42 104 188 10 - 86 120 271 1100

2008 7 6 161 257 - - - - 294 1349

2009 - 17 214 351 9 65 - - 658 1323

2010 - 12 223 372 - - - - 321 1677

2011 - 9 216 405 23 - - - 316 1899

2012 5 10 268 429 - - - - 480 1428

2013 - - 286 471 7 127 - - 523 1791

2014 - 10 307 451 - - - - 730 2254

2015 - 6 219 623 16 - 23 - 797 3566

2016 8 9 395 634 112 - - - 953 4168

Tablo 6. Çeşitli Kategorilere Göre Farklı Analiz Sonuçları

Testler                        Değişkenler F SIG

ANOVA SPOR KULUBÜ 
SAYISI

SPOR KULUBÜ TÜRÜNE GÖRE 137.651 .000

ANOVA SPOR KULUBÜ 
SAYISI

YILA GÖRE .056 .993

MAN WHITNEY SPORCU SAYISI CİNSİYETE GÖRE 4.856 .003

MAN WHITHEY SPORCU SAYISI YILA GÖRE 5.950 .001

KRUSKAL 
WALLIS

KUPA SAYISI KUPA TÜRÜNE GÖRE 3.456 .004

KRUSKAL 
WALLIS

KUPA SAYISI YILA GÖRE 13.589 .000
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1: Spor kulübü sayısı spor kulübü türüne 
göre farklılaşmamaktadır.

Yıllar bazında spor kulübü sayılarına bakıl-
dığında, spor kulübü türüne göre spor kulübü 
sayılarının farklılaştığını ve en büyük farklılı-
ğında spor kulübü grubunda olduğu belirlen-
miştir.

H2: Spor kulübü sayısı yıla göre farklılaş-
mamaktadır.

Yıllar bazında spor kulübü sayılarına bakıldı-
ğında, yıla göre spor kulübü sayılarının farklı-
laştığı belirlenmiştir.

H3: Sporcu sayısı cinsiyete göre farklılaş-
mamaktadır.

Yıllar bazında sporcu sayılarına bakıldığında, 
cinsiyete göre sporcu sayılarının farklılaştığı 
belirlenmiştir. Faal sporcu sayıları 2010 ve 
2014, 2015 yıllarında görülen düşüş dışında 
sürekli bir artış göstermiştir. 2008 de erkek 
sporcu sayısı %19,74’lük, 2009 %24,04’lük 
bir artış, 2010 yılında ise %13,93’lük bir azal-
ma göstermiştir. 2011 yılında %4,59’luk, 2012 
yılında %46,49’luk, 2013 yılında %23,33’lük 
artış, 2014 yılında %12,08’lik, 2015 yılın-
da ise %8,42’lik bir azalma göstermiştir. Bu 
oran bayanlarda ise 2008 de %27,24’lük, 
2009 %18,92’lik bir artış, 2010 yılında ise 
%15,37’lik bir azalma göstermiştir. 2011 yı-
lında %14,58’lik, 2012 yılında %56,65’lik, 
2013 yılında %51,23’lük artış, 2014 yılında 

%18,34’lük, 2015 yılında ise %4,09’luk bir 
azalma göstermiştir. Yıllara göre sporcu sayı-
larına bakıldığında faal erkek sporcu sayısının 
bayan sporcu sayısının yaklaşık olarak 2 ila 3 
katı değişen oranlarda fazla olduğu görülmek-
tedir. Erkek ve bayan toplam sporcu sayılarına 
bakıldığında en büyük artış %49,43’lük oranla 
2012 yılında olmuştur. 

Lisanslı sporcu sayılarına göre mevcut durum 
incelendiğinde; 2007-2016 yılları arasında 
lisanslı sporcu sayılarının (erkek ve bayan) 
sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Yıllar 
bazında incelendiğinde en büyük artışın er-
keklerde 2012 yılında %18,24’lük, bayanlar-
da ise %27,48’lik artışla 2013 yılında olduğu 
görülmektedir. Yıllara göre sporcu sayılarına 
bakıldığında lisanslı erkek sporcu sayısının 
bayan sporcu sayısının yaklaşık olarak 2 ila 3 
katı değişen oranlarda fazla olduğu görülmek-
tedir. Erkek ve bayan toplam sporcu sayılarına 
bakıldığında en büyük artış %119,47’lik oran-
la 2012 yılında olmuştur. En büyük düşüş ise 
2013 yılında %34,20’lik oranla gerçekleşmiş-
tir.

H4: Sporcu sayısı yıla göre farklılaşma-
maktadır.

Yıllar bazında sporcu sayılarına bakıldığında, 
yıla göre sporcu sayılarının farklılaştığını ve 
en büyük farklılığında 2016 yılına ait olduğu 
belirlenmiştir.
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H5: Kupa sayısı kupa türüne göre farklılaş-
mamaktadır.

Yıllar bazında uluslararası faaliyetlerde 
(Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa 
Şampiyonası, Üniversiade, Akdeniz Oyunları, 
Balkan Şampiyonası vb.) kazanılan kupa sa-
yılarına bakıldığında, kupa türüne göre kupa 
sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. En bü-
yük artışın yıl bazında %127,14’lük artışla 
2009 yılında gerçekleştiği, Bakanlığın kurul-

duğu 2011 yılından sonraki 2012 yılında bir 
düşüş gerçekleşmiş olmasına rağmen sonraki 
yıllarda sırasıyla %22,32, %17,06, %40,08 ve 
%19,46’lık oranlarla artış göstermiştir.  

H6: Kupa sayısı yıla göre farklılaşmamak-
tadır.

Yıllar bazında kupa sayılarına bakıldığında, 
yıla göre kupa sayılarının farklılaştığını ve en 
büyük farklılığında 2016 yılında olduğu belir-
lenmiştir.

Tablo 7. Madalya Sayısı İle Sporcu Ve Spor Kulübü Sayısına İlişkin Regresyon Analizi

Tablo 5: REGRESYON 
ANALİZİ 

Dependent variables Independent variables Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

REGRESYON MODELİ 1 MADALYA SAYISI SPORCU SAYISI .001 .000 .689 4.369 .005

REGRESYON MODELİ 2 MADALYA SAYISI SPOR KULUBÜ SAYISI .001 .000 .132 19.104 .002

H7: Madalya sayısı sporcu sayısından ba-
ğımsızdır.

Yapılan regresyon analizine göre, Sporcu sa-
yısındaki bir birimlik artış, Madalya sayısın-
da 0.689 birimlik artış sağlamaktadır. Sporun 
kitlelere yayılması ve daha fazla bireyin te-
sisleşme ile birlikte daha fazla spor alanlarına 
yönlendirilmesi başarılı sporcu sayısında elit 
düzeyde artış oluşturabilecektir.  

H8: Madalya sayısı spor kulübü sayısından 
bağımsızdır.

Yapılan regresyon analizine göre, Spor kulübü 
sayısındaki bir birimlik artış, Madalya sayı-

sında 0.132 birimlik artış sağlamaktadır. Spor 
kulüpleri sportif faaliyetlerin yapıldığı aktif 
katılımın sağlandığı sporun temel yapı taş-
larıdır. Spor kulüpleri sayısında ki artış daha 
fazla kişinin sporla tanışması ve spor yapma 
imkanına kavuşması anlamına gelecektir. Ül-
kedeki lisanslı ve elit düzeyde sporcu sayısı da 
artacaktır.      

SONUÇ 

Spor kulübü türüne göre spor kulübü sayıla-
rının farklılaştığını ve en büyük farklılığında 
spor kulübü grubunda olduğu belirlenmiştir. 
Spor kulüp sayıları ihtisas spor kulübü sayısı-
nı 20 katından daha fazladır. Müessese kulüp 
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sayısı ve okul spor kulüp sayılarından ise yak-
laşık 10 katı ve daha fazladır. 

Kulüpleşme ülkemizin nüfus yoğunluğuna 
göre spor için oldukça yetersiz kalmaktadır 
(Gül, 2008: 112). Çalışmada yıla göre spor 
kulübü sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. 
Spor kulübü sayılarına bakıldığında 2007 yı-
lından itibaren düzenli şekilde artış gösterdi-
ği ve en fazla artışın 2013 yılında %8,71’lik 
oranla meydana geldiği görülmektedir. 2008 
yılından itibaren ihtisas spor kulübü oranla-
rında azalma görülmüştür. Müessese kulüpleri 
incelendiğinde yıllara göre düzensiz biçimde 
artış ve azalma görülmektedir. Okul spor ku-
lüpleri incelendiğinde ise 2009 yılından itiba-
ren sürekli düşüş görülmüştür. 

Cinsiyete göre sporcu sayılarının farklılaştığı 
belirlenmiştir. Yıllar bazında sporcu sayıları-
na bakıldığında, cinsiyete göre sporcu sayıla-
rının farklılaştığı belirlenmiştir. Faal sporcu 
sayıları 2010 ve 2014, 2015 yıllarında görü-
len düşüş dışında sürekli bir artış göstermiş-
tir. 2008 de erkek sporcu sayısı %19,74’lük, 
2009 %24,04’lük bir artış, 2010 yılında ise 
%13,93’lük bir azalma göstermiştir. 2011 yı-
lında %4,59’luk, 2012 yılında %46,49’luk, 
2013 yılında %23,33’lük artış, 2014 yılında 
%12,08’lik, 2015 yılında ise %8,42’lik bir 
azalma göstermiştir.  Bu oran bayanlarda ise 
2008 de %27,24’lük, 2009 %18,92’lik bir 
artış, 2010 yılında ise %15,37’lik bir azalma 

göstermiştir. 2011 yılında %14,58’lik, 2012 
yılında %56,65’lik, 2013 yılında %51,23’lük 
artış, 2014 yılında %18,34’lük, 2015 yılında 
ise %4,09’luk bir azalma göstermiştir. Yıllara 
göre sporcu sayılarına bakıldığında faal erkek 
sporcu sayısının bayan sporcu sayısının yakla-
şık olarak 2 ila 3 katı değişen oranlarda fazla 
olduğu görülmektedir. Erkek ve bayan toplam 
sporcu sayılarına bakıldığında en büyük artış 
%49,43’lük oranla 2012 yılında olmuştur. 

Ülkemizde halkın spora olan ilgisi her geçen 
yıl hızla artmasına rağmen elde edilen veriler 
bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 
spora aktif katılımın çok düşük seviyede ol-
duğunu görülmektedir (Yüce ve Sunay, 2013: 
95-103). Lisanslı sporcu sayısı ülkemizin nü-
fus yoğunluğuna göre spor için oldukça yeter-
siz kalmaktadır  (Gül, 2008: 112). Çalışmada 
lisanslı sporcu sayılarına göre mevcut durum 
incelendiğinde; 2007-2016 yılları arasında 
lisanslı sporcu sayılarının (erkek ve bayan) 
sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Yıllar 
bazında incelendiğinde en büyük artışın er-
keklerde 2012 yılında %18,24’lük, bayanlar-
da ise %27,48’lik artışla 2013 yılında olduğu 
görülmektedir. Yıllara göre sporcu sayılarına 
bakıldığında lisanslı erkek sporcu sayısının 
bayan sporcu sayısının yaklaşık olarak 2 ila 3 
katı değişen oranlarda fazla olduğu görülmek-
tedir. Erkek ve bayan toplam sporcu sayılarına 
bakıldığında en büyük artış %119,47’lik oran-
la 2012 yılında olmuştur. En büyük düşüş ise 
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2013 yılında %34,20’lik oranla gerçekleşmiş-
tir.

Yıla göre sporcu sayılarının farklılaştığını ve 
en büyük farklılığında 2016 yılına ait olduğu 
belirlenmiştir. Ülkemizdeki faal sporcu sayısı-
nın nüfusa oranının ve kulüpleşme oranlarının 
gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça geride kal-
dığını; branşlar arasında iş birliği kültürü ge-
lişmediği için ortak projelerin yapılmadığını; 
dünyadaki birçok ülke, vatandaşlarını küçük 
yaşlardan itibaren fiziksel aktivite ve spora 
yönlendirmekteyken bizim eğitim sistemimi-
zin çocukları spordan, sanattan ve sosyal ha-
yattan uzaklaştırdığını; bu durumu düzeltmek 
için öğrencilerin spor, sanat ve beceri alanla-
rındaki başarılarının bir üst eğitim kurumuna 
geçişte dikkate alınacağı bir sistem geliştiril-
mesi gerektiğini; özellikle öğrencilere yöne-
lik yeni spor tesislerinin yapılması için özel 
sektörün teşvik edilmesi gerektiğini; (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 2011: 185) böylelikle 
sporcu sayısında artış sağlanacağı düşünül-
mektedir.

Sporcu sayıları ve spor yapanlara bakıldığında 
Türkiye’nin bazı Avrupa ülkeleriyle arasında 
kısa zamanda kapanmayacak farklar vardır. 
Türkiye’de genel olarak 115 kişiden birinin 
spor yaptığı buna rağmen, Almanya’da ve 
Lüksemburg’da her dört kişiden birinin spor 
yaptığı veya uğraştığını bilinmektedir. Çoğu 
Avrupa Ülkesinde nüfusunun yarıya yakını 
spor yaparken, Türkiye’nin sadece binde altı-

sının lisanslı spor yaptığı anlaşılmaktadır. Bu 
oranlardan anlaşılacağı üzere spora gerekli 
ilgi ve alakanın gösterilmediği anlaşılmakta-
dır.( Karahüseyinoğlu ve ark., 2005: 75-82).

Türkiye’deki lisanslı sporcu sayısının, her yıl 
farklı oranlarda artış göstermesine rağmen 
sporda ileri performans göstermiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında lisanslı sporcu sayısı dağı-
lımı bakımından yetersiz olduğu saptanmıştır 
(Yüce ve Sunay, 2013: 95-103).

