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GİRİŞ 

Ekonomik ve toplumsal gelişmeye paralel olarak işletme 

kimliğine bürünen organizasyonların toplum hayatındaki 

önemlerinin büyümesi ile birlikte, bu organizasyon 

yapılarının işleyiş ve süreçlerinin kavranması, başarılı bir 

yönetim tarzının izlenmesi Sosyal ve ekonomik gelişmeyi çok 

yakından etkiler hale gelmiştir . 

İşletme yönetiminin başarısı ve sürekliliği organizasyon 

ve personel sorunlarının sürekli olarak takip edilmesi ve 

çözülmesine bağlıdır. 

Yönetim bu başarıyı çeşitli araç ve teknikleri bilinçli 

bir biçimde kullanarak sağlayacaktır. Organizasyon süreci 

bilimsel çerçevede incelenirken öncelikle bir yapı olarak 

sonrada içinde taşıdığı davranışsal nitelikler açısından 

analiz edilmelidir. 

Konumuza diğer bir açıdan yaklaşacak olursak 

organizasyon yapısı bir araçtır ve buna paralel olarak 

yönetim birimi diğer yönetim araçlarını da başarıyla 

kullanabilmelidir. Bir işletmeyi sadece makinelerden ibaret 

olan cansız, ruhsuz bir varlık olarak düşünmek hatalı bir 

davranış olur. 

İşletmeye dinamizm ve canlılık kazandıran süreçlerden 

birisi de organizasyon sürecidir. 

Organizasyon yapısı bir grubun faaliyetlerini düzenleyen 

ve bu faaliyetleri birbiri ile uyumlu hale getiren 

mekanizmadır. 

Organizasyonun temel amaçları çerçevesinde personelin 

birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan organizasyonu yapısı 

son derece iyi düşünülüp bilinçli bir şekilde oluşturmalıdır. 



Araştırmamızda işletme için 

yapısı şeker fabrikaları bazında 

işlevi, özellikleri ve eksikleri 

edilmiştir . 

önemli olan organizasyon 

incelenmiş ve bu yapının 

açığa çıkartılmaya gayret 

Bilinmektedir ki , önemli bir istihdam ve üretim kaynağı 

olan şeker fabrikaları ülkemiz açısından sosyo-ekonomik bir 

değere sahiptir. 

özellikle doğudaki fabrikalar bölgenin iş olanakları, 

sosyal ve ekonomik 

taşımaktadır . 

kalkınması açısından hayati önem 

Fabrikaların günümüz koşullarında zarar tablosu 

sergilemeleri, zarar etmelerinden dolayı özelliştirilmesi 

veya kapatılması konusu ülke genelinde tartışılmaktadır. Oysa 

bu tartışma yukarıda ifade ettiğimiz Sosyo-ekonomik gelişme 

gözönüne alınarak gerek işletmenin gerekse bölge halk.ı,nın 

çıkarları doğrultusunda olumlu yönde sonuçlanmak zorundadır . 

Araştırmamızda doğudaki şeker fabrikalarının organizas

yon ve personel sorunları ele alınarak yetersizlik ve 

eksiklikl er tespit edilmeye çalışılmış ve söz konusu 

yetersizliklerle ilgili bazı çözüm önerileri getirilmiştir. 

Çalışma 3 ana başlık altında toplanmıştır. Birinci 

bölümde işletmelerin organizasyon ve personel sorunları 

açısından incelenmesinde temel alınan kuramsal yaklaşımlar 

incelenmiştir. !kinci bölümde şeker sanayıınin tarihçesi, 

gelişimi ve Doğu Anadolu Bölgesindeki şeker fabrikalarının 

mevcut durumu ele alınmıştır . 

üçüncü ve son bölümde ise Doğudaki fabrikalarının 

yönetim ve organizasyon sorunlarıyla personel sorunlarına 

ışık tutulmaya çalışılmıştır . 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞLETMELERİN ORGANİZASYON VE PERSONEL SORUNLARI 

AÇISINDAN İNCELENMESİNDE TEMEL ALINAN YAKLAŞIMLAR 

I. ORGANİZASYON SORUNLARININ İNCELENMESİ 

A) Örgüt Yapısı ve Şemalarının Geliştirilmesi ve Buna 

Paralel Olarak Görev, Yetki ve Sorumlulukların 

Belirlenmesi 

İşletmelerin bir anlamda bel kemiğini oluşturan 

organizasyon süreci örgüt yapıları pekçok açıdan incelenmiş 

ve yönetim konusunda üzerinde en yoğun durulan alan olmuştur. 

Organize etme veya öngütleme süreci, örgüt yapısının 

oluşturulmasıyla ilgili faaliyetler serisini ifade eder. 

Bu seri şu şekilde belirtilebilir; 1 

1) Faaliyetleri anlamlı, amacına uygun ve etkili şekilde 

gruplamak 

2) Bu grupları belirli örgüt, kademe ve mevkiler haline 

getirmek 

3) Bu mevkilere (Pozisyonlara) işgörenleri uygun 

nitelikler doğrultusunda atamak 

Organizasyon süreci oluşturulurken, yapılacak işler bir 

araya getirilerek organizasyon pozisyonları oluşturulur. Bu 

aşamada öncelikle; 

a) Her bir pozisyonda yapılması gereken işler 

belirlenir. 

ı Tamer Koçel; isletme Yönetimi İstanbul 1989 s. 34 
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b) Pozisyon ' a getirilecek bireyin sahip olacağı yetkiler 

belirlenir . 

c) Pazisyona gelecek kişinin ne tür bilgi , yetenek ve 

beceriye sahip olacağı belirlenir . 

Bu işlemlerden sonra karşımıza kişiye bağlı olmayan 

" formal " organizasyon pozisyonu çıkmış olur. 

En son aşamada pozisyonlar kendi aralarında 

gruplandırılarak "Organizasyon Şeması" oluşturulur . Bu 

noktada önem taşıyan "organizasyon dizaynı" kavra.mı aslında 

organize etmekle aynı anlamı taşır. 

Yapılandırılacak başlıca organizasyon elemanları Şu 

şekilde ifade edilebilir. 

a) Organizasyon kademelerinin sayısı 

b) Bölümler ve departmanlar 

c) Karar verme ve yetkinin dağılımı 

d) Bilgi akış sistemi 

c) Fizik birimlerin dağılımı 

f) Gerekli personelin nitelikleri 

Organizasyonun yapılandırılması sonucu belli 

departmanları ve bunların arasındaki ilişkileri gösteren 

statik bir kavram oluşur. 

Organizasyon sürecini bir yönetim fonksiyonu olarak ele 

almak gerekir. 

Bu süreç 

çıkmaktadır. 

sonucunda karşımıza 
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Bu yapı organizasyon tasarımcısı tarafından oluşturulur 

ve "organizasyon şeması" şeklinde belirtilir. 

Yapıyı oluşturan ·elemanlar ve aralarındaki ilişkiler 

(yapılacak işler, görev dağılımı vb) "Organizasyon el kitabı" 

adı verilen yazılı bir belge ile açıklanır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz oluşumların doğrultusunda 

organizasyon kavramı şu şekilde açıklanabilir. "Organizasyon 

belirli hedefler çizgisinde bireylerin çabalarını 

birleştirdikleri, yapılandırılmış bir süreç ve aynı .zamanda 

bir yönetim fonksiyonudur." 

_Organizasyon süreci insan-iş ve teknoloji kavramlarını 

birleştiren, sosyal dokuya sahip bir sistemdir . 

Dar kapsamda ise organizasyon kavramı daha önceden 

belirlenen yetki, sorumluluk ilişkilerini kapsar. 

Genelde organizasyon şeması ile ifadelenen bu yapı, 

organize süreç -içindeki başlıca birimleri departmanlar 

bölümlerin birbirleriyle ilişkilerini ve emir komuta 

zincirini gösterir. En yaygın şema türü "yetki dağılımı" 

gösteren şemalardır. Bu şemalarda organizasyon yapısının alt 

kademelerine inildikçe bu birimleri işgal edenlerin yetkileri 

azalmaktadır. 

Organize yapıyı karakterize eden başlıca unsurlar 

şunlardır; 

AMAÇ: Hedeflenen amaçların özellikleri gözönüne alınarak 

organizasyon yapısı oluşturulur. Çünkü gerçekleştirilecek 

amaçların niteliğine göre iş ve faaliyet özellikleri 

belirlenecektir. örgütün yapılandırılmasında amaç belirleme 

temel aşamadır. 
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İŞ BÖLÜMÜ VE UZMANLIK DERECESİ: 

Yapılması gereken işlerin belirli parçalara ayrılarak 

her bir görevi sürekli olarak belirli bir insanın yapması 

etkinlik ve verimliliği arttırmaktadır. !ş bölümü kavramı 

verimliliği arttırıcı ve sosyal yaşam kadar uzun geçmişe 

sahip bir kavramdır. Bu kavrama uzun yıllar değişik açılardan 

bakılmıştır. 

örneğin; Klasik iktisatçılar 

teorisyenleri iş 

bakmış lardır2 • 

bölümüne ekonomik 

Klasik yönetim düşüncesinde 

ve 

ve 

klasik 

teknik 

verimlilik 

örgüt 

açıdan 

başlıca 

amaçlardan biri olduğundan verimliliği arttırmak için iş 

bölümü ileri dereceye götürülmüştür. 

Bunun yanı sıra Neo-Klasik yaklaşımda ağırlık noktası 

çalışan kişilerin iş tatminine dayandırılmıştır. 

Bu açıdan ·Neo-Klasik yaklaşımcılar iş bölümünün 

bireyl erde işi monoton ve anlamsız hale getirdiğini düşünerek 

çok küçük parçalara bölünen işlerin genişletilmesi kavramını 

ortaya atmışlardır. 

!ş bölümü, iş dizaynı ile yakından ilgili bir kavramdır. 

FORMALI.EŞME DERECESİ; 

Formalleşme derecesi organizasyon yapısında işler 

çözümlenirken belirli bir işe özel ilke ve yöntemlerin 

izlenmesi konusunda verilen önemi belirtir. 

Hangi işin kim tarafından, nasıl, ne zaman ve nerede 

yapılacağını belirlenmesi formalleşmenin derecesi açısından 

önemlidir. 

2 Atilla Baransel; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi İstanbul Üniversitesi Yayını No: 3295,1. cilt 
İstanbul. 1979 
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KONTROL ALANI ; 

Bu kavram organizasyon yapısında bir üst' e kaç sayıda 

ast bağlanacağı ile ilgilidir.Klasik örgüt teorisinde bir 

yöneticinin etkin ve verimli olarak kontrol edebileceği ast 

sayısının sınırlı olduğu düşünülür. 

Yönetici astlarını, sıkı kontrol ve denetim altında 

bulundurmak 

tutulmalıdır. 

zorundadır. Bu nedenle yönetim alanı dar 

Neo-Klasik yaklaşımda ise astların kendi kendisini 

kontrol etmesi ve gelişimlerine fırsat tanınması fikri ağır 

basar. 

Bu nedenle yönetim alanı geniş tutulmalıdır. Neo-klasik 

yaklaşımda yönetim alanını belirlemede şu noktalar önem 

kazanır; 

BEŞERİ FAKTÖRLER 

a) Astların yetenekleri ve moral durumu 

b) üst ile ast arasındaki fikir, düşünce, amaç duygu 

anlamdaşlığı veya farklılaşması 

c) Dikkat yoğunlaştırma, kavrama yeteneği 

ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER 

al Yöneticiye yardımcı birimlerin kalitesi, saygısı, 

işbirliği derecesi 

b) İletişim araçlarının yöntem kalitesi 

c) Kararlara tarafsız genel standartların uygulanabilme 

derecesi. 

d) Yüz-yüze bireysel ilişki olanakları. 

Kontrol alanı kavramında endüstriyel kuruluşlarda 

19SO'lerden itibaren yönetim alanını genişleterek kademe 
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sayısını azal tına eğilimine yöneliş olduğu_ araştırmalarla 

belirlenmiştir. 

ORGANİZASYONDAKİ KADEME SAYISI; 

Kontrol alanı kavramıyla yakından bağlantılı olan bu 

faktör organizasyonun 

ilişkilidir. 

basık veya sivri olması ile 

Neo-Klasik teoride fonksiyonel ölçütlere önem verilmez. 

Burada merkez kaç . yönetim benimsenir. 

Bu noktada bireyin gelişmesine ve kendi kendini 

kontrolüne önem veren Neo-Klasik teori yaklaşımında basık 

örgüt süreci gerçekleşir. 

Oysa klas i k örgüt teorisinde bölümlere ayırma, işbölümü 

kavramına önem verilmiş ve merkezci yönetim benimsenmiştir bu 

noktada da sivri organizasyon yapısı oluşmuştur3 • 

MERKEZİLEŞME _DERECESİ; 

Bu fonksiyon organizasyonda karar verme yetkisinin 

kademeler arasındaki dağılımı ile yakından alakalıdır. 