Kupa türüne göre kupa sayılarının farklılaş-
tığı belirlenmiştir. Yıllar bazında uluslararası 
faaliyetlerde (Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, 
Avrupa Şampiyonası, Üniversiade, Akdeniz 
Oyunları, Balkan Şampiyonası vb.) kazanılan 
kupa sayılarına bakıldığında, kupa türüne göre 
kupa sayılarının farklılaştığı belirlenmiştir. En 
büyük artışın yıl bazında %127,14’lük artışla 
2009 yılında gerçekleştiği, Bakanlığı kurul-
duğu 2011 yılından sonraki 2012 yılında bir 
düşüş gerçekleşmiş olmasına rağmen sonraki 
yıllarda sırasıyla %22,32, %17,06, %40,08 ve 
%19,46’lık oranlarla artış göstermiştir.  

Dünyanın en eski spor organizasyonu olan 
Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’nin madalya 
beklediği sporcular bir bir elenerek başarısız 
olmuştur. Bu başarısızlık ülkemizin spor poli-
tikasını bir kez daha tartışmalı hâle getirmiştir. 
Yıllardır bir türlü geliştirilemeyen spor poli-
tikası yüzünden Türkiye’nin her olimpiyatta 
başarısızlığı daha da artmaktadır. Spor poli-
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tikasında ağırlık futbola verilince diğer spor 
dalları ikinci plana düşmüştür (Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, 2011: 196).

Ülkemizde spor yönetiminde karşımıza çı-
kan ve kurumlar arasındaki koordinasyon, 
işbirliği ve iş bölümü eksikliği, uluslararası 
arenada, spor alanında ülkemizin gösterdiği 
performansı da olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Tarihsel sürece de bakıldığında madal-
ya sıralamasında ilk on içerisine girdiğimiz 
1948 Londra Olimpiyatları ile futbolda dünya 
üçüncülüğü ve birkaç Avrupa şampiyonluğu 
dışında Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu 
yana, birçok önlem alınmasına rağmen spo-
run uluslararası arenasında ne yazık ki başa-
rılı sonuçlar alınamamıştır (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2014: 4).

Türkiye’nin son beş Olimpiyat Oyunlarında 
göstermiş olduğu performansın karşılaştırma-
sı yapılmadığında Türkiye’nin madalya ba-
zındaki ülke sıralaması 19’unculukla 37’nci-
lik arasında dalgalı bir seyir sürdürmektedir 
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 4).

Yıla göre kupa sayılarının farklılaştığını ve 
en büyük farklılığında 2016 yılında olduğu 
belirlenmiştir.

Sporcu sayısındaki bir birimlik artış, Madalya 
sayısında 0.689 birimlik artış sağlamaktadır. 
Türkiye’nin sporcu sayısı ile alınan derecele-
rin orantılı olmadığını; sportif başarıda diğer 
ülkelerin altında kaldığımızı; (Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, 2011: 196), Diğer yandan ka-
tılım sağlanan branş sayısı ve katılan sporcu 
sayısı yıllar itibariyle artış seyri göstermiştir. 
Yine de Türkiye’deki genç nüfus sayısı dik-
kate alındığında, sportif başarılar açısından 
daha iyi bir konumda bulunması gerekmekte-
dir. (T.C. Kalkınma Bakanlığı,  2014: 4).

Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 48’i 
kadın, 55’i erkek olmak üzere toplam 103 
sporcu temsil etmiştir. Türkiye 37 branştan 
21’ inde mücadele etmiştir. Oyunları 1 altın, 
3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya 
ile kapatmıştır. Türkiye altın madalya sırala-
masında 41’inci ve toplam madalya listesinde 
ise 34’üncü sırada yer almıştır. Toplam 103 
sporcunun 29 tanesi devşirme sporcudur. Bu 
devşirme sporcular 3 tane madalya kazanmış-
lardır. Güreş branşında 52 yıl sonra ilk kez 
5 madalya alınmıştır. Türkiye’nin; nüfusuna 
göre alması gereken madalya sayısı 68’dir. 
Türkiye ekonomik seviyesine göre ise 18 
madalya almalıdır. Fakat 8 madalya almıştır. 
Rio’da alınan bir madalya tam 258 Milyon 
300 bin TL’ ye karşılık gelmektedir. Sonuç 
olarak, Türkiye’nin nüfusuna ve ekonomik 
seviyesine göre Rio Olimpiyat Oyunları’nda 
aldığı madalyalar ve dereceleri yetersiz gö-
rülmüştür. Devşirme sporculardan da bekle-
nen elde edilememiştir. Planlı ve programlı, 
uzun dönemli bir çalışma programı uygulan-
malıdır. (İmamoğlu, 2016: 774-778)



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran   İlkbahar Yaz Sayı: 12 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
April / May / June Spring Summer Issue: 12 Year: 2017

JEL KODU: C21-I83-L83-Z18 ID:142 K:17
(Spor Ekonomisi ve Yönetimi – Sport Economics and Management)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393

36

Spor kulübü sayısındaki bir birimlik artış, 
Madalya sayısında 0.132 birimlik artış sağ-
lamaktadır. Sunay’ın (2000) yaptığı çalışma-
da, 1999 verilerine göre, her 10455 kişiye bir 
spor kulübü düştüğü tespit edilmiş, Yenel ve 
Güngörmüş (2006)’ün çalışması ile paralellik 
gösterirken, yaklaşık 15 yıllık bir süreç geç-
mesine rağmen spor kulüpleri açısından, ni-
celik olarak belirgin bir farklılığın olmaması 
oldukça düşündürücüdür.

Sonuç olarak spor kulüpleri incelendiğinde 
son 10 yıllık dönem içerisinde sürekli artış 
göstermesi olumlu ancak yetersiz bir durum 
olarak değerlendirilebilir. Kulüp sayıların-
daki artışa rağmen belirli dönemler artış ve 
azalma gösteren faal sporcu sayılarının son 
yıllarda azalma göstermiş olması, (T.C. Kal-
kınma Bakanlığı, 2014) ülke nüfusu ve genç 
nüfus göz önünde tutulduğunda, gerek kulüp 
sayısının gerekse lisanslı sporcu sayısının 
ve alınan başarıların yeterli olmadığı söyle-
nebilir (Yenel ve Güngörmüş, 2006: 61-72). 
Çalışmada lisanslı sporcu sayılarının ise 
2007-2016 yılları arasında sürekli bir artış 
göstermesi ve faal sporcu sayısına oranla sa-
yısal anlamdaki oransal fark dikkat çekici bir 
husustur. Uluslararası organizasyonlarda ka-
zanılan kupa türleri ve kupa sayıları arasında 
farklılık olduğu daha çok bronz madalya alın-
dığı, ayrıca Bakanlığın kurulduğu 2011 yılın-
dan itibaren kupa sayılarında 2012 yılında bir 
düşüş gerçekleşmiş olmasına rağmen sonraki 

yıllarda sırasıyla %22,32, %17,06, %40,08 
ve %19,46’lık oranlarla artış göstermiştir. 
2012 yılında meydana gelen düşüşün Lond-
ra olimpiyatlarında beklenen başarıların elde 
edilememesinin ve olimpiyata hazırlık esna-
sında düzenlenen diğer farklı organizasyon-
lardaki beklentilerin karşılanamaması olarak 
açıklanabilir. Çalışmada Sporcu sayısındaki 
ve Spor kulübü sayısındaki artışın madalya 
sayısında artış sağlamakta olduğu beklenen 
bir sonuçtur. Sporun kitlelere yayılması ve 
daha fazla bireyin tesisleşme ile birlikte daha 
fazla spor alanlarına yönlendirilmesi başarılı 
sporcu sayısında elit düzeyde artış oluştura-
bilecektir. Ayrıca Spor kulüpleri sportif faa-
liyetlerin yapıldığı aktif katılımın sağlandığı 
sporun temel yapı taşlarıdır. Spor kulüpleri 
sayısında ki artış daha fazla kişinin sporla ta-
nışması ve spor yapma imkanına kavuşması 
anlamına gelecektir. Ülkedeki lisanslı ve elit 
düzeyde sporcu sayısı da artacaktır. Önem-
li olan bir hususta lisanslı sporcu sayıları-
nın faal sporcu sayıları ile oransal anlamda 
uyumunun sağlanmasıdır. Bu anlamda spor 
kulüplerinin sayısal olarak artışı daha fazla 
bireye spor yapma imkanı sağlayarak birey-
lerinde aktif katılımını teşvik edecektir. Bu 
sayede elit düzey sporcu yetişmesi ve ulus-
lararası başarı elde edilmesi yönünde önemli 
bir adım atılmış olacaktır. Ülkelerin gelişmiş-
lik düzeylerinin bir göstergesi olarak nitelen-
dirilen spor alanlarında elit düzeyde sporcu 
yetiştirilmesi, kitlesel sporun artırılması ile 
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beraber sağlıklı bir toplum oluşturulması ve 
uluslararası organizasyonlarda ki etkinlik ve 
verimlilik dolaylı olarak ülke ekonomisine ve 
yerel ekonomiye katkı sağlayacaktır.    
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Ensuring the spread of sports, its adoption as a lifestyle for all ages and all seg-
ments of the society and increasing the active participation of the individuals in the sport are 
the basic principles based on the constitution and highly emphasized in Turkish sports policies. 
Sports, one of the development indicators of countries at international level, have become a so-
cial phenomenon that has important social, economic and political implications integrated with 
health, education and cultural life. The level of accomplishing the duties and responsibilities of 
the state in the direction of dissemination of sport which includes the patterns of social structure 
and ensuring active participation in the sport with reference to the social state in our country 
and addressing the halting aspects of the sport will draw a road map prospectively.  Objective 
and Method: In this study, the purpose is to analyze the current situation in the 10 years pe-
riod based on general statistics about sports and athletes published by General Directorate of 
Sports and Turkish Statistical Institute for the period between 2007 and 2016. In this analysis, 
descriptive statistics, variance analysis (ANOVA), Man Whitney, Kruskal Wallis and regression 
analysis were applied using Panel Data. Results: At the end of the research, it has been determi-
ned that the numbers of the sports club differ according to the type of sport club and the biggest 
difference is observed in the group of the sports club. Regarding the number of sports clubs, 
it is seen that it has increased regularly since 2007 and the highest increase is observed with a 
rate of 8.71% in 2013. Reductions have been observed in specialized sports clubs since 2008. 
When the foundation clubs are examined, irregular increases and decreases are seen by years. 
When school sports clubs are examined, it is seen that there has been a continuous decrease 
since 2009. It has also been determined that the number of sports clubs differs by years. It has 
been determined that the number of athletes differs by sex. Concerning the number of athletes 
by years, it is seen that the number of active male athletes is 2 or 3 fold more than the number of 
female athletes. Regarding the total numbers of male and female athletes, the greatest increase 
was observed with a rate of 49.43% in 2012. When the current situation is examined according 
to the number of licensed athletes, it is seen that the number of licensed athletes (male and fe-
male) increased continuously between 2007 and 2016. When we examine it by years, it is seen 
that the greatest increase was observed in men with 18.34% in 2012 and 27.48% in women in 
2013. Concerning the number of athletes by years, it is seen that the number of licensed male 
athletes is 2 or 3 fold more than the number of female athletes. Concerning the total number of 
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male and female athletes, the greatest increase was in 2012 with a rate of 119.47%. The biggest 
decline occurred with a rate of 34.20% in 2013. It has been determined that the number of cups 
won according to cup type is different. Looking at the number of cups won in international ac-
tivities (Olympic, World Championship, European Championship, Universidad, Mediterranean 
Games, Balkan Championships, etc.) by years, it has been determined that cup numbers differ 
by the cup type. The greatest increase was with a rate of 127.14% in 2009 and then it increased 
with rates of 22.32%, 17.06%, 40.08% and 19.46% respectively in the following years despite 
a decline that occurred in 2012 after the Ministry was established in 2009. It has been determi-
ned that the number of cups differs by years and the greatest difference was in 2016. According 
to the regression analysis made, one unit of increase in the number of athletes ensures 0.689 
unit of increase in the number of medals and one unit of increase in the number of sports clubs 
ensures 0.132 unit of increase in the number of medals. Conclusion: In conclusion, when the 
sports clubs are examined, the continuous increase during the last 10 years can be regarded as a 
positive but inadequate condition. The decrease in the number of active athletes in recent years 
that increases and decreases in certain periods despite the increase in the number of clubs, con-
tinuous increase in the number of licensed athletes between 2007 and 2016 and the proportional 
difference in numerical sense in proportion to the number of active athletes are remarkable 
points. It has been determined that there is a difference between the type of cups and number of 
cups won in international organizations, bronze medals have been won heavily and an increase 
has been observed with rates of 22.32%, 17.06%, 40.08% and 19.46% respectively in the fol-
lowing years despite a decline that occurred in 2012 after the Ministry was established in 2009. 
The decline in 2012 can be explained as the failure to achieve the expected successes of the 
London Olympics and the inability to meet expectations in other organizations organized du-
ring the Olympic preparations. It is an expected result that the increase in the number of athletes 
and the number of sports clubs provide an increase in the number of medals. Spreading sport to 
the masses and directing more individuals to sports fields more with installation will lead to an 
elite increase in the number of successful athletes. Moreover, sports clubs are the main keysto-
nes of sport where active participation is ensured and athletic activities are held. The increase 
in the number of sports clubs will mean that more people will be able to meet sports and have 
the opportunity to do sports. The number of licensed and elite athletes in the country will also 
increase. It is important to ensure that the number of licensed athletes is proportional to the 
number of active athletes. In this sense, the numerical increase in sports clubs will encourage 
more active participation in individuals by allowing more individuals do sports. In this respect, 
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an important step will be taken towards raising elite athletes and obtaining international suc-
cess. The development of athletes at the elite level in the sports fields, which are described as a 
sign of development levels of the countries, the establishment of a healthy society together with 
the increase of mass sports and the efficiency and effectiveness in international organizations 
indirectly contribute to the country’s economy and the local economy.
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TÜRKİYE HENTBOL SÜPER LİGİ ANTRENÖRLERİNİN RİSK 
BELİRLEME DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER 

IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 1

EVALUATION OF RISK IDENTIFICATION LEVELS OF TURKISH 
HANDBALL SUPER LEAGUE COAHES IN THE LIGHT OF CERTAIN 

DEMOGRAPHICAL VARIABLES 

Özgür KARATAŞ
İnönü Üniversitesi,  Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya / Türkiye
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Öz: Amaç: Bu araştırma, Türkiye Hentbol Süper Ligi kulüp-
lerindeki antrenörlerin algıladıkları risklerle ilgili görüşlerini 
bazı demografik değişkenlerle belirleyebilmek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada, betimsel tarama yöntemle-
rinden biri olan “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştır-
manın evrenini, Türkiye Hentbol Süper Ligi takımlarında aktif 
olarak görev yapan 49 antrenör oluştururken, örneklemini 
ise; rastgele ve tesadüfî yöntemle seçilmiş farklı kulüplerde 
antrenörlük yapan 45 antrenör oluşturmaktadır. Araştırmada 
veri aracı olarak Gök (2006)’ün sporda risk belirleme anketi 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin geçerlik ve 
güvenirlik çalışması yapılmış ve kullanılan anketin Cronbach 
Alpha değeri 0,72 olarak tespit edilmiştir. Veriler istatistik 
paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Uygulanan 
ankette demografik değişkenler arasında bir farkın olup olma-
dığını belirlemek amacıyla anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul 
edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan antrenörlerin risk 
belirleme düzeyleri cinsiyet değişkenine göre aralarındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna 
karşın yaş, medeni durum, eğitim durumu, antrenörlük süresi 
değişkenlerine göre aralarındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Araştırma sonucunda; 
erkek antrenörlerin kadın antrenörlere göre, üniversite düze-
yinde eğitime sahip olan antrenörlerin lisansüstü eğitim almış 
antrenörlere göre, 55 yaş ve üstü antrenörlerin, 27-33, 34-40, 
41-47, 48-54 yaş arasındaki antrenörlere göre, evli antrenör-
lerin bekâr antrenörlere göre, antrenörlük süresi 21 yıl ve üstü 
olan antrenörlerin 1-5, 6-10, 11-15 ve 16-20 yıl arasındaki 
antrenörlere göre riskleri daha yüksek düzeyde algıladıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, Risk Belirleme, 
Hentbol, Antrenör

Abstract: Objective: This study is performed with the aim 
to determine the opinions of coaches in the Turkish Handball 
Super League clubs about the risks they perceive by means of 
certain demographical variables. Method: “General screen-
ing model” is utilized in the research as one of the descriptive 
screening methods. 49 coaches working actively in the Turk-
ish Handball Super League teams constitute the population of 
the research; and sample of the research is 45 coaches work-
ing in different clubs selected randomly. Risk determination 
survey of Gök (2006) in sports is used as a data tool in the 
research. Validity and reliability work of the survey used for 
the research is made and Cronbach Alpha value of the survey 
used is determined as 0.72. Data is analyzed by means of 
statistical package program. Significance level is considered 
as 0.5 in the survey applied with the purpose to determine if 
there is any difference between the demographic variables. 
Results: The difference between the risk determination levels 
of coaches participating in the research according to the sex 
variable is found statistically meaningful (p<0.05). On the 
other hand the differences according to the variables of age, 
marital status, educational background, coaching duration 
are not found statistically meaningful (p>0.05). Conclusion: 
At the end of the research, it is concluded that male coaches, 
coaches with university education, coaches at and over the age 
of 55, married coaches and coaches with coaching time of 21 
years and over perceive risks at a higher level respectively in 
comparison to the female coaches, coaches with postgraduate 
education, coaches between ages 27-33, 34-40, 41-47 and 
48-54, unmarried coaches and coaches with coaching time 
between 1-5, 6-10,11-15 and 16-20 years.  

Key Words: Risk, Risk Management, Risk İdentification Hand-
ball, Coache
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GİRİŞ

Risk kelimesi günlük yaşantımızda sürekli 
karşımıza çıkan bir kavramdır. Risk, olumlu 
fırsatlarına karşın genel olarak endişe duyu-
lan bir olgu, zarar ya da kar olarak belirle-
nebilecek bir olasılığın ölçülmesi, gelecekte 
karşılaşabilecek olan ve amaçların gerçekleş-
tirmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuz-
luklar veya amaçlara ulaşmayı kolaylaştıra-
bilecek fırsatlar olarak tanımlanmıştır (Kara-
man, 2013: 447; Kip, 2014: 6; Erdem, 2014: 
8). Riskler, genel olarak sağlığı tehlikeye atan 
ve hayati tehlike yaratan, yani hastalık veya 
ölümle sonuçlanma ihtimali yüksek davranış-
lar olarak da belirtilir (Esen, 2003: 79). 

Fıkırkoca (2003)’ya göre insanların yürüttü-
ğü faaliyetlerin çoğunda o faaliyetin yapısına 
bağlı bir takım riskler vardır. Riskleri belir-
lemek ve yönetmek modern toplumları uzun 
zamandan beri meşgul etmektedir (Altunoğ-
lu &Atav, 2009: 2). Risk belirleme, risklerin 
ve kaynaklarının problem haline gelmeden 
belirlenmesidir. Riskler belirlenmeden ve ta-
nımlanmadan değerlendirilemez veya yöneti-
lemez. Risk belirleme; işletme faaliyetlerine 
etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve 
bunların karakteristik özelliklerini doküman-
te etmektir. Risk belirleme süreci spor kulü-
bünün ve takımının amaçlarını etkileyebile-
cek faktörlerin neler olabileceği ve bunların 
nasıl meydana gelebileceğini belirlemektir. 
Risklerin en önemli olanlarının belirlenmesi 

de son derece önemlidir (Gök, 2006: Küçük, 
2003). Risk belirlemede amaç risklerin prob-
leme dönüşmeden önceden erken aşamalarda 
belirlenerek köklü çözümler bulunması, azalt-
ma ve karar faaliyetlerine fırsat tanımaktır. 
Çünkü riskler problem haline geldikten son-
ra çözümlenmesi, köklü çözümler bulunması 
zaman, maliyet ve performans açısından daha 
büyük sıkıntılar içerecektir (Fıkırkoca,2003). 
Belirsizliklerin vereceği kaybı bertaraf etmek 
için, etkin bir risk yönetim sistemi gerekmek-
te, aksi halde krizler yaşanabilmektedir (De-
mirel & Taner, 2009: 128).

Spor organizasyonları açısından risk, orga-
nizasyonun hedefleri ve süreçlerini olumsuz 
yönde etkileyebilecek durumlara neden olabi-
lecek her bir olayın meydana gelme olasılığı 
olarak tanımlanabilir (Gök&Balcı, 2012: 61). 
Günümüzde spor kulüpleri de risk oluştura-
bilecek durumlara karşı gerekli tedbirleri al-
madıkları zaman yaptıkları bazı faaliyetlerde 
sporcuların, antrenörlerin hatta çalışanlarının 
sağlığını tehlikeye sokan sakatlanma ya da 
ölümle sonuçlanabilecek bir takım risklerle 
karşı karşıya bırakabilir. 

Bu çalışmanın amacı da Türkiye Hentbol Sü-
per Ligi antrenörlerinin risk belirleme düzey-
lerinin bazı demografik değişkenler ışığında 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çalışmada betimsel yöntemlerden biri olan 

genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştır-

manın evrenini, Türkiye Hentbol Süper Ligi 

takımlarında aktif olarak görev yapan antre-

nörler oluştururken, örneklemini ise; rastge-

le ve tesadüfî yöntemi ile seçilen 45 antre-

nör oluşturmaktadır. Araştırmada veri aracı 

olarak Gök (2006)’ün sporda risk belirleme 
anketi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması ya-
pılmış ve kullanılan anketin Cronbach Alpha 
değeri 0,72 olarak tespit edilmiştir. Veriler 
istatistik paket programı yardımıyla analiz 
edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Antrenörlerin Demografik Değişkenleri İle İlgili Dağılımı

Değişkenler f %

Cinsiyet Erkek
Kadın
Toplam

33
12
45

73,3
26,7
100,0

Yaş

27-33
34-40
41-47
48-54
55 ve üzeri
Toplam

4
12
17
5
7
45

8,9
26,7
37,8
11,1
15,6
100,0

Medeni Durum Evli
Bekâr
Toplam

35
10
45

77,8
22,2
100,0

Eğitim Durumu Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam

-
36
9
45

-
80,0
20,0
100,0

Antrenörlük Süresi

1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üstü
Toplam

2
12
13
10
8
45

4,4
26,7
28,9
22,2
17,8
100,0
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Tablo 1’de antrenörlerin cinsiyet değişkeni 
dağılımına bakıldığında % 73,3’ünün erkek, 
% 26,7’sinin de kadın antrenörlerden oluştu-
ğu görülmektedir.    

Antrenörlerin yaş değişkeni dağılımına bakıl-
dığında % 8,9’unun 27-33 yaşları arasında, % 
26,7’sinin 34-40 yaşları arasında, % 37,8’inin 
41-47 yaşları arasında, % 11,1’inin 48-54 
yaşları arasında, % 15,6’sının da 55 yaş ve 
üzeri olduğu görülmektedir. 

Antrenörlerin medeni durum değişkeni dağı-
lımına bakıldığında % 77,8’inin evli,       % 
22,2’sinin de bekâr olduğu görülmektedir. 

Antrenörlerin eğitim durumu değişkeni dağı-
lımına bakıldığında %80,0’inin üniversite, % 
20,0’sinin lisansüstü eğitime sahip oldukları, 
lise düzeyinde eğitime sahip olan antrenörün-
de bulunmadığı görülmektedir. 

Antrenörlerin görev süreleri değişkeni da-
ğılımına bakıldığında % 4,4’ünün 1-5 yıl 
arasında, % 26,7’sinin 6-10 yıl arasında, % 
28,9’unun 11-15 yıl arasında, % 22,2’sinin 
16-20 yıl arasında, % 17,8’inin de 21 yıl ve 
üstü hentbol antrenörü olarak görev yaptığı 
görülmektedir.

Tablo 2. Antrenörlerin Risk Belirleme Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklıla-
şıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları

Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p

Erkek 33 27,65 912,50

44,500 ,000
Kadın 12 10,21 122,50

(p<0,05).

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırma gru-
bunu oluşturan antrenörlerin risk belirleme 
düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediğini be-
lirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U 

testi sonucunda aralarındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Mann 
Whitney U testi sıra ortalaması dikkate alın-
dığında erkek antrenörlerin risk ortalamaları 
(sıra ortalaması = 27,65) kadın antrenörlerin 
risk ortalamalarından (sıra ortalaması =10,21)  
daha yüksek olduğu da görülmektedir.
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Tablo 3. Antrenörlerin Risk Belirleme Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Yaş N Sıra Ortalaması Sd X² p

27-33 4 24,75
34-40 12 15,63
41-47 17 24,35 4 6,941 ,139

48-54 5 23,10
55 ve üstü 7 31,29

(p>0,05).  

Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırma gru-
bunu oluşturan antrenörlerin risk belirleme 
düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonu-
cunda aralarındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  Kruskal 

Wallis testi sıra ortalaması dikkate alındığın-
da (Sıra Ortalaması = 27-33 yaş 24,75; 34-40 
yaş 15,65; 41-47 yaş 24,35; 48-54 yaş 23,10; 
55 yaş ve üstü 31,29) 55 yaş ve üstü antrenör-
lerin risk ortalamaları diğer yaş grupları risk 
ortalamalarından yüksek olduğu görülmekte-
dir. Ancak bu farklılığın anlamlı düzeyde ol-
madığı saptanmıştır.

Tablo 4. Antrenörlerin Risk Belirleme Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları

Medeni Durum N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p

Evli 35 23,31 816,00
164,000 ,762

Bekâr 10 21,90 219,00

(p>0,05).  

Tablo 4’de görüldüğü üzere araştırma grubunu 
oluşturan antrenörlerin risk belirleme düzeyle-
rinin medeni durum değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirle-
mek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi 
sonucunda aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  Mann Whit-
ney U testi sıra ortalaması dikkate alındığında 
(Sıra Ortalaması= evli 23,31; bekâr 21,90) evli 
antrenörlerin risk ortalamaları bekâr antrenör-
lerin risk ortalamalarından yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Ancak bu farklılığın anlamlı dü-
zeyde olmadığı saptanmıştır.
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Tablo 5. Antrenörlerin Risk Belirleme Düzeylerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Eğitim Durumu N Sıra Ortalaması Sd X² P

Üniversite 39 23,28 1 ,082 ,775

Lisansüstü 9 21,89

(p>0,05).  