Yetki alt kademelere doğru kaydırıldığında 

merkezileşmemiş (ademi-merkezi) bir yönetim biçimi oluşur. 

Yetki ve karar sorumluluğu üst kademelere yüklendi~inde 

ise merkezi bir yönetim sürecinden söz edilebilir. 

Klasik örgüt teorisi merkezci bir yönetim yaklaşımına 

sahiptir, klasik teoride otorite hakimdir bu nedenle merkezi 

bir yönetimin benimsenmesi doğaldır. 

Klasik örgüt teorisinin amacı iş bölümüne dayalı ve 

bunun paralelinde uzmanlık, hiyerarşik ilişkileri 

geliştirmesinde, belirlenmesinde ve iş faliyetlerinin 

3 A Etzioııi; Modem Organizatioos. Eogle wood cliffs NewYork, .S Prentice-Hall 1944 S-122 



düzenlenmesinde örgüt hedeflerini 

şekilde faliyetleri belirlemektir. 

verimliliğe götürecek 

örgüt yapısı amaçlı ve planlı olarak düzenlenip mekanik 

bir yapıya sahiptir. 

Burada en önemli 

belirlenmesiyle birlikte 

plana çıkacaktır. 

unsur 

yapılması 

amaçlardır. Amaçların 

gereken faliyetlerde ön 

Hedeflenen verime ulaşabilmek için öncelikle iş bölümü 

yapılır bunun sonunda görevler oluşturulan mevkilere 

dağıtılır son aşamada ise mevkiler (Pozisyonlar) yönetsel 

birimler biçiminde gruplandırılır . 

Yönetsel birimler oluşturulurken yöneticinin kontrolünde 

olan ast sayısının sınırlı tutulmasına önem verilir. 

Klasik yönetim düşüncesinin ardından bu kez insan 

ilişkileri yaklaşımı önem kazanmış ve bu akımın sonucunda 

Neo-Klasik yaklaşım ortaya çıkmıştır. 

Neo- Klasik yaklaşımda kavram ve ilkeler insan ilişkileri 

yaklaşımının etkisiyle insanla-makineyi yaklaştırmış, sisteme 

bakış açısını yumuşatmıştır. 

Bu yaklaşımda insan faktörü örgütsel yapılarda ön planda 

yer almaktadır. 

Yaklaşımda insan davranışları ve bunun oluşturacağı 

sonuçlara önem verilir, birey-örgüt etkileşimi titizlikle 

incelenir. 

Buna karşın klasik yaklaşımda insan davranışlarının 

örgüt yapı ve işleyişini hiçbir biçim.de etkilemeyeceği 

kavramı önem kazanmıştır. 

Yönetimde merkezileşme oranının belirlenmesiyle birlikte 

organizasyon sürecindeki her mevkinin sahip olacağı otorite 
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de belirlenmiş olacağından yaklaşımın özelliğine göre merkezi 

veya merkezkaç 

gerekmektedir. 

bir 

KARMAŞIKLIK DERECESİ; 

yönetim tarzının belirlenmesi 

Komplekslilik veya çapraşıklık organizasyonun dikey veya 

yatay olarak yayılma ölçütünü ifade eder . 

Oluşturulan organizasyonların çevreleri karmaşıklaştıkça 

ve faliyet alanları genişledikçe çapraşıklık dereceside buna 

paralel olarak artacaktır. 

Bu paralel artış sonucunda ise doğal olarak haberleşme, 

koordinasyon ve kontrol problemleri de artış gösterecektir. 

DEPARTMANLAŞMA; 

Görevler işbölümü ve uzmanlık derecesine göre bir araya 

getirilerek işler oluşturulur, belirli işler bir araya 

getirilerek mev)çiler ve mevkiler de bütünleştirilerek 

departmanlar meydana getirilir. Bu bölümler oluşturulurken 

fonk s iyona göre ayırım, bölge temeline göre ayırım, müşteri 

temeline göre ayırım, holding tipi ayırım gibi kriterler göz 

önüne alınır. 

Fonksiyon esasına dayanan bölümlere ayırma sisteminde 

işler ve görevler niteliklerine göre bir araya getirilir. 

Uygulamada 

departmanlaşmadır. 

en sık görülen yapı fonks i yone 1 

Bu noktada her bölüm yöneticisi sadece kendi göreviyle 

ilgili faliyetlerden sorumludur. Fonksiyon esasına dayanan 

departmanlaşma sürecinde en büyük görev tepe yöneticisine 

(Genel Müd.) düşmektedir. Tüm faliyetleri koordine etme 

sorumluluğu yöneticiye aittir. 
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Tez konumuzu oluşturan şeker fabrikalarındaki 

departmanlaşma türü fonksiyon esasına dayanmaktadır. 

Fabrikaların 

fabrika müdürüne 

Personel Müdürü, 

İş 1 etme Müdürü 

görülecektir. 

organizasyon şemaları incelendiğinde 

bağlı ve müdür yardımcıları statüsünde; 

Ziraat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Teknik 

adı altında dört departman bulunduğu 

Mal hizmet temeline dayanan organizasyon yapılarında iş 

ve görevler niteliklerine göre değil ilgili oldukları hizmet 

türlerine göre gruplandırılır. 

Organize süreç oluşurken mallar esas alınır . Burada her 

departman yöneticisi yalnızca belirli bir malın bütününden 

sorumludur. 

Malın üretiminden pazarlanma aşamasına kadar sorumluluk 

departman yöneticisine aittir. Genelde büyük işletmelerde bu 

tür organizasyon biçimine rastalarunaktadır. Bölge temeline 

dayanan organizas·yon yapı larıİıda özellikle coğrafi açıdan 

geniş ve farklı alanlara dağılmış olan işletmelerde belirli 

bölgelerdeki faliyetler o bölge yöneticisinin sorumluluğuna 

verilir. Bu yapı haberleşme ve karar verme sürecin i 

kolaylaştırdığı için pekçok büyük işletme tarafından tercih 

edilmektedir . 

Bunun yanı sıra değişik coğrafi bölgelerinin 

özelliklerine cevap verebildiği için yapısı böyle bir 

faliyeti gerektiren kuruluşlar açısından önem kazanmaktadır. 

EMİR-KOMUTA VE KURMAY ORGANLARIN OLUŞTURULMASI 

Bir organizasyon sisteminde emir komuta organı olarak 

görev yapacak birimler ile kurmay yapı olarak görev alacak 

birimlerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi önemli 

bir konudur. 
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Burada şu noktayı önemli belirtmemiz gerekir ki gerek 

klasik gerekse neo-klasik örgüt teorisinde örgüt yap~sı 

kwnanda-kurmay ayrımına dayanır. örgütlerin büyüklüklerinin 

artması, teknolojik gelişmeler, rekabet gibi nedenler 

örgütlerde kurmay hizmetlerine karşı ihtiyacı arttırmıştır4 • 

Merkezci yönetim yanlısı olan klasik örgüt teorisinde 

yine de danışma hizmetine (kurmay) önem verilmiş lakin 

yönetim bütünlüğünün zedelenmemesi için kurmay sınıfa emir 

verme yetkisi tanınmamıştır. Bu duruma göre klasik teoride 

kurmay sınıfın temel işlevi önerilerde bulunmaktır. 

Neo-Klasik örgüt teorisinin yaklaşımında da kumanda

kurmay ilişkilerine önem verilmiştir. Kurmaylara verilen 

yetkinin kapsamı Neo-Klasik örgüt teorisinde daha farklı 

algılanmış ve genişletilmiştir. 

Bu sistemde kurmaylara "fonksiyonel yetki" verilmiştir. 

Fonksiyonel yetki uygulamasında kurmaylar çok gereklilik arz 

eden konularda geçici olarak emir verme yetkisine sahiptir. 

Lakin . Neo-Klasik tarzın geregı olarak mecburi tutulan bu 

geniş yetkiler bazen kurmay ilişkileri ve yetkilerinde bir 

takım çatışmalara neden olmaktadır. 

özellikle büyük örgütlerde bölge esasına göre 

yapılandırma varsa fonksiyonel yetkinin kurmaylara verilmesi 

zorunluluk haline gelmiştir. 

KOMİTE VE GRUPLAR 

Organizasyon yapılarında bazen çeşitli amaçlarla 

oluşturulan komitelerden ve formal olarak meydana getirilen 

gruplardan yar~rlanılır. 

Komite ve grup oluşturma konusunda klasik ve Neo-Klasik 

teoriler arasında bir takım farklılıklar vardır. Klasik örgüt 

4 Atilla Baransel: Çağdas Yönetim Düşüncesinin farimi,. Cilt I, 30 yıJ Yay. No: 9, İstanbul s. 299 
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teorisyenleri komitelere önem vermemiştir. KLasik 

yaklaşımcılar komitelerin yararlı olabileceğini vurgulamışlar 

ama sakıncalarını da ayrıntılı olarak ifade etmişlerdir. 

Neo-Klasik örgüt teorisyenleri ise insan ilişkileri 

yaklaşımının 

komitelerin 

etkisiyle komitelere 

alınacak kararlara 

belirtmişlerdir. 

önem vermişler ve 

katılması gerektiğini 

Neo-Klasik yaklaşımın etkinleşmesiyle birlikte 

kuruluşlarda komite kurma uygulamaları yaygınlaşmıştır'. 

Sağlama faydasını göz önüne alan Neo-Klasik 

teorisyenleri komitelerin uygulama sürecinde 

yaygınlaştırılması fikrini savunmuşlardır. Bu arada 

komiteleri oluşturan elemanların nitelikleri, sayıları, 

komitenin yetkileri, komitenin etkil i faliyet göstermesi için 

neler yapı lması gerekti~i konularına da ağırlıklı olarak 

eğilim gösterilmiştir. 

HABERLEŞME KANALLARI VE UYGULAMA BİÇİMİ 

Organize yapıyı oluşturan birimler arasındaki iletişim 

organizasyonların yapısını 

unsurdur. 

karakterize eden önemli bir 

Haberleşme yöneticinin gerekli faliyetleri yaptırmak 

için kullandığı önemli bir araçtır.. Bu biçimde yönetici ast 

birimlerle iletişime geçebilir. Haberleşme süreci yönetim 

faliyeti için ekiple ilişki kurma açısından hayati önem 

taşır. 

Haberleşme sürecinde başlıca şu unsurlar yer alır; 

a) Gönderici: Haberleşme sürecinin etkinliği geniş 

ölçüde göndericiye bağımlıdır. Gönderici kendisine ulaşan 

5 L. Urnick. The Elements of Administration New york, Harper Row ,1943, s.86. 
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bilgi ve verileri sağlıklı olarak gönderdiği taktirde 

haberleşme işlemi başarıyla sonuçlanacaktır . 

b) Filtre: Filtre aşamasında gönderici ve alıcının 

mesajı algılayış biçimi önem kazanır. Haberin önemi ve 

yapılması gereken işlem ancak her iki tarafında mesajı doğru 

algılayıp değerlendirmesiyle gerçekleşecektir. Bu noktada 

mesajın algılama süreci bir tür filtre görevi yapacaktır . 

c) Mesaj: Haberleşme sürecinde önemli bir unsur da 

göndericinin fikir, 

sembollerdir . 

düşünce ve isteklerini belirten 

Gerek gönderici ve gerekse alıcı sembollere belirli bir 

anlam vererek algıla!'. Eğer bu anlam her iki taraf içinde 

aynı şeyi ifade ediyorsa haberleşme sağlıklı olarak 

gerçekleşmiş sayılır. 

d) Haberleşme kanalı: Haberleşme kanalı gönderilen 

mesajın alıcıya sağlıklı olarak ulaştığı yolu ifade eder. 

Haberleşme kanallarının düzgün biçimde işlemesi haberleşme 

sürecini verimli kılacaktır. 

Çünkü haberleşme kanallarındaki arızalar çoğu zaman 

gönderilen sembolleri bozar ve mesaj iletimini e ngeller. 

yoğun olduğu bir ortamda telefonla veya yüzyüze iletişimde 

pek çok problemle karşılaşılabilir. Buda haberin sağlıklı 

olarak ulaşımını engeller. 

f) Alıcı: Haberleşme zincirinin en önemli yapı 

taşlarından biride alıcıdır. Alıcının mesajı almasıyla 

birlikte haberleşme süreci son bulur. Haberleşmenin etkinliği 

alıcı ile göndericinin aynı sembollere aynı 

karşılıklı olarak verilmesiyle mümkündür. 
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Dikkatli ve etkin bir dinleyici olma özelliği mesajın 

doğru olarak alınmasında önem taşır. 

g) Geriye bilgi akışı: Geriye bilgi akışı alıcının 

gönderenin mesajına bir nevi cevabıdır. Bu cevap mesajın 

alıcı tarafından doğru olarak alınıp alınmadığını belirler. 

Mesajın açık ve net olarak geri besleme kanalıyla 

bildirilmesi haberleşmenin güvenilirliği açısından gerekli 

olacaktır. 