Tablo 5’de görüldüğü üzere araştırma gru-
bunu oluşturan antrenörlerin risk belirleme 
düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis 
testi sonucunda aralarındaki fark istatistik-

sel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  
Kruskal Wallis testi sıra ortalaması dikka-
te alındığında (sıra ortalaması= üniversite 
23,28; lisansüstü 21,89) üniversite düzeyinde 
eğitime sahip olan antrenörlerin risk ortala-
maları lisansüstü eğitime sahip olan antre-
nörlerin risk ortalamalarından yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 6. Antrenörlerin Risk Belirleme Düzeylerinin Antrenörlük Süresi Değişkenine 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis Testi 

Sonuçları

Antrenörlük süresi N Sıra Ortalaması Sd   X²                    p

      1-5
     6-10
     11-15
     16-20
     21 ve üstü

2
12
13
10
8

26,50
23,38
15,54
26,25
29,63

4  7,118             ,130

(p˃0,05).

Tablo 6’da görüldüğü üzere araştırma gru-
bunu oluşturan antrenörlerin risk belirleme 
düzeylerinin antrenörlük süresi değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip gösterme-
diğini belirlemek amacıyla yapılan Krus-
kal Wallis testi sonucunda aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p˃0,05). Kruskal Wallis testi sıra ortalaması 
dikkate alındığında (Sıra Ortalaması = 1-5 yıl 
26,50; 6-10 yıl 23,38; 11-15 yıl 15,54; 16-20 
yıl 26,25; 21 yıl ve üstü 29,63) antrenörlük 
süresi 21 yıl ve üstü olan antrenörlerin risk 
belirleme düzeyleri risk ortalamaları antre-



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran   İlkbahar Yaz Sayı: 12 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
April / May / June Spring Summer Issue: 12 Year: 2017

JEL KODU: I10-I13-I29 ID:143 K:17
(Spor Ekonomisi ve Yönetimi – Sport Economics and Management)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393

48

nörlük süresi 1-5, 6-10, 11-15 ve 16-20 yıl 
arasındaki antrenörlerin risk ortalamaların-
dan yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu 
farklılığın anlamlı düzeyde olmadığı saptan-
mıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Tablo 2’ye bakıldığında antrenörlerin risk be-
lirleme düzeyleri cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  Mann Whit-
ney U testi sıra ortalaması dikkate alındığın-
da erkek antrenörlerin risk ortalamaları (sıra 
ortalaması=27,65), kadın antrenörlerin risk 
ortalamalarından (sıra ortalaması =10,21)  
daha yüksek olduğu görülmektedir. Slovic 
(1992), Gustafson (1997) kadınların ve er-
keklerin riskleri farklı algıladıklarını, Özer 
ve Gülpınar (2005) kadınların erkeklere göre 
daha az risk algıladıklarını, Harranta ve Vail-
lant (2008) kadınların genel olarak erkeklere 
nazaran birçok alanda daha fazla riskten ka-
çan olduklarını ileri sürmektedir. Dal (2009) 
üniversite öğrencileri üzerine yapmış olduğu 
araştırmasında erkek ve bayanların algıladık-
ları risk düzeylerinin anlamlı derecede farklı 
olduğunu belirlemiştir. Bu bulgular çalışma-
mızla paralellik göstermektedir. Hentbol sü-
per ligi takımlarında kenar yönetiminde li-
der konumda olan erkek antrenörlerin kadın 
antrenörlerden daha etkin olması, sporcu ve 
kulüple ilgili çalışmalarında daha ön planda 
olması erkek antrenörlerin riskleri belirleme 
düzeylerinin yüksek çıkmasına ve kadın ant-

renörlerle aralarında anlamlı fark çıkmasına 
neden olduğu düşünülmektedir.

Tablo 3’e bakıldığında antrenörlerin risk be-
lirleme düzeyleri yaş değişkenine göre an-
lamlı bulunmamıştır (p>0,05).  Kruskal Wal-
lis testi sıra ortalaması dikkate alındığında 
(sıra ortalaması = 27-33 yaş 24,75; 34-40 yaş 
15,65; 41-47 yaş 24,35; 48-54 yaş 23,10; 55 
yaş ve üstü 31,29) 55 yaş ve üstü antrenörle-
rin risk ortalamaları diğer yaş grupları risk or-
talamalarından yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak bu farklılığın anlamlı düzeyde olma-
dığı saptanmıştır. Barak (2008) kişilerin risk 
alma istekliliğinin zaman içinde değişebildi-
ğini, Gök (2006) ise voleybol antrenörlerinin 
risk belirleme düzeylerinin yaş değişkenine 
göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını be-
lirlemiştir. Bu bulgu çalışmamızla paralellik 
göstermektedir. 55 yaş ve üstü antrenörlerin 
hentbola uzun yıllar hizmet etmiş olmala-
rından oluşabilecek riskleri önceden tahmin 
edebilecekleri, riskleri belirlerken genç ant-
renörlere göre daha yüksek düzeyde algıla-
yacakları ayrıca genç antrenörlerin riskleri 
belirlemede daha çekingen davrandıkları dü-
şünülmektedir.

Tablo 4’e bakıldığında antrenörlerin risk be-
lirleme düzeyleri medeni durum değişkenine 
göre anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  Mann 
Whitney U testi sıra ortalaması dikkate alın-
dığında (Sıra Ortalaması= evli 23,31; bekâr 
21,90) evli antrenörlerin risk ortalamaları 
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bekâr antrenörlerin risk ortalamalarından 
yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu fark-
lılığın anlamlı düzeyde olmadığı saptanmış-
tır. Kahyaoğlu (2011) çalışmasında evli ve 
bekâr gruplar açısından risk alma eğilimine 
göre anlamlı bir fark bulamamıştır. Lieber-
man ve Stashevsk (2002), Karatay (2009) 
araştırmalarında evlilerin bekârlara oranla 
riski daha yüksek algıladıkları ve evlilerin 
bekârlardan daha fazla risk üstlenebildikleri 
sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgular çalışma-
mızla paralellik göstermektedir. Çalışmamız 
sonucuna göre medeni durum değişkeninin 
antrenörler için risk belirlemede etken olma-
dığı düşünülmektedir.

Araştırma grubunu oluşturan antrenörlerin 
risk belirleme düzeyleri eğitim durumu değiş-
kenine göre anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  
Kruskal Wallis testi sıra ortalaması dikka-
te alındığında (sıra ortalaması= üniversite 
23,28; lisansüstü 21,89) üniversite düzeyinde 
eğitime sahip olan antrenörlerin risk ortala-
maları lisansüstü eğitime sahip olan antre-
nörlerin risk ortalamalarından yüksek olduğu 
görülmektedir. (Tablo 5). Saraç ve Kahyaoğ-
lu (2011) çalışmalarında eğitim seviyesi lise 
olan kişilerin risk düzeyleri eğitim seviyesi 
lisans ve lisansüstü olan kişilerden yüksek ol-
duğunu, lisans mezunu olanların risk düzey-
leri ise lisansüstü eğitime sahip olanlardan 
düşük olduğunu tespit etmiştir. Bellante ve 
Gren (2004), Hanna ve Lindamood (2005), 

Gutter ve Fontes (2006), Coleman (2003), 
Brown ve Taylor (2007) eğitim durumu ve 
risk belirleme arasında anlamlı bir ilişki tes-
pit edememişlerdir. Hentbol antrenörleri ara-
sında lise düzeyinde eğitim almış antrenörün 
bulunmaması, hentbol antrenörlerinin üniver-
site ve yüksek lisans mezunu olmaları neti-
cesinde belirleyecekleri risklerinde benzer 
olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 6’ya bakıldığında antrenörlerin risk 
belirleme düzeyleri antrenörlük süresi değiş-
kenine göre anlamlı bulunmamıştır (p˃0,05). 
Kruskal Wallis testi sıra ortalaması dikkate 
alındığında (Sıra Ortalaması = 1-5 yıl 26,50; 
6-10 yıl 23,38; 11-15 yıl 15,54; 16-20 yıl 
26,25; 21 yıl ve üstü 29,63) antrenörlük süre-
si 21 yıl ve üstü olan antrenörlerin risk belir-
leme düzeyleri risk ortalamaları antrenörlük 
süresi 1-5, 6-10, 11-15 ve 16-20 yıl arasında-
ki antrenörlerin risk ortalamalarından yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılığın 
anlamlı düzeyde olmadığı saptanmıştır. Gök 
(2006) voleybol antrenörlerin risk belirleme 
düzeylerinin görev yaptıkları süre değişkeni-
ne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını 
belirlemiştir. Erdem (2014) iş tecrübesi ne 
kadar fazla ise risk alma algısı o kadar fazla 
olmaktadır. Bu bulgu çalışmamızla paralellik 
göstermektedir. Antrenörlük süresi 21 yıl ve 
üstü olan antrenörlerin tecrübeli olmaların-
dan hentbolun içeresindeki riskleri genç ant-
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renörlere göre daha iyi gözleyebildiği ve daha 
iyi algıladıkları düşünülmektedir.

Araştırma sonucunda; erkek antrenörlerin ka-
dın antrenörlere göre, üniversite düzeyinde 
eğitime sahip olan antrenörlerin lisansüstü 
eğitim almış antrenörlere göre, 55 yaş ve üstü 
antrenörlerin, 27-33, 34-40, 41-47, 48-54 yaş 
arasındaki antrenörlere göre, evli antrenörle-
rin bekâr antrenörlere göre, antrenörlük süresi 
21 yıl ve üstü olan antrenörlerin 1-5, 6-10, 11-
15 ve 16-20 yıl arasındaki antrenörlere göre 
riskleri daha yüksek düzeyde algıladıkları so-
nucuna ulaşılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Objective: This study is performed with the aim to determine the opinions of coaches in the 
Turkish Handball Super League clubs about the risks they perceive by means of certain demog-
raphical variables. Method: “General screening model” is utilized in the research as one of 
the descriptive screening methods. 49 coaches working actively in the Turkish Handball Super 
League teams constitute the population of the research; and sample of the research is 45 coac-
hes working in different clubs selected randomly. Risk determination survey of Gök (2006) in 
sports is used as a data tool in the research. Validity and reliability work of the survey used for 
the research is made and Cronbach Alpha value of the survey used is determined as 0.72. Data 
is analyzed by means of statistical package program. Significance level is considered as 0.5 in 
the survey applied with the purpose to determine if there is any difference between the demog-
raphic variables. Results: It has been determined in the study that 73.3% of the participants 
are male and 26.7% is female trainers, 26.7% of them are aged between 34 and 40, 37.8% of 
them are aged between 41 and 47; 77.8% of them are married and 22.2% is single. Concerning 
the educational background of trainers, 80.0% of them are university graduate and 20.0% has 
a postgraduate degree. There are no trainers who graduated from high school. It has been es-
tablished that 4.4% of trainers have been working as handball trainers for 1-5 years, 26.7% of 
them for 6-10 years, 28.9% for 11-15 years, 22.2% for 16-20 years and 17.8% for 21 years and 
more. It has been determined following the statistical analyses that risk identification levels of 
trainers significantly differ by the variable of sex and the risk averages of male trainers (mean 
rank = 27.65) have been found to be higher than the risk averages of female trainers (mean 
rank = 10.21). No significant relation has been established in the analyses performed regarding 
age, duration of working as a trainer, education and marital status. Conclusion: At the end of 
the research, it is concluded that male coaches, coaches with university education, coaches at 
and over the age of 55, married coaches and coaches with coaching time of 21 years and over 
perceive risks at a higher level respectively in comparison to the female coaches, coaches with 
postgraduate education, coaches between ages 27-33, 34-40, 41-47 and 48-54, unmarried coac-
hes and coaches with coaching time between 1-5, 6-10,11-15 and 16-20 years. 
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SUSTAINABILITY, LINE PRODUCTION, EFFICIENCY AND 
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Öz: Yaşadığımız dönemde, gezegenimizdeki 
kaynaklar giderek azalmakta ve bir çok hayati 
öneme sahip ihtiyaçlar da insanoğlunun eliyle 
tahribata uğramaktadır. İsraf önemlidir. Amaç: 
Bu makalede, yapılan bu tahribatın en aza indiril-
mesini sağlayacak çok daha “sürdürülebilir” stra-
tejilerin inşaat sektörü ve endüstriyel verimlilik 
açısından nasıl olabileceği konusu araştırılmıştır. 
Kapsam: Bu açıdan, inşaat sektöründeki atıklar 
ve israfla birlikte kurumsal sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilirliğin doğal çevre ile olan etkileşimi, 
temiz teknolojinin kullanımı, kaynak verimliliği, 
temiz teknoloji kullanımı, kirliliğin önlenmesi, 
yeşil binaların inşası, sürdürülebilirlik ve sosyal 
çevre ilişkileri araştırılmıştır. Yöntem: Bu ça-
lışma tarama modeli kapsamında betimsel analiz 
tekniği ile gerçekleştirilmiştir.Yalın üretim ve 
yalın inşaat kavramı ise endüstriyel verimlilik 
noktasında değerlendirilirken değişik örnekler 
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Verimlilik, Sür-
dürülebilirlik, Yalın İnşaat, İsraf, Yeşil Binalar

Abstract: Aim: In the period we live, the reso-
urces on our planet are gradually diminishing, 
and the needs of many vital precautions are being 
destroyed by the hands of mankind. Waste is 
important. Method: In this article, the question 
of how much more “sustainable” strategies could 
be taken in terms of the construction sector and 
industrial productivity, which would ensure that 
this destruction is minimized. In this respect, the 
wastes of  construction sector have explored the 
interrelationship of institutional sustainability and 
interaction of sustainability with the natural envi-
ronment, use of clean technology, resource effici-
ency, clean technology use, pollution prevention, 
green building construction, sustainability and 
social environment. Content: This study was 
carried out with descriptive analysis technique in 
the context of the screening model. The concept 
of lean production and lean construction is eva-
luated at the point of industrial productivity and 
various examples are presented.