B) İŞLETMENİN ORGANİZASYON İŞLEVLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: 

Endüstri kuruluşları açısından günümüzün en önemli 

problemi değişen işletme koşullarına uyum sağlayabilmektir. 

Bunu gerçekleştirebilmek ise büyük ölçüde sistemin iyi 

organize edilmiş olmasına ve aynı zamanda işletme 

maliyetler ininde buna paralel olarak organizasyonuna 

bağlıdır. Yönetim kararları ve maliyetler arasında sağlam 

ilişkiler, paralellik kurulması önemli bir gelişmedir. 

işletmeler belirlenmiş amaçlarına ulaşabilmek için 

çeşitli fonksiyonları içeriğine alıp yerine getirmek 

zorundadır. 

Bu fonksiyonlar çeşitli yaklaşımlardan hareket edilerek 

sınıflandırılabilir. 

Genel anlamda ise işletme fonksiyonları 3 ana grupta 

toplanabilir. Bunlar üretim, pazarlama ve finansmandır. Lakin 

işletmelerin türleri göz önüne alındığında endüstri 

işletmelerinde yönetim, pazarlama, üretim, finans, personel, 

muhasebe, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler olmak 

üzere daha ayrıntılı bir fonksiyon sınıflamasına gidilebilir. 

Çalışmamızda içerik gözönüne 

organizasyon ilişkisi ve bütünlüğü 

ortaya çıkan organizasyon ve 
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. belirlemek bakımından işletme fonksiyonlarını; a) Yönetim 

bl üretim c) Personel d) Finans olarak 4 temel grupta 

toplanması uygun görülmüştür. 

1-YÖNETİM FONKSİYONU 

İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan bir 

takım fonksiyonları daha önceden belirtmiştik. Yönetim 

fonksiyonu da bütün bu yerine getirilmesi gereken 

fonksiyonları birlikte ele alıp yöneten genel bir yapıdır. 

Yönetim, diğer işletme fonksiyonlarının planlanması, 

örgütlenmesi, harekete geçirilmesi koordinasyonu ve kontrolü 

olarak tanımlanabilir. Yönetim sürecinin diğer bir · tanımıda 

"Başkalarının vasıtasıyla iş görebilme" kavramı olabilir 

böylece yönetim ancak birden fazla kişinin varlığı ile ortaya 

çıkan ve bu yönü ile ekonomik faliyetten ayrılan bir grup 

faliyeti (sosyal faliyet) olarak karşımıza çıkmaktadır6. 

Yönetim sürecinin başlangıcında dikkatler işletmenin 

teknolojik yönü üzerinde toplanmış yalnız bir süre sonra bu 

görüş değerini yitirdiğinden yönetimin "insan yönetimi" 

boyutuna a~ırlık verilrniştir7 • 

İşletmelerin verimli çalışıp, başarıya ulaşabilmeleri 

için görevlerin belli bir düzen ve plan dahilinde berbiriyle 

uyumlu bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. 

Bu şekildeki bir çalışmada ancak yönetim fonksiyonunun 

görevini yerine getirmesiyle mümkün olabilir. 

Yönetim ekonomik ve sosyal değişimlerle birlikte sosyal 

sistem içinde son derece önem kazanmış bu alanda yeni bir 

bakış açısına sahip olmuştur. 

Yeni bakış açısının yönetim olgusuna getirdiği ilk 

yenilik yönetimin hiyerarşik organizasyonlarda kendine özgü 

6 Kemal Tosun: isletme Yönetimi İSTANBUL ÜNV. YAY. No: 2456, 1978 s. 183 
7 Tamer Koçel, isletme Yöneticiliği İST ANBUL 2989 s. 124 
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uzmanlık gerektiren bir alan olduğunun ifade edilmesidir. 

İkincisi ise yöneticilik kavramının bir meslek olarak ele 

alınması olmuştur. 

Yönetim fonksiyonuda kendi içinde alt fonksiyonlara 

ayrılmıştır. Bu fonksiyonlar literatürde çeşitli yazarlara 

göre farklı anlayışlarla sıralarunaktadırlar fakat genelde 

kabul edilen 5 fonksiyon şunlardır; 

a- Planlama 

b- örgütleme 

c- Koordinasyon (Uyumlaştırma) 

d- Yöne l tme 

e- Kontrol 

PLANLAMA 

Yönetim fonksiyonunun öncelikle planlama ile başladığını 

ifade etmeliyiz. Planlamayı tanımlayacak olursak; planlama 

amaçların ve bunlara ulaştıracak araç ve olanakların tespiti, 

tayini ve seçimi işlemidir'. 

Bu tanımdan açıkça anlaşılacağı gibi planlama neyin, ne 

zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden 

kararlaştırma sürecidir. 

Yönetim süreci, planlama sayesinde ne yapacağını ve 

neler yapması gerektiğini önceden düşünme fırsatı bulur. 

Planlı çalışma benimsendiği zaman yönetici tutarlı karar 

almak için düşünme ve değişik çözüm yollarını inceleme 

olanağını bulmaktadır9 • 

• Osman Yozgat; İsletme Yönetimi lsT tI1 Akademisi, Nihad Sayar Yay. ve Yarchm Vakfı No. 341-574 
Dilek Matbaası İstanbul . 1980 s. 77 

9 Nuri Tortop, Yönetim Bilimi Ankara trt Akademisi Yay. No: 112, Ankara l 978 s. 38 
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ÖRGÜTLEME: 

Planda öngörülen amaçlara ulaşmayı sağlamaya yardımı 

olacak insanlar, araç-gereçler ve fiziksel olanaklar bulunup 

bunların birbirleriyle olan ilişkileri sağlıklı bir çalışma 

düzeninin gereğine uygun olarak düzenlenmelidir. Bu 

düzenlemeyi gerçekleştirmek örgütleme fonksiyonunun alanına 

girer. 

Bir anlamda örgütlenme faliyet 

düzenlenmesi ve personelin tedarik, 

eğitimiyle ilgili hususları içerir10 • 

ve ilişkilerin 

değerlendirme ve 

İşletmedeki örgüt yapısı işletmenin amacı yönünde birlik 

sağlamaktadır. örgüt yapısının kurulmasıyla birlikte görevler 

bireyler arasında açık ve net biçimde dağıtılır ve bireyleri 

sorumluluk yüklenmeye teşvik eder. 