Key Words: İndustrial Efficiency, Sustainability, 
Lean Construction, Waste, Green Buildings

(1)  Sorumlu Yazar: Ahmet İSMAİLOĞLU, İstanbul Gelişim Üniversitesi,  Gelişim Meslek Yüksekokulu, İstanbul / 
Türkiye, aismailoglu@gelisim.edu.tr,  Geliş Tarihi / Received: 19.04.2017, Kabul Tarihi / Accepted:  29.06.2017   
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – İnceleme / Research - Examination) Çıkar Çatışması / Conflict of 
Interest: Yok / None “Etik Kurul Raporu “Yok”, “None”  

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.2.3

UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran   İlkbahar Yaz Sayı: 12 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
April / May / June Spring Summer Issue: 12 Year: 2017

JEL KODU: M40-M41-L1-L63 ID:135 K:140
(İşletme Yönetim Organizasyon – Business Management Organization)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

55

GİRİŞ

Küreselleşmenin etkisiyle değişimin hız ka-
zandığı günümüzde, içinde bulunduğu eko-
nomik, siyasal ve sosyal çevrenin bir parçası 
olan inşaat sektörü de dünyada meydana ge-
len değişimlerden kaçınılmaz bir şekilde et-
kilenmiştir. İnşaat firmalarının yönetimleri, 
bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşme süre-
cinde değişim faktörlerinin belirlediği yönde 
değişmek zorunda kalırlar. İnşaat sektörün-
deki değişimi anlayabilmek için öncelikle 
dünyada yaşanan değişim sürecini anlamak 
gerekir. Unutulmamalıdır ki; giderek artan 
rekabet ile küreselleşme süreci, dünyada ya-
şanan değişime yön vermektedir. 21. yüzyılda 
yeşil iş uygulamalarının artması, teknoloji-
deki son sıçramalar ve tüketici bilincindeki 
gelişmeler sonucu, işyerlerini yeşilleştirmek 
sadece yapmak gereken doğru bir eylem ol-
makla kalmaz, aslında şirketlerin karlarını ve 
piyasa değerlerini arttırmanın olmazsa olmaz 
bir koşulu haline de gelir. Bu çalışmada, Türk 
yapım şantiyelerinde meydana gelen israf ile 
ilgili daha önce yapılmış olan araştırmalarla 
birlikte, israfın gerçekleştiği ve giderilmesi 
gerektiği düşüncesi ile hareket edilmiştir. İs-
raf, yapım şantiyelerinde sıkça karşılaşılan bir 
gerçekliktir. Türk yapım şantiyelerinde israf 
olduğu varsayımı, bu israfın türlerinin ve ne-
denlerinin tespit edilmesi ve bunların ortadan 
kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri geliş-
tirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde; giriş bölümü 
ile çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemine 
yer verilmektedir. İkinci bölümde; kurumsal 
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin doğal 
çevre ile olan etkileşimi, temiz teknolojinin 
kullanımı vb konular üzerinde durumaktadır. 
Üçüncü bölümde kaynak verimliliği, temiz 
teknoloji kullanmak, kirliliğin önlenmesi, ye-
şil binaların inşası, sürdürülebilirlik ve sosyal 
çevre ilişkileri araştırılmıştır. Yalın üretim ve 
yalın inşaat kavramı 4. Bölümde ele alınırken, 
5. Bölüm sonuç bölümüne ayrılmıştır.

Amacı:Bu makalede, yapılan bu tahriba-
tın en aza indirilmesini sağlayacak çok daha 
“sürdürülebilir” stratejilerin inşaat sektörü ve 
endüstriyel verimlilik açısından nasıl olabile-
ceği konusu araştırılmıştır. 

Kapsam:Bu açıdan, inşaat sektöründeki atık-
lar ve israfla birlikte kurumsal sürdürülebi-
lirlik ve sürdürülebilirliğin doğal çevre ile 
olan etkileşimi, temiz teknolojinin kullanımı, 
kaynak verimliliği, temiz teknoloji kullanı-
mı, kirliliğin önlenmesi, yeşil binaların inşa-
sı, sürdürülebilirlik ve sosyal çevre ilişkileri 
araştırılmıştır. Yalın üretim ve yalın inşaat 
kavramı ise endüstriyel verimlilik noktasında 
değerlendirilirken değişik örnekler sunulmuş-
tur.

Yöntem: Bu çalışma tarama modeli kapsa-
mında betimsel analiz tekniği ile gerçekleşti-
rilmiştir.
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Çalışmada doküman olarak; kitap, tez ve 
makalelerden yararlanılmış ve yenilenebilir 
enerji kaynakları web sitelerinde yayınladığı 
kanunlar ve yönetmeliklerden, resmi gazete-
lerden aynen alıntılar yapılarak, atıfta bulu-
narak elde edilmiştir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Handy “(2002:49-55), bilgi ekonomisinde 
sürdürülebilirliğin çevresel düzeyin yanın-
da insanı da kapsayacak şekilde genişletil-
mesi gerektiğini, Salzmann ve arkadaşları 
(2005:27-36) da sosyal ve çevresel konulara 
şirketlerin stratejik ve kar odaklı yaklaşma-
sı gerektiğini belirtmektedir. Kurumsal sür-
dürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal 
gelişimlerden kaynaklanan fırsatları değer-
lendirerek ve riskleri yöneterek, uzun vadeli 
hissedar değeri yaratan bir yaklaşımdır (Strin-
ger, 2009). Sürdürülebilirliğin amacı, uzun 
vadede şirketin değerini maksimize ederken 
kısa vadede şirketin performansını optimi-
ze eder (Kotler ve Caslione, 2011). Böylece 
sürdürülebilirliğin, sırf kirlenmenin kontrol 
altına alınmasından ibaret olduğunu düşü-
nenler yanlış yapmaktadır (Hart, 1997:66-
76). Uluslararası 209 şirketin birlikteliğiyle 
oluşan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 
Konseyi (WBCSD), iş dünyasının katkısı 
olmadan sürdürülebilirlik konusunda ilerle-
me kaydedilemeyeceğini belirtmiştir (Ünal, 
2011:10-12). Sürdürülebilirlik konusunda 
teknolojik anlamda inovasyon yapabilecek, 

gerçek bir ilerleme kaydedebilecek araçlar 
sunabilecek asıl kuruluşlar şirketlerdir ve iş 
dünyasının faaliyetlerini devam ettirebilme-
si için sürdürülebilir bir dünya ihtiyacı var-
dır (Handy, 2002:49-55). 1992’de Florida’da 
olan Andrew Kasırgası, binlerce bina ile se-
kiz sigorta şirketini de yok etmiştir (Brown, 
1996:1-22). Coca Cola’nın Hindistan’daki şi-
şeleme tesisi, suyu aşırı kirletmesi nedeniyle 
iki yıl süreyle kapatılmıştır (Esty ve Winston, 
2008). Yani, varlığı iklime bağlı olan sigorta, 
gayrimenkul, turizm vb. şirketler, iklim de-
ğişikliğinin ve doğal çevrenin kirlenmesinin 
potansiyel olumsuz sonuçlarına karşı kendi-
lerini doğrudan hazırlamalı ve bu konudaki 
riskleri yönetme yolunu bulmalıdırlar. Şir-
ket yöneticilerinin kendilerine işlerini hangi 
uzun vadeli çevre baskılarının batıracağını, 
bunların hangilerinin aynı zamanda büyüme 
fırsatı sunabileceğini, ciddi ve sistematik bir 
şekilde sormaları gerekmektedir. Geleceğin 
şirketi değil, şirketin geleceği yönetebilme-
si için bu sorular hayati derecede önem arz 
eder (Esty ve Winston, 2008). Sürdürülebi-
lirlik konusundaki talepler pazarları yeniden 
şekillendirir, yeni riskler doğurur. Sadece his-
sedarlarına para kazandırma faaliyetinde bu-
lunan, şirketin tek amacının para kazanmak 
olduğunu düşünen, doğal ve sosyal çevreyi 
düşünmeyen, sürdürülebilirlik için ne yapı-
labileceği konusunda strateji geliştirmeyen 
şirketlerin “kaybeden şirketler” listesinde yer 
alacağı günümüzde kesindir. Son dönemlere 
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bakıldığında, bir yandan hissedarları zengin-
leştirirken, diğer yandan doğal ve toplumsal 
çevreye yarar sağlayacak kazan*kazan potan-
siyeline sahip program ve süreçler tasarlamak 
mümkündür (Eyring vd., 2011:88-95; Porter 
ve Kramer, 2011:62-77). 

Örneğin; çevre kirliliğini önlemek kaynakla-
rın daha verimli kullanılmasını, tüketicilerin 
de değer verdiği malların üretilmesini sağ-
lar. Artık yatırımcılar, ilgilendikleri şirketin 
çevre stratejisini önemli bir değişken olarak 
analizlerine dahil etmektedir. KLD Research 
& Analytics notu gibi sosyal sorumluluk öl-
çümleri, Fraser Consultancy’nin Ahlaki İtibar 
İndeksi gibi ahlaki indeksler ve Instutional 
Shareholder Service’ın Kurumsal Yönetişim 
Katsayısı gibi kurumsal yönetişim notları 
soğukkanlı yatırım kararları alınmasında git-
tikçe daha bütünleşik bir rol oynamaktadır 
(Haque, 2011). Türkiye’de de “IMKB Sür-
dürülebilirlik İndeksi” tüm dünyada olduğu 
gibi, Türk şirketlerinin de sürdürülebilirlik 
konusunda rekabet etmesini sağlamak için 
planlanmaktadır. The Economist Dergisinin 
Araştırma Birimi’nin, 2008’de yayınladığı, 
“İyi İş Çıkarmak: Şirketler ve Sürdürülebi-
lirlik Meselesi” adlı raporu da bu değerlen-
dirmeyi doğrular (Stringer, 2009; Kotler, 
2011). Bu çalışmada, 1.254 üst düzey şirket 
yöneticisi ile yapılan görüşme sonucu ortaya 
çıkan bulgular, kurumsal sürdürülebilirlik ve 
güçlü hisse senedi fiyatı arasında şaşırtıcı bir 

bağlantı olduğunu ortaya koymuştur. Araştır-
mada sürdürülebilirlik konusuna önem veren 
şirketlerin yıllık karında ortalama %16, hisse 
fiyatlarında %45, sürdürülebilirlik konusuna 
önem vermeyen şirketlerin ise yıllık karında 
ortalama %7, hisse fiyatlarında da %12 artış 
olduğu tespit edilmiştir. Bütün bu yararların 
yanında sürdürülebilirliğin, şirketlerin “kısa 
vadeli düşünme”den kaçınmasını ve gözünü 
geleceğe dikmesini sağlayacağı da diğer bir 
gerçektir. Bu kapsamda; üç ayda bir yapılan 
“McKinsey Quarterly” araştırmasının Eylül 
2008 raporunda bir yıl öncesine göre daha 
fazla sayıda şirket üst düzey yöneticisinin, 
çevresel konuları artık bir risk değil, bir fır-
sat olarak gördüğü tespit edilmiştir (Kotler, 
2011). Araştırmaya katılan 1.453 şirket yö-
neticisinin neredeyse yarısı, çevreyle ilgili 
konuların gelecekte kamuoyunun ve siyasi 
gündemin en önemli üç maddesi içinde yer 
alacağını ve şirketin değerini etkileyecek en 
büyük faktör olacağını belirtmiştir. Değer 
yaratmaya yönelik en fazla dile getirilen fi-
nansal güçler; yatırım, maliyet ve satıştır. 
Finansal ölçütler değer yaratmaya yönelik 
tüm faaliyetleri göstermez. Müşteri sadakati, 
müşteri tatmini ve ürün kalitesi gibi ölçütler 
de değerlendirilmeli ve değer ortaya koyan 
finansal ölçütlerle bunların doğrudan ilişkisi 
incelenmelidir.
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Sürdürülebilirlik ve Doğal Çevre

Kaynakları daha verimli kılacak teknikler 
yanında, iş yapma tarzında yapılacak deği-
şiklikler hem bugünün şirket hissedarlarına 
hem de gelecek kuşaklara birçok yarar sağ-
layacaktır. Fortune Dergisinin yaptığı Most 
Admired Companies araştırmasının 1983-
1997 yılları arasındaki sonuçları üzerinde bi-
limsel bir araştırma yapan başka bir araştırma 
grubunun itibar konusundaki bulguları da bu 
kapsamda son derece çarpıcıdır. Bu araştır-
macı grubu, itibardaki 1 puanlık farkın 500 
milyon dolarlık piyasa değerine karşılık gel-
diğini saptamıştır. Kotler ve Caslione (2011) 
itibarı yüksek, saygın şirketlerin daha güve-
nilir, daha inovatif ürünler ve daha iyi hizmet 
sunduğunu, sürekli bir inovasyon olmaksızın, 
şirketler ve şirketlerin uyguladıkları strate-
jilerin zayıfladığını, dolayısıyla şirketlerin 
itibarının ve güvenilirliğinin de aynı şekil-
de azaldığını belirtir. Piyasa değerindeki bir 
puanlık farkın nedeni de buradan kaynakla-
nır. Kaynak verimliliği, kirliliği önleme-geri 
dönüşüm, ürün-üretim sorumluluğunun aktif 
olarak üstlenilmesi, temiz teknoloji kullanımı 
ile yeşil binaların inşa edilmesi, şirketlerin 
itibarını artıracak ve maliyetleri düşürerek ta-
sarruf sağlayacak uygulamalar olarak değer-
lendirilebilir.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Kaynak verimliliği, şirketin üretim sisteminin 
ve diğer faaliyetlerinin tamamında enerji, su, 
malzeme vb. kaynak israfına son vermekle ve 
daha iyi ürünler üretmek adına değişik yön-
temler kullanmakla başlar (Roodman, 1996). 
Küçük değişiklikler büyük tasarruf sağlar. 
Örneğin CEBR adlı ekonomi araştırmaları 
kuruluşuna göre; Türkiye’de şirketler ve di-
ğer kurumlar, doğru yöntemler ve cihazlar 
kullanarak baskı maliyetlerinden yılda 221 
milyon-429 milyon TL arasında bir tasarruf 
sağlayabilir (Tayman, 2010:10-14). Bu konu-
da alınacak tedbirler aslında şirketin çalışan-
larının hayal gücüyle sınırlıdır; araç filosunda 
daha az yakıt tüketen araçlar kullanmaktan, 
telekonferans sistemlerine yatırım yapmaya, 
kâğıtsız çalışma ortamı yaratmaktan, geri dö-
nüştürülmüş malzeme kullanımına kadar pek 
çok husus uygulamaya konulabilir. Örneğin, 
Henkel Türkiye işyerlerinde enerji, su, atık, 
bina yönetimi, güvenlik, sağlık, çevre ve 
fabrika lojistiği alanlarında 731 adet önlem 
belirlemiştir (Tayman, 2010:21-23). Yine 
Türkiye’de bir Mobilya firması, tamir ve ku-
rutma sürecinde kullanılan enerji miktarını 
minimuma indiren, konvansiyonel sistemlere 
göre malzemeden %20 tasarruf sağlayan su 
bazlı boyaları kullanmaya başladı. Ağaçları 
11 kez zımparaladı, böylece ağaçların yüzey-
lerini daha pürüzsüz hale getirdi. Boya tüke-
timini azalttı. Ahşap kesme birimi için özel 
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bir vakum sistemi ile ahşap tozunun havaya 
karışmasını önledi ve tek bir merkezde topla-
dığı bu tozu ısıya dönüştürdü. Yılda 2,7 mil-
yon kcal ısıyı bu talaştan sağladı.

Kirliliğin Önlenmesi

Üretim sürecine giren kaynak miktarını, o 
süreci yürütmek için atılması gereken adım-
ları ve sürecin sonunda ortaya çıkan kirlilik 
ve yan ürün miktarını azaltma fırsatı her sek-
törde vardır. Bunların hepsi de kaçınılması 
gereken maliyetleri, dolayısıyla kazanılabile-
cek karı temsil eder  (Lovins vd., 1999:145-
158). Bu nedenle; atıkları, kirliliği ve salını-
mı azaltma ile geri dönüşüm gibi konular ele 
alınabilir. HP, müşterilerinin bitmiş toner kar-
tuşlarından kurtulma konusunda sıkıntı çekti-
ğini, bazı yeni şirketlerin de bitmiş kartuşları 
alarak tekrar doldurup sattığını gördü. Ayrıca 
bitmiş kartuşları doldurarak satan şirketlerin 
satışları artarken, HP’nin satışları düşüyor-
du. Bu durum karşısında HP, boş kartuşların 
imhası ve yeniden doldurulması işini kendi 
üstlendi. Her yıl yaklaşık 11 milyon kartuşun 
tekrar kullanıldığı, 1991’den 2008’e dek 80 
milyondan fazla kartuşun geri kazanıldığı dü-
şünülürse, HP’nin kar marjı yüksek, milyon-
larca dolarlık bir iş yaptığı rahatlıkla söylene-
bilir (Esty ve Winston, 2008).

Karbon ayak izi ölçümü ve karbon sıfırlama 
projeleri bugün için zorunlu olmamakla bir-
likte marka değeri açısından bu ölçümlerin 

yapılması büyük önem taşır. Aslında kirli-
liği önlemek adına pek çok şirket için atıl-
ması gereken en önemli adım, kirlilik kont-
rolünden kirliliğin önlenmeye geçilmesidir. 
Kirlilik kontrolü atığın yaratımının ardından 
temizlenmesidir. Kirliliğin önlenmesi, atığın 
yaratılmadan önce asgariye indirilmesi veya 
bertaraf edilmesine odaklanır (Hart, 1997:66-
76). Türkiye’de enerji verimliliği alanında 
danışmanlık hizmeti veren Escon, demir çe-
lik sektörünün tanınmış firmalarından birinin 
tavlama fırınlarının egzoz gazlarından geri 
kazanılan enerji ile işletmenin yıllık karbon 
salınımı 1.780 ton azaltarak, enerji maliye-
tinde yıllık %12 tasarruf sağlamıştır (Yavuz, 
2011:48-50). Atık, gübreye, ısıtma amaçlı 
biyoyakıta ve otomobil yakıtına dönüştürüle-
bilme gibi pek çok seçenek sunduğu, başka 
endüstrilere girdi sağladığı için de ayrıca de-
ğerlidir. 

Temiz Teknoloji Kullanmak

Alternatif çevre dostu teknolojileri devre-
ye sokmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmak işletmelerin tasarruf etmesini sağ-
lar. Dr. Patrick Dixon, yeşil teknolojinin dün-
yanın son 30 yılda gördüğü en büyük pazar 
olduğuna dikkat çekip, gelecek 25 yılda yeşil 
teknoloji yatırımlarının 40 trilyon dolarlık bir 
hacme ulaşacağını öngörür (Yavuz, 2011:48-
50). 21. yy. için Yenilenebilir Enerji Politi-
kası Ağı REN21’in “2011 Küresel Durum 
Raporu”na göre, dünya ekonomisindeki ya-



UHEYAD 
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran   İlkbahar Yaz Sayı: 12 Yıl:2017

International Refereed Journal of Research on Economics Management
April / May / June Spring Summer Issue: 12 Year: 2017

JEL KODU: M40-M41-L1-L63 ID:135 K:140
(İşletme Yönetim Organizasyon – Business Management Organization)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

60

vaşlamaya rağmen, yenilenebilir güç ve yakıt 
kaynaklarına yapılan yatırımlar 2010 yılında, 
bir önceki yıla oranla %32 artarak 211 milyar 
dolara ulaşmıştır (Barwich, 2011:34). Aynı 
raporda, 2005 yılı sonundan 2010 yılı sonuna 
kadar toplam küresel yenilenebilir enerji tek-
nolojileri kapasitesinin %15 ila %50 arasında 
artış gösterdiği belirtilmektedir.

Yeşil teknoloji bugün itibariyle çok maliyet-
li gibi gözükse de kısa sürede kendini amor-
ti eder. Örneğin; dev telekom şirketlerinden 
biri olan British Telecom (BT), Kuzey Ame-
rika’daki merkezinin çatısına 601 kilovat sa-
atlik elektrik üretimi kapasitesine sahip gü-
neş panelleri monte ettirmiş ve kendi elekt-
riğinin %20’sini üretebilmiştir (Bayiksel vd., 
2010b:8). Türkiye’de de Yıldız Holding’in 
Ak Gıda ve Besler fabrikaları tükettiği enerji-
nin tamamını kendisi üretirken, Petkim, TAV, 
Erdemir ve Sarkuysan da kojenerasyon tesis-
leriyle kendi enerjilerini sağlayan şirketler 
arasında yer almaktadır.

Yeşil Binaların İnşası

Şirketler yeşil bina ve fabrikalarla hem cid-
di bir kaynak tasarrufunda bulunmakta hem 
de çevreye daha az zarar vermektedir. Yeşil 
binaların, çevre üzerindeki olumsuz etki-
si standart bir binaya kıyasla, %50 ila %70 
daha azdır ve % 30’a varan enerji tasarrufu 
sağlar (Tayman, 2010:10-14). Ayrıca yeşil 
binalar çalışanlar adına daha sağlıklı ve gü-

venli bir işyeri yaratır. ABD’de büro işçile-
rinin %23’ünde yılda iki ya da daha fazla 
baş dönmesi, bulantı ve akut göz, burun ve 
boğaz tahrişi gibi hasta bina sendromu belir-
tisi görülmektedir. Yeşil tasarım, yeşil inşaat 
malzemeleri ve yeşil teknoloji kullanımı ile 
hava kalitesinin iyileşmesi sayesinde “hasta 
bina sendromu” hastalıklarının %20-%50 
oranında, soğuk algınlığı/gribin %9-%20 
oranlarında düştüğü tespit edilmiştir (Lock-
wood, 2006:129-137). Türkiye’de Dünya 
Yeşil Binalar Konseyi’nin (WORLD GBC) 
şemsiyesi altında kurulan Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği (ÇEDBİK), öncelikle çevre 
dostu yapılaşma üzerinde farkındalık yarat-
mak ve gönüllü başvurulacak bir sertifika 
sistemini hayata geçirmek amacını gütmekte 
ve bu hedefle İngiliz Yeşil Bina Sertifikası 
BREEAM’ın Türkiye versiyonunu üretmek 
için çalışmaktadır (Tayman, 2010b:21-23). 

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Çevre

Şirketlerin sosyal çevre ile ilgili faaliyetleri, is-
ter kendi seçimlerine örneğin hayır kurumla-
rını ve kültürel amaçlı kurumları desteklemek 
gibi – ister uyumluluk ihtiyacına – yasalara 
ve yasal düzenlemelere – dayansın, şirketler 
her iki durumdan da sürdürülebilirlik kapsa-
mında kazançlı çıkar (Martin, 2002:68-75). 
Üretimi iyileştirmek ve piyasaya erişimi ko-
laylaştırmak, istihdam yaratmak, insanların 
ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri uygun fi-
yatla alabilmelerini sağlamak gibi konular ile 
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yoksullar için mal ve hizmet üretmek ve üre-
tilen bu malları yoksullar tarafından alınabilir 
hale getirmek, şirket hayırseverliği (insanla-
rın eğitimine, gelişimine ve refahına katkıda 
bulunmak), ahlaki kurallara uymak, insan 
haklarına ve eşitlik ilkesine saygı göstermek 
gibi konular bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sürdürülebilirlik ve Ekonomi

Yöneticilerin sürdürülebilirlik konusunu bir 
iş meselesi olarak görmesi, diğer yatırımla-
rını hangi nedenlerle yapıyorlarsa, çevre ya-
tırımlarını da aynı nedenlerle yapması sürdü-
rülebilirlik konusunun ekonomik boyutunun 
özüdür. Sürdürülebilirliğin doğal çevre/sos-
yal çevre boyutu, ticari faaliyetlerde doğanın 
ve toplumun öncelikleri dikkate alınırsa eko-
nomik büyümenin de oluşabileceğini gösterir. 
Ürünlere değer katmak, çevreci tüketici kitle-
sine ulaşmak ve yeni pazar alanları yaratmak 
için çevrecilik odağını kullanarak yeni gelir 
kaynakları yaratmak, çok başarılı sonuç-
lar elde edilmesini sağlar (Esty ve Winston, 
2008). Sürdürülebilirlik konusunda şirketle-
ri rakiplerinden ayıracak boyut ekonomiktir. 
Doğal ve sosyal çevre ile ilgili stratejileri tüm 
şirketler rahatlıkla uygulayabilir. Şirketlerin; 
ürünlerini diğer şirketlerin ürünlerinden fark-
lılaştırması, iş modelinde inovasyon yaparak 
hizmetlerini konumlandırma ve müşteri sa-
dakatinde çevreciliği esas alan bir değişim 

yaratabilmesi, bir takım kuralların konulması 
konusunda yetkilileri etkileyebilmesi, doğal 
ve sosyal çevrede öğrendiklerini başka pazar-
larda kullanabilme yeteneğini geliştirmesi, 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK), medya ve 
bilimsel araştırma yapan kurumlarla özenli 
iletişim kurması, iş risklerini yönetebilmesi, 
geleceği öngörerek gerekli tedbirleri endüst-
rideki diğer şirketlerden önce uygulamaya 
koyması bu kapsamda değerlendirilmesi ge-
reken öncelikli konulardır.

Yalın Üretim Ve Yalın İnşaat 

Yalın Üretimin faydaları pek çok sektörde 
yer alan şirketlerin ilgisini çekmiş ve modern 
dünyada öncelikle otomotiv sektöründe glo-
bal olarak yaygınlaşmış, ardından diğer sek-
törlerde yer alan şirketlerde de kendine yer 
edinmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi inşaat 
sektöründe de “endüstriyel verimliliğin” 
üzerine gidilmesi her sektörde olduğu gibi 
zorunluluktur. Yapım süreçlerindeki yeter-
siz yönetim faaliyetleri israfı ve beraberin-
de büyüyemeyen şirketlerle büyüyemeyen 
ekonomiyi peşisıra getirir. Bunun için inşaat 
sektöründe yer alan inşaat şirketlerinin, en-
düstriyel verimliliği arttırma faaliyetlerine 
odaklanarak, bünyelerindeki yapım şantiye-
lerini daha efektif üretim yerleri haline getir-
meleri gerekir.
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Şekil 1.Yapım Şantiyesinin Ekonomide 
Yeri 

Şekil 2.1’de bu çalışmada anlatılan ve endüst-
riyel verimliliğin artırılmasının etki edeceği 
kademeler yer alır. İnşaat sektörü ülke ekono-
misini oluşturan en önemli sektörlerdendir. Bir 
inşaat şirketinin üretimleri de, faaliyetini de-
vam ettirdiği bir veya daha çok yapım şantiye-
sini kapsar. Şekil 2.2’deki gibi endüstriyel ve-
rimlilik 1964’ten 2004 yılına kadar %100’den 
fazla artmışken, inşaat sektörü verimliliği ise 
bu süre zarfında %20’den fazla verim kaybına 
uğramıştır. Grafikte inşaat şirketlerinin, yapım 
süreçlerini iyileştirmek ve israfı ortadan kal-
dırmak bir yana, yıllar geçtikçe daha verimsiz 
süreçlerle ilerledikleri görülür.