Bu bilgiler eşliğinde örgütlenmeyi kısaca ve açık olarak 

ifade edersek; planlanmış olan amaçlara ulaşmak için gerekli 

olan özel faliyetlerin mantıklı bir çerçeve yada yapı içinde 

sınıflandırılması ve faliyetlerin özel pozisyon ve kişilere 

bağlanmasıdır11 • 

KOORDİNASYON (UYUMLAŞTIRMA) 

Koordinasyon işletme içindeki tüm faliyetlerin 

hedeflenen amaçlara ulaşmada uyumlu bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlayan fonksiyondur. 

Koordinasyon işletmenin bütünlüğünü ve varlığını 

sağlayan ana etkenlerin başında gelir. Kuruluşun örgütlenerek 

grup halinde çalışması hedeflere yönelmesi ve bu konuda 

gayret göstermesiyle ilgili işbirliği ve sistem 

mekanizmasıdır. 

ıo Atilla Baransel: Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi Cilt 1. ti E 30. Yıl Yay. No. 9 s. l43 
11 Halil Cin. Meral Tecer, İsletme Yönetimi. Türkiye ve Oı1adoğu amme id. Ens. Yay. No: 169, Doğan 

Basımeıri ANKARA 1978 s. 89 
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Bütün temel çalışmalarda yapılan çalışmanın etkinliği 

faliyetin birbiriyle uyumlu olduğu oranda artar12 • 

YÖNELTME 

Bir işletmenin hedeflere yönelme ve bu alandaki 

başarısında parasal ve fiziksel etmenlerin yanı sıra 

yöneticilerin sahip oldukları yeteneklerde önem taşır. 

Parasal ve fiziksel kaynaklar, yöneten ve bunların etkin 

biçimde kullanılmasını sağlay~n etken o işletmenin 

yöneticisidir. 

Yönetici kavramınıda şu şekilde 

"yönetici başkaları aracılığı ile 

profesyönel yönetici ise bu işi 

kişidir13 • 

tanımlamak mümkündür; 

iş gören kişidir" 

meslek olarak yapan 

Profesyonel yöneticiler işletmenin sahibi olmaksızın 

gırışimcının yaptığı her işi yaparlar ve gayretleri 

karşılığında belirli bir ücret alırlar. Ekonomik, teknolojik 

gelişmeler zaman içinde işletmenin faliyet ve organizasyon 

yapılarında değişmelere neden olmuş ve bunun sonucu olarakta 

yönetici işletme içi ve dışı tüm unsurlara karşı dikkatli 

olmak zorundadır ve bunu gerçekleştirirken de sahip olduğu 

tilin güçleri kullanması gerekecektir14 • 

İşletmenin amaçları, işletmede faliyet gösteren 

elemanların çabaları ile gerçekleşir. Yöneltme fonksiyonuda 

burada devreye girerek işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek 

amacıyla elemanları hedeflenen yönde faliyet göstermeye 

özendirmeye çalışır. 

12 Kemal Toswdsletme Yönetimi Cilt-1 Genel Esaslar Üstün Yay. No: 2264, Fakülteler Matbaası, 1977, 
s. 306 

il TaıııerKoçel: işletme yöneticiliği İstanbul 1989 s. 8 
14 John Koueı: "Power Dependence and Effective Management, Havrad Business Review, July-August Vol; 

s.s No: s. 128. 
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Yöneltme fonksiyonu; bir yöneticinin astlarının 

eylemlerini etkileme biçimidir. Birincisi açık ve tam kesin 

emirlerin verilmesini içerir. !kincisi astların belirli 

görevleri yerine getirmelerinde öğrenmelerini sağlamak için 

verilen eğitim faliyetlerini kapsar. üçüncüsü, yöneticilerin 

beklentilerini karşılamada işçilerin güdülenmesi ile gerekli 

şekilde ilgilenmeyi içerir. Dördüncüsü ise gereği gibi 

çalışıp başarı gösterenleri ödüllendirme ve disiplini 

sağlamayı arnaçları.s. 

KONTROL 

Yönetimin son plandaki görevi işlevi kontrol etmektir. 

Bu değerlendirme yöneticiye yapılan faliyetlerin öncelik 

sırasına göre gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda fikir 

verir. Bu açıklamaya göre kontrol "Meydana gelen durumun 

olması gerektiği gibi olup olmadığını araştırmaktır" 

diyebiliriz16. 

Kontrol işlevi ile diğer yönetim fonksiyonlarının neyi, 

nasıl, hangi ölçüde başardığı araştırılmış ve saptanmış olur. 

Sürekli olan, yapılan kontrol işlemleri sonucuna göre 

duruma bağlı olarak planların degiştirilme ihtiyacı ortaya 

çıkabilir. 

Kontrol fonksiyonunun işlevini yerine getirebilmesi 

için, neyin yapılmakta olduğunun, ne yapılması gerektiğinin 

ve koşulların yetersizliğinde durumu düzeltmek için yapılacak 
olanın bilinmesine, gerektiğinde düzeltici, 

faliyetlerin yaptırılması gücüne ihtiyaç vardır. 

doğrultucu 

u Ioseph L. Massie; İsletme Yönetimi ,Bayteş Yay. AŞ., Bizim kitıpcvi, Eskişehir 1933 s. 212, 
46 Oktay fergan işletme yönetiminde sistem İstanbul üNV. t İ E Yay. No: 22 s. 17 
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2-ÜRETİM FONKSİYONU 

İşletmelerde üretim mal ve hizmetlerin ortaya 

çıkartıldığı bir süreç olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra 

ekonomistler ve işletmeciler üretimi değişik şekillerde 

tanımlamaktadırlar. 

Ekonomistlere göre üretim insan gereksinimlerini 

gidermekte olan mal ve hizmetlerin yaratıldığı veya ortaya 

konulduğu bir süreçtir' 7 • 

İşletmecilere göre ise maddeyi fiziksel yada kimyasal 

yoldan etkileyerek onun biçimini değiştirmek yoluyla fayda 

yaratılması olarak tanımlanmaktadır11 • 

Açıklanan tanımlar mal ve hizmet üretimini hedef almış 

olmaları nedeni ile birbirlerine benzer n i telik 

taşımaktadırlar. 

!şletmelerin temel fonksiyonlarından biri olan üretim 

fonksiyonu; malzeme, işgücü ve makinalardan oluşan girdileri 

birleştirerek alıcıların ihtiyaçlarına en uygun çıktıların 

elde edilmesini sağl ar. 

İşletmeler çeşitli teknikler kullanarak üretim 

maddelerini alıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirir. 

İşletmede üretim fonksiyonu girdiler ve çıktılar arasındaki 

ilişkiler ile ilgilidir. üretim fonksiyonu faliyet hacmi çok 

yüklü bir işletme fonksiyonudur. 

Bir işletmede üretim departmanının karşılaştığı 

faliyetler işletmenin büyüklüğüne, örgüt yapısına ve yönetim 

politikasına göre değişir. 

17 Muammer Doğan; islebne Yönetimi Cilt I, İstiklal Matbaası, İzmir, 1983, s. 183 
18 ilhan Cemalcılar \'e diğ: İşletmecilik Bilgisi Eskişehir İTİ Akademisi Yay. No: 122, Kalite Matbaası 

1976 Ankara 1976, s.I85 
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Bir endüstriyel işletmede üretim fonksiyonları, üretim 

tesis ve donanımına ilişkin fonksiyonlar, üretim 

faliyetlerinin planlanmasına ilişkin fonksiyonlar ve üretim 

faliyetlerinin kontrolüne ilişkin fonksiyonlardan 

oluşmaktadır. 

3-FİNANS FONKSİYONU 

Bir endrüstriyel işletmede önce mallar üretilir sonra 

pazarlaması yapılır ancak bütün bu faliyetlerin yerine 

getirilebilmesi için finansmana ihtiyaç vardır. 

Bir işletmenin kurulması için üterim elemanları yeterli 

bulunsa bile eğer bunları bir araya getirecek finansal 

olanaklar yoksa işletmenin kurulup faliyete geçmesi 

sağlanamaz. Finansman kavramı konusunda ilgi l i literatüre 

bakıldığ ında şu tanımlamalarla karşılaşılmaktadır; 

"Teşebbüse para ve kapital temin etmek finansmandır" 19 • 

"Finansman .vadesi gelince işletmenin 

ödeyebilecek durumda bulunmalarını temin 

faliyetleri ifade eder"w. 

borçlarını 

ile ilgili 

"Finansman, işletmeye ya bizzat işletmeden yahutta 

hariçten kapital tedarik etmek ve kapitali kullanmaktır" 21 • 

Geçen yıllarda finansman fonksiyonu sadece fonların 

sağlanmasıyla uğraşırdı. Günümüzde ise finansman 

fonksiyonunun rolü gittikçe genişlemekte yalnız fonların 

sağlanmasıyla değil aynı zamanda bu fonların kullanılmasıyla 

da ilgilenmektedir22 • 

Diğer bir geniş anlamda da finansman fonksiyonu 

işletmelere fon sağlamanın yanı sıra bu sağlanan fonun ulusal 

19 Muhlis ETE: isletme Ekonomisi Dersleri, Cilt. II. Fasikül İstanbul 1946 s. 3 
20 Zeyyat Hatipoğlu: lslletme İktisadı ,·e İdaresi İstanbul 1957 s. 199 
ll Alfred lsaac: isletme İktisadı CilL I. İstanbul 1940, s. 143 
22 Cemalcılar ve diğ. : s. 221 



ekonominin hedef ve çıkarlarına uygun kullanımını ifade eden 

bir şekildede düşünülebilir. 

özetleyecek olursak finansman fonksiyonu sadece finans 

sorunları ile ilgili bir fonksiyon değil, işletmenin tüm 

faliyet ve yaşamı ile bütünleşen bir fonksiyondur. 

II- PERSONEL SORUNLARININ İNCELENMESİ 

A) Personelin Performans ve Başarı Değerlendirilmesi 

Açısından İncelenmesi: 

Endrüstriyel ve organizasyonel psikoloji alanındaki iki 

önemli bağımlı değişkenden biri iş performansıdır. 

Bireyin iş etkinligi; güdüsü, becerileri ve yetenekleri, 

işinin gerekleri hakkındaki anlayışlarının doğruluğunun 

çarpımsal fonksiyonudur. 

Günümüzde endrüstriyel psikoloji sahasında kullanılan iş 

performansı ölçüıq teknikleri değerlendirme ve uygulama 

açısından halen kararlı ve dinamik bir konuma oturtulamamış 

ve yaygın bir uygulama alanına kavuşturulmamıştır. 

Bunun en önemli nedeni öncelikle iş performansının 

özelliğinin oldukça karmaşık olmasıdır. örneğin; A performans 

ölçüsünün kullanılması ile iş performansında yüksek başarı 

kaydeden bir kimse B performans ölçüsünün değerlerine göre A 

ölçüsündeki kadar başarılı olmayabilirD. 

!ş performansının çok boyutlu olması sağlıklı ölçüm 

imkanlarını zorlamaktadır. öncefikle bu noktada. atılacak ilk 

adım performans ölçütünün ele aldığı değer ve özelliklerin 

-f irrnanın yapısına uygun olmasıdır. Bunun yanısıra performans 

ölçüsü onu kullanan bireyler tarafından da benimsenmiş 

olmalıdır. 

23 Mc Kinncy: "Tbe Assesmeot of performanıı change: An İndııctive Ex.anıple Orgaoinılion.al Behavior and 
Human,Performance, 1967. s. 57-72 
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Ayrıca ölçüt iş üzerindeki önemli durulan davranışları 

temsil yeteneği bakımındanda gerçekçi olmalıdır. 

Fakat ülkemiz standartlarında iş performansının bilimsel 

olarak değerlendirilmesi pek çok kuruluşta yapılmamakta, bu 

alanda yetişmiş uzman kullanılmamaktadır. 

İşletmelerde performans değerlendirilmesi genellikle 

gözlem ve amirin kişisel fikri bazında kalmaktadır. Kanımızca 

performans değerlendirmesi psikometrik tekniklerle 

yapıldığında objektif ve sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün 

olacaktır. 

B) Personelin ücret, Pirim, Uygulama, Terfi ve Diğer 

Haklar Açısından Değerlendirilmesi: 

Personelin ücret, pirim sosyal haklar ve terfi imkanları 

aynı zamanda personelin iş tatmininin ve beklentilerinin 

önemli bir boyutunu simgeler. 

Bu boyutlarda- tatmin olan personelin aynı zamanda iş 

doyumlarının kişisel gereksinim bölümleri de tam anlamıyla 

karşılanmış olur. Aldığı ücret, pirim, terfi ve sosyal haklar 

boyutlarında yetersizlik hisseden personelin işe bağlılık ve 

kişisel başarı grafiklerinde önemli düşüşler olacağı bugün 

bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

ücreti işletme kavramı açısından tanımlayacak olursak; 

ücret, işçinin emeğinin karkşılığıdır. 

ücretin miktarı bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle 

yada devlet tarafından saptanır. Ocret saptamasında 

kullanılan en tanınmış yöntem bireysel iş sözleşmesidir. 