Şekil 2. Endüstriyel Verimlilik ve İnşaat 
Sektörü Verimliliği Kıyası

Şekil 2.2’deki veriler yapım sürecindeki ve-
rimsizliğin yıllara göre artışını ortaya serer-
ken, Şekil 2.3’te bu verimsizliğin sebebi olan 
yapım sürecindeki israf oranı belirtilir.

Şekil 3. Perakende ve İnşaat Sektörlerine 
İsraf Oranları 

Perakende sektöründe değer katan ve destek 
sağlayan aktiviteler toplamı %74 seviyele-
rinde iken, inşaat sektöründe bu %43’tedir. 
Üstelik bu dilimin yalnızca %10’luk parçası 
doğrudan değer katan aktivite olup, geri kalan 
%33’lük kısmı değer katan aktivitelere yar-
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dımcı ara süreçlerdir. Yani, inşaat sektöründe 
yürütülen faaliyetlerin %57’si israftan oluşur. 
Verimsizlik grafiklerde çarpıcı bir şekilde gö-
rülür. İnşaat sektöründe endüstriyel verimlili-
ğin artırılması, Yalın Üretim’in yapım süreci 
ihtiyaç ve karakteri özelinde geliştirilmiş olan 
Yalın İnşaat uygulamaları ile mümkündür. 

Yalın inşaat

Yalın Üretim sisteminin uygulandığı yerler-
den bir tanesi inşaat şirketleridir, ancak bu sis-
temin inşaat şirketlerinde uygulanıyor olması 
diğer sektörlerdeki şirketlere göre çok daha 
uzun sürmüştür. Yalın İnşaat, ABD’deki Lean 
Construction Institute’a (Yalın İnşaat Enstitü-
sü) göre, güvenilir ve hızlı bir değer teslimi 
sağlamak için uygulanan, üretim yönetimi 
odaklı bir proje teslim sistemidir (LCI, 2012). 
Yalın Üretim tekniklerinin yapım süreci özel-
liklerine göre uyarlanması ve bu uyarlama-
ların verimi artırmak üzere yapım sürecinde 
uygulanması Yalın İnşaat (Lean Construction) 
olarak adlandırılır. Yalın İnşaat, bugün yalının 
savunucuları tarafından sahiplenilen önemli 
bir Yalın Üretim koludur ve gün geçtikçe artan 
bir uygulama alanına sahip, denenen ve geliş-
tirilen bir sistemdir.

Yalın İnşaat kavramı, ilk 1993 yılındaki IGLC 
(International Group of Lean Construction) 
toplantısında kullanılmış; hedef kitlesinde 
mimarların, inşaat mühendislerinin, elektrik 
ve mekanik mühendislerinin, tedarikçilerin 

ve mal sahiplerinin olduğu bir sistem oldu-
ğundan bahsedilmiştir (Gleeson & Townend, 
2007). Zaman, maliyet, kalite üçgeninde daha 
iyi noktada işler yapılması için Yalın Üretim 
ilke ve prensiplerinin benimsenmesi gerekli-
liği bu toplantıda ortaya atılmıştır. Yedi ana 
israf sınıflandırması temel alınmıştır. Bunlar: 
hatalar, gecikmeler, fazla işlem, fazla üretim, 
gereksiz depolama, malzeme ve ekipmanın 
gereksiz taşıma ve tedariki, işgücünün gerek-
siz yer değiştirmesi (Ohno, 1988). Bu sınıflan-
dırma Yalın Üretimin uygulandığı tüm sektör-
lerde geçerli olduğu gibi inşaat sektöründe de 
geçerlidir. Bir araştırma çalışmasında inşaat 
sektörü özelinde bu yedi ana israf sınıfına ek 
sekizinci bir israf sınıfı da belirlenmiş ve bu 
‘Müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermeyen bir ürün 
tasarlanması’ olarak dile getirilmiştir (Wo-
mack & Jones; 1996). Gerçekleştirilmiş olan 
uygulamalardan edinilen sonuçlara göre Yalın 
İnşaat uygulamaları maliyetlerin %30 azal-
masını sağlar (http://www.lean.org.tr/insaat-
sektoru-yalinlasiyor/ ). 2010 yılında yapılan 
bir çalışmaya göre Yalın İnşaat ilke ve pren-
siplerinin hayata geçirildiği spesifik bir yapım 
sürecindeki kar marjı artışının %31-%148 
arasında artış gösterdiği belirtilmiştir (Leal 
and Alarcon, 2010). ABD inşaat sektörünün 
verimliliğin son birkaç yılda %20 düşmesi de 
Yalın İnşaatın uygulanması için önemli bir se-
beptir.(http://www.lean.org.tr/yalin-maliyet-
yonetimi-7-haziran-2011-istanbul/ ).
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İsraf konusunun çözümlenmesi yalın uygu-
lamaların başında gelse de Yalın İnşaat uy-
gulamalarında aşağıdaki üç konunun üzerine 
giderek süreçler kalite, maliyet ve süre açısın-
dan iyileştirilmeye çalışılır: İsrafın azaltılması 
ve yok edilmesi, Yönetim sistemlerinin Yalın 
Üretim’e göre düzenlenmesi (Yalın Organi-
zasyon), Yalın planlama ve yapım sistemleri-
nin uygulanması (Al-Aomar, 2012:105-121). 
Şekil 2.4’te yapım şantiyesi etrafında şekille-
nen Yalın İnşaat süreci görülür. 

Şekil 4. Yalın İnşaat Süreci

Bu şemaya göre yapım sürecindeki her bir alt 
süreçte yalın bileşenler yapım sürecine katılır. 
Yapım sürecinde yer alan katılımcıların ‘Ya-
lın’ olması gerekir. Alt yüklenicilerin yalın tek-
niklerle sorumlu oldukları işi yapması, MPS 
(Ana Üretim Planı)’nin yapım şantiyesinde 
aktif olarak kullanılması ve detaylı mühendis-
lik faaliyetlerinin yürütülmesi, yalın tasarım, 
yalın tedarik ve yalın montaj uygulamalarının 
yürütülmesi gerekir. Yapı, süreç sonunda yalın 
teslimat ile müşteriye teslim edilir. Atlanma-

ması gereken nokta tüm bu aşamaların birbiri 
ile sürekli iletişim ve koordinasyon ile yürü-
tülmesi gerekliliğidir. 

Yalın tasarım (Lean design)

İnşaatın tüm alt süreçlerde olduğu gibi tasa-
rım faaliyetlerinde de sürece daha entegre ve 
kusurları azaltılmış yöntem arayışları da sü-
regelmiştir. Yalın Tasarım, inşaat süreçlerinin 
önemli bir parçası olan tasarım süreçlerinde 
Yalın Üretim ilkeleri benimsenerek gerçekleş-
tirilmiş bir arayışın ürünüdür. Yalın Tasarım, 
israfın ve süreçteki değer katmayan aktivite-
lerin önlenmesine yardımcı olan Yalın Üretim 
prensiplerinin uygulanarak gerçekleştirilen 
mühendislik ve tasarım işlemidir (Freire and 
Alarcon, 2002). Bir tasarımın başarılı olabil-
mesi için tasarım sürecinin üretim süreci göz 
önünde bulundurularak ilerletilmesi ve tasarı-
mın buna göre yapılması gerekir. Bu da ancak 
sürece dahil olan farklı profesyonellerin takım 
çalışması yapması ile mümkündür. 

Yalın Tedarik (Lean logistics – JIT Deli-
very)

Yalın Tedarik, nakliyat ve tedarik faaliyetle-
rinde Yalın Üretim prensiplerinin benimsen-
miş olduğu, sürece entegre ve basitleştirilmiş 
bir tedarik zinciridir. Tedarik süreci, üretim fa-
aliyetlerinde malzemelerin dönüşümüne etki 
etmese de zamandan ve depolama alanından 
tasarruf etmek için önemlidir. Yalın Tedarik’in 
anlaşılması için Toyota tedarik sistemi iyi bir 
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örnektir. ‘Milk Round’ olarak adlandırılan To-
yota tedarikinde yaklaşık 170 tedarikçinin, her 
biri yaklaşık 45 parça ürün tedarik eder. Her 4 
saatte bir gerçekleşen ve minimumda tutulan 
sevkiyatlarda pek çok farklı ürün bir arada ve 
az sayıda tedarik edilir. Bu tedarik gerçekle-
şirken bir sonraki tedarik için hazırlanmakta 
olan yine az sayıda ve farklı ürünlerden olu-
şan ürünler tedarike hazırlanır. Bu sayede de-
polardan edinilmesi ihtiyacı doğan ve acilen 
edinilmesi gereken bir malzemenin, başka 
malzemelerin engeliyle karşılaşmadan en kısa 
sürede alınması mümkündür. Böylece eksikli-
ği giderilen ürün JIT (tam zamanında) uygu-
lamasında aksaklık olmasının da önüne geçer. 
Depolardaki malzeme kritik duruma gelse bile 
en kısa zamanda yeni tedarik gerçekleşecektir. 

Yalın Tedarik çalışmaları israfın giderilmesine 
ve çalışanların/sürecin verimliliğinin artma-
sına odaklanırken; Çevik Tedarik çalışmaları 
müşteri talebine karşın daha kıvrak ve ayarla-
nabilir bir takvimle ilerleyerek kaliteyi artır-
maya yönelik sonuçlar verir. Tüketici ürünleri 
pazarında bu iki iyileştirme sistemi arasında 
bir seçim yapmak şirketlerin o anki strateji-
lerine göre şekillenir. Çizelge 3.1’de Yalın ve 
Çevik Tedarik süreçlerinin kazanımları ve etki 
etmedikleri alanlar görülür (Banomyong and 
Supatn, 2004).

Yalın 
Tedarik

Çevik 
Tedarik

Değer katmayan 
aktiviteler Azalma Değişiklik 

yok

Çalışan verimi Artma Değişiklik 
yok

Üretim maliyeti Azalma Değişiklik 
yok

Ürün kalitesi Değişiklik 
yok Artma

Müşteri talebine 
yanıt verebilme

Değişiklik 
yok Artma

Üretim takvimi 
esnekliği

Değişiklik 
yok Artma

Stok seviyesi Azalma Azalma

Çizelge 1. Yalın-Çevik Tedarik Faaliyeti 
Karşılaştırılması

Yalın İnşaatta Yalın Tedarik uygulaması, in-
şaat sürecine dahil olan malzemelerin şantiye 
alanındaki stokları mümkün olduğunca mini-
mumda tutarak ve yeni sipariş zamanını doğru 
kestirebilmek için sürekli takip etmek ile ger-
çekleştirilebilir. 
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Şekil 5. Yalın Değer Akış

Taşıma ve sirkülasyon faaliyetlerinin dışında 
Yalın Tedarik, depolama ile doğrudan ilişki-
lidir. Tedarik ve depolama inşaat sektöründe 
de beraber planlanmalı ve koordinasyonlu 
bir şekilde uygulanmalıdır. Şekil 2.5’deki 
gibi depolama, üretim süreci ve çıktı arasın-
da önemli bir konumdadır. Depolama (stok) 
aşaması, üretim süreci başladıktan sonraki ve 
üretim süreci bittikten sonraki (ürün çıktısı) 
süreçlerin arasında köprü rolündedir.

Yalın Montaj (Lean assembly)

Yalın Montaj, Yalın İnşaat uygulamaların-
da tedarikle ilişkili olarak uygulanan ve JIT 
prensibine uygun çalışan bir montaj tekni-
ğidir. Bu tekniğe göre tedarikçi tarafından 
yapım şantiyesine getirilen malzemeler ara 
süreçlere doğrudan entegre edilebilecek şe-
kilde temin edilir ve depolarda bekletilmeden 
veya mümkün olduğunca az tutularak doğru 
yapıda kullanılır. Yalın İnşaat sürecinde Yalın 

Montaj uygulaması, gelen malzemenin hızlı-
ca montaj edilmesine uygun biçimde üretil-
miş olmasına, küçük ve sık partilerde yapım 
şantiyesine temin edilebilmesine olanak sağ-
layacak şekilde düşünülen bir montaj tekniği-
dir (Koskela vd., 2002).

MPS: Master Production Schedule (Ana 
Üretim Planı)

Ana Üretim Planı (MPS), stok ve malzeme 
odaklı bir takvimdir. Kısaca iş planı olarak 
da bilinir. Günümüzde Oracle Primavera ve 
Microsoft Project gibi popüler programlar 
yardımıyla oluşturulabilen MPS, birbirin-
den farklı eşyaların, ürünlerin, malzemelerin 
üretim ve depolama için gerekli ihtiyaçları-
nın öngörülebilmesi amacıyla hazırlanan bir 
plandır (Beasley, 2009). Genellikle üretim 
alanına bağlı olarak hareket eden bu planda 
her bir üründen ne kadar talep edileceği ve 
ne kadar ihtiyaç olacağı öngörüleri belirtilir. 
Amaç kaynakların mümkün olduğunca doğ-
ru kullanımıdır. MPS, herhangi bir iş dalında 
kullanmak üzere adapte edilebilecek temel 
bir planlamadır. Yapım sürecinde işgücünün, 
malzemenin ve sürenin planlanmasına ek ola-
rak depolama ve malzeme yönetimi için kul-
lanılır. Yalın İnşaat uygulamalarında depola-
ma ve tedarik faaliyetlerinin doğru hesapla-
nabilmesi ve israfa yol açabilecek durumların 
önüne geçilmesi için MPS kullanımı önemli-
dir (Al-Aomar, 2012:105-121).
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Yalın İnşaat Uygulamalarının Odaklandı-
ğı Konular

Yalın İnşaatta, Yalın Üretim terimlerinden 
yola çıkılarak yapım sürecinin karakteri ile 
birleştirilerek oluşturulan bir takım uygula-
malar mevcuttur. Temel olarak Yalın Üretim 
modeliyle paralel giden Yalın İnşaat, kendi 
konularıyla daha yakından ilişkili bu uygula-
malarla özelleşmekte ancak yalın olma özel-
liğini yitirmemektedir. Yalın İnşaatın şantiye 
uygulamalarında diğer Yalın Üretim modelle-
rine göre daha dışa bağlı bir süreç hakimdir. 
Bu sürece katılacak olan her bir etkenin de 
yalın olması, verimlilik açısından önemlidir 
(Al-Aomar, 2012:105-121). Bu etkenlerin 
başında tasarım, proje, iş programı gibi temel 
elemanlar bulunur. Bunların yapım şantiyesi-
ne katılması ve bina üretimine başlanması ile 
iş gerçekleşeceğinden, bu dış katılımcıların 
sürece dahil edilmesi ve yalın olması gerekir. 
Yalın İnşaatın gerekleri hayata geçirilirken 
yapım şantiyesine dışarıdan katılan her bir 
süreç elemanı diğer sektörlerde olduğundan 
daha büyük bir sorumluluğa sahiptir. Yalın 
İnşaatın “Mimarlık, Mühendislik, Yapım” 
alanlarında beraber uygulanması, yapımda-
ki tüm süreçleri iç içe geçirir koordinasyon-
la verimli bir süreç oluşturur (Al-Aomar, 
2012:105-121). Yalın İnşaat uygulamaların 
odaklandığı üç farklı konudan en önemlisi 
aşağıdaki gibidir.

İsrafın azaltılması / yok edilmesi

Genel bir bakış açısıyla yapımda israf, her-
hangi bir yapım sürecinin tasarım, mühen-
dislik ve yapım uygulamaları süreçlerinde 
meydana gelen ve önüne geçilebilecek olan 
kayıpları ifade eder; sürecin herhangi bir ye-
rinde meydana gelebilir. ‘israf’ konusu, Ya-
lın İnşaatın odaklandığı 3 ana konudan ilki-
dir. Burada önemli olan, israfın kendisini ve 
oluşuma etken olan nedeni birbirinden ayır-
maktır. İsraf türleri 7 farklı sınıflandırmaya 
ayrılsa da, her bir yapım şantiyesi bulunduğu 
coğrafyaya, büyüklüğüne ve inşa edilen ya-
pının türüne göre farklı israf türlerine sahip-
tir. Yapım sürecindeki israf türlerine örnekler 
şöyledir (Al-Aomar, 2012:105-121).

Geçiş teslimi, Uzun onay süreci, Aktivite 
başlangıç gecikmesi, İş tamiri, Ekipman bo-
zulması, Bekleme periyotları, Uzun taşıma 
süreleri, İş hataları, Hasarlı malzeme, İş ke-
sintileri, Tekrar aynı işin yapılması, Netleş-
tirme ihtiyaçları (mevzuat), Tasarım hataları, 
Uygulama hataları, Aşırı işçi hareketi, Aşırı 
malzeme taşıma, İşin tekrar test edilmesi, 
Aşırı güvenlik önlemleri, Verimsiz iş, Aşırı 
eğitim süreleri, Aşırı yönetim, Tamamlanma-
mış iş, Artmış malzeme, Aşırı ekipman kulla-
nımı, Çalınma, Aşırı geniş alan, Aşırı nitelikli 
kaynaklar (basit bir iş için). 

İsraf nedenleri aynı çatı altında toplanabilir. 
Gavilan ve Bernold’a (1994) göre yapım şan-
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tiyelerindeki israf türlerinin ortaya çıkış ne-
deni 6 farklı sınıfa dahildir: Tasarım, Tedarik, 
Malzeme taşıma/kullanım, Operasyon, Atık 
ve Diğer (Hırsızlık, israf yönetim plansızlı-
ğı vb.). Temini kolay ve düşük maliyetli bir 
malzemenin kullanımından ziyade depolan-
ması ile ilgili israf türlerinin araştırılması ilk 
aşamada daha verimli olur. Yalın İnşaat uygu-
lamalarında, verime göstereceği somut katkı-
dan ötürü israfı ortadan kaldırmak en önemli 
amaçtır. 

SONUÇ

Yeryüzünde kaynaklar giderek azalmakta 
ve ihtiyaçlar da insanoğlunun eliyle tahriba-
ta uğramaktadır. İsraf bu noktada önemlidir. 
Bu çalışmada bizler, yapılan bu tahribatın en 
aza indirilmesini sağlayacak çok daha “sür-
dürülebilir” stratejilerin inşaat sektörü ve 
endüstriyel verimlilik açısından nasıl olabile-
ceği konusunu araştırdık. Kaynak verimliliği, 
kirliliği önleme-geri dönüşüm, ürün-üretim 
sorumluluğunun aktif olarak üstlenilmesi, 
temiz teknoloji kullanımı ile yeşil binaların 
inşa edilmesi, şirketlerin itibarını artıracak 
ve maliyetleri düşürerek tasarruf sağlayacak 
uygulamalar olarak değerlendirilebilir. Bu 
yöntem sayesinde Türkiye’de bir Mobilya 
firması, tamir ve kurutma sürecinde kullanı-
lan enerji miktarını minimuma indiren, kon-
vansiyonel sistemlere göre malzemeden %20 
tasarruf sağlayan su bazlı boyaları kullanma-
ya başladı. Ağaçları 11 kez zımparaladı, böy-

lece ağaçların yüzeylerini daha pürüzsüz hale 
getirdi. Boya tüketimini azalttı. Ahşap kesme 
birimi için özel bir vakum sistemi ile ahşap 
tozunun havaya karışmasını önledi ve tek bir 
merkezde topladığı bu tozu ısıya dönüştürdü. 
Yılda 2,7 milyon kcal ısıyı bu talaştan sağla-
dı.

Çevre kirliliğini önlemek, canlı türlerinin 
ve nesillerinin devamının sağlanması, su 
kaynaklarının kirletilmemesi,  yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması, tüketim 
maddelerinin geri dönüştürülebilecek şekilde 
kullanılması kaynakların daha verimli kulla-
nılmasını, tüketicilerin de değer verdiği mal-
ların üretilmesini sağlar.  Üretim sürecine gi-
ren kaynak miktarını, o süreci yürütmek için 
atılması gereken adımları ve sürecin sonunda 
ortaya çıkan kirlilik ve yan ürün miktarını 
azaltma fırsatı her sektörde vardır. Alterna-
tif çevre dostu teknolojileri devreye sokmak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak 
işletmelerin tasarruf etmesini sağlar.

Üretimi iyileştirmek ve piyasaya erişimi ko-
laylaştırmak, istihdam yaratmak, insanların 
ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri uygun fi-
yatla alabilmelerini sağlamak gibi konular ile 
yoksullar için mal ve hizmet üretmek ve üre-
tilen bu malları yoksullar tarafından alınabilir 
hale getirmek, şirket hayırseverliği (insanla-
rın eğitimine, gelişimine ve refahına katkıda 
bulunmak), ahlaki kurallara uymak, insan 
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haklarına ve eşitlik ilkesine saygı göstermek 
gibi konular bu kapsamda değerlendirilebilir.

İnşaat sektöründeki atıklar ve israfla birlikte 
kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir-
liğin doğal çevre ile olan etkileşimi, temiz 
teknolojinin kullanımı, kaynak verimliliği, 
temiz teknoloji kullanımı, kirliliğin önlen-
mesi, yeşil binaların inşası, sürdürülebilirlik 
ve sosyal çevre ilişkileri ayrı ayrı araştırıl-
mıştır. Yalın üretim ve yalın inşaat kavramı 
ise endüstriyel verimlilik noktasında değer-
lendirilirken değişik örnekler sunulmuştur. 
Bu örnekler kapsamında görüyoruz ki birçok 
kurum ve kuruluş yeşil teknoloji için birçok 
yatırım yapmıştır. 

Yeşil teknoloji  sayesinde ürün aldığınız za-
man sadece maddi tasarruf etmiyoruz aynı 
zamanda yaşadığımız çevreye verdiğimiz za-
rarı minimuma indiriyoruz.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: In the period we live, the resources on our planet are gradually diminishing, and the needs 
of many vital precautions are being destroyed by the hands of mankind. Waste is important. 
Method: In this article, the question of how much more “sustainable” strategies could be taken 
in terms of the construction sector and industrial productivity, which would ensure that this 
destruction is minimized. In this respect, the wastes of  construction sector have explored the 
interrelationship of institutional sustainability and interaction of sustainability with the natu-
ral environment, use of clean technology, resource efficiency, clean technology use, pollution 
prevention, green building construction, sustainability and social environment. Content: This 
study was carried out with descriptive analysis technique in the context of the screening model 
The concept of lean production and lean construction is evaluated at the point of industrial 
productivity and various examples are presented. Today, as the globalization influences, the 
construction sector, which is part of the economic, political and social environment it is in, has 
been inevitably influenced by changes in the world. Management firms of construction compa-
nies, change in information society and change factors in globalization process have to change 
in the way they are determined. In order to understand the change in the construction sector, it 
is necessary to first understand the process of change experienced in the world. It should not be 
forgotten; With the increasing competition globalization process, change in the world is chan-
ging direction. Increasing green business practices in the 21st century, the latest leaps in tech-
nology and consumer awareness, the end result is not only the right action to do but greening 
the business, it actually becomes an indispensable condition to increase the profits and market 
values   of the companies. In this study, with the previous researches about the wastes coming 
from the Turkish construction sites, it has been thought that the wastage must be realized and 
eliminated. Waste is a common occurrence in construction sites. The assumption that wastes 
are made in Turkish construction sites has necessitated the development of solution proposals 
to determine the types and causes of these wastes and to eliminate them. In the first part of this 
study; The purpose, scope and method of working with the introduction section are given. In 
the second chapter; Corporate sustainability and sustainability interact with the natural environ-
ment, the use of clean technology, and so on. In the third part, resource efficiency, use of clean 
technology, prevention of pollution, construction of green buildings, sustainability and social 
environment relations were investigated. While the concept of lean manufacturing and lean 
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construction is addressed in Chapter 4, Chapter 5 is devoted to the conclusion. Small changes 
provides big saving. For example, to prevent environmental pollution, to use resources more 
efficiently, to produce goods that consumers value. When planning future green technology, 
the company also provides enhanced if we have been successful in reducing costs and status 
are numbered. Many institutions and organizations have accomplished this and must be clean 
and easily accessible for the increase of this number. Every sector has the opportunity to reduce 
the amount of resources entering the production process, the steps to be taken to carry out that 
process, and the amount of pollution and byproducts generated at the end of the process. All of 
these represent the costs that must be avoided and therefore profit that can be earned. Putting 
alternative eco-friendly technologies in place allows businesses to save on using renewable 
energy sources. Green technology seems to be costly as of today, but it soon depreciates itself.
To create goods and services for the poor and to make these goods obtainable by the poor, to 
contribute to the education, development and prosperity of the people, to improve the produc-
tion and to facilitate access to the market, to create employment, to provide people with the 
goods and services they need at reasonable prices, ), Compliance with ethical rules, respect 
for human rights and the principle of equality can be considered in this context. The concept 
of lean construction was used in the first International Group of Lean Construction (IGLC) 
meeting in 1993; It is mentioned that the target is a system where architects, civil engineers, 
electrical and mechanical engineers, suppliers and property owners are in the target mass. Alt-
hough the solution of the wastage comes at the beginning of the lean applications, it tries to 
improve the processes in terms of quality, cost and duration by going to the following three 
topics in the Lean Construction applications: Reduction and destruction of waste, Regulation 
of management systems according to Lean Production (Lean Organization), Lean planning and 
construction systems implementation. Benefits of lean manufacturing have attracted the interest 
of companies in many sectors and have become a global presence in the automotive sector in 
the modern world and have also taken place in companies in other sectors. As in the rest of the 
world, it is imperative that the “industrial productivity” in the construction sector is as much as 
it is in any sector. Inadequate management activities in the construction process are wasted and 
the companies that can not grow together with them can lead the economy that can not grow up. 
For this reason, construction companies in the construction sector need to focus their industrial 
productivity increasing activities and make construction sites in their buildings more efficient 
production sites Thanks to Green IT, the product when you are receive do not only save money 
at the same time we are lowering to a minimum the damage to environment we live. 



DERGİ HAKKINDA

UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi; 2014 yılı itiba-
riyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan 
yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda DÖRT sayı 
çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK aylarında sistem 
üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen 
bir dergidir. Dergimizde İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası 
İlişkiler, İşletme, Finans, Yönetim Organizasyon, Ekonometri, İstatistik ve Ekonomi ala-
nında her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü  Doç. Dr. Giray Say-
nur DERMAN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini ger-
çekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana 
sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen 
her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayın-
lanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden 
fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda 
yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimiz-
de yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. 
Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu 
durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu 
sisteme dâhil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacıla-
rının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalış-
malar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın 
yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu 
derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü 
karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şart-
ta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem 
onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gön-
derilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek 
zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen 
bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-



lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer 
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz. Bu tip çalışmalarda 
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı 
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 



bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-
rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-



lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-



luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.



23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
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14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
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15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
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management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
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insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
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board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
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formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
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in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
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tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)



 

KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).



 

WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
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