Bu sözleşmeyle işin koşulları, yeri, süresi, ücretin 

miktarı, ödeme biçimi kararlaştırılır. 
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Günümüzde bireysel sözleşmeler işçi kesiminde yerini 

toplumsal sözleşmelere 

ekonomik açıdan çok 
birleşmiştir. 

bırakmıştır. 

daha güçlü 
Böylece işçi 

olan teşebbüse 

kesimi 
karşı 

Aslında belirli bir bölge ve belirli bir sektördeki 

ücretleri saptayan etkenleri işgörenlere ve bölge-sektör 

özelliklerine bağlı olan değişkenler olarak 2 bölüme ayırmak 
mümkündür. 

ücret düzeyini belirleyen faktörler arasında eğitim, 

yetenek ve işteki başarı, iş güçlüğü işyeri şartları ve işin 
sosyal görünümünü sayabiliriz24 • 

ücret belirlemede bir başka boyutta ücretin yeteneklere 
düzenlerinin ve bu yeteneklerin işe etkisinin analizi 
yapılmalıdır. 

İş görenlerin sahip olmaları gereken yeteneklerin 

standart ölçüleri geliştirilmelidir. 

Böyle bir belirleme hem iş görenlerin gelişmesini 

sağlayacak hemde toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda 

bulunacaktır. 

ücret belirleme ile ilgili araştırmalarda kullanılmasına 
karar verilen psikoteknik test bataryası işi sembolize etmeli 

ve işin genel yapısını planlama özelliğine göre iş görenlerin 

işte gösterecekleri başarıyı önceden analiz etme özelliğine 

sahip olmalıdır. 

Bunun yanı sıra iş görenlerin aldıkları ücretin dışında 

pirim yoluyla desteklendiği uygulamalardanda söz edebiliriz. 

Pirimin amacı iş görenin daha verimli ve iyi biçimde 
çalışmasını mükafat yoluyla desteklemektir. 

24 Erdoğan. ilhan. işletmelerde kisi dd.erlemelerde psikottjcnik Ustün Yay. No; 3"'64 1987 İstanbul. s. 
234-236 
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Psikoteknik yöntemle pirim sisteminin kurulması iş 

görenlerin bilgi ve yeteneklerinin pirimle ödüllendirilmesi 

esasına dayanır. 

Bu noktada iş görenin kendi gayretiyle geliştirdikleri 

özelliklerin pirimle ödüllendirilmesi devreye girmektedir. 

Psikoteknik değerleme bataryaları etken bir araç olarak 

sistemin oluşumu ve gelişiminde kullanılmalıdır. 

Bu sistemde iş görenlerin pirim katsayıları psikoteknik 

değerleme bataryasından elde edecekleri artış değerlerine 

göre belirlenmelidir. 

İş görenler e~er tüm yetenek ve özelliklerine göre pirim 

alacaklarsa bu durumda kullanılan psikoteknik değerleme 

bataryasının toplam puanı ile ölçüm yapılır ve pirim verilir . 

Eğer değerlendirme iş görenlerin belirli 

özelliklerindeki gelişimlerine göre yapılacaksa pirimin söz 

konusu olduğu özellikten itibaren dışarıya doğru azalan 

oranda pirim dağıtımı esas alınmalıdır. 

ücret ve pirim sisteminin yanı sıra personeli motive 

eden diğer bir kavramda terfi ve ilerleme durumudur . 

İşletmeye belirli bir görevi yapmak üzere alınan elemanları 

beklenemez. 

İlerleme (Terfi) iş görenin bulunduğu kademeden daha 

fazla sorumluluk gerektiren üst kademedeki bir işe 

geçmesidir . 

Personelin yüksek kademedeki göreve geçmesi genelde 

ücret artışı ve sosyal haklarda olumlu ilerlemeler 

kaydetmesine olanak verecektir. 

Genel uygulamada personelin önce ilerlemesi daha sonrada 

yükselmesi sağlanır . 
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Bu noktada bireyin geçmiş başarı değerlendirilerek yeni 

görevindeki verimlilik ve başarı durumunun tahmin edilmesi 

söz konusu olmaktadır. 

Ancak yaptığı görevde çok başarı olan personelin 

durumunu genelleyin yeni görevinde kesin başarılı olacaktır 

düşüncesiyle yapılan yaklaşım hatalı olabilir. 

Kişinin yeni görevinde başarılı olması ıçın görevin 

gerektirdiği yetenek ve özelliklere sahip olması şarttır. 

Bireyi yetenek ve özelliklerine uymayan bir göreve 

zorlamak onu tatminsiz ve verimsiz kılacaktır. !ş görenlerin 

ilerleme ve yükselmelerini kararlaştırmada uygulanan ana 

sistemlerden birisi kıdeme göre, personelin aldığı sicile 

göre ve işindeki başarı düzeyine göre yükselme ve 

ilerlemesini sağlamaktır. 

Fakat bu uygulama tarzı sonuçları açısından net bir 

objektif yapı sergilemez. 

Çünki kıdemli olan personelin yeni görevinde başarılı 

olacağını gösteren kesin bir objektif sonuçtan söz edilmez. 

Yükselme ve ilerleme aşamalarında psikoteknik yöntemin 

yer alması, iş görenlerin değerlendirilmesi ve birbirleriyle 

karşılaştırılması çalışmayı objektif hale getirecek ve 

sonucun daha verimli olmasını sağlayacaktır. 

Psikoteknik test bataryalarıyla yapılan çalışmalar 

personelin yeni görevindeki başarı ihtimalini tespit edecek 

sağlıklı bulgular verebilir. 

Yükselme ve ilerlemede hangi sisteme başvurulursa 

vurulsun sisteme psikoteknik test bataryalarının eklenmesi 

çalışmayı etkin kılacak ve ıyı bir seçimin yapılmasına olumlu 

katkılarda bulunacaktır. Böylece kişiler yetenek ve 
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özeklliklerine uygun işlere aktarılacak ve bu özellikleri 

analiz edilmiş olacaktır . 

c) Personelin Devamsızlık ve İş Gücü Açısından 

İncelenmesi: 

İşletmelerde çalışan personelin devamsızlık nedenleri 

çeşitli gruplara ayrılabilir. 

Bu grupların başında hastalık, ailevi sorunlar iş 

tatminsizliği , stres gibi problem grupları gelmektedir. 

İşletmelerde devamsızlık 

devamsızlık süreci ve nedenleri 

problemi olan personelin 

yakınen takip edilmelidir. 

Çünki personelin bu konudaki durumuyla ilgili bir karar 

alınırken devamsızlık incelemelerinin sonuçları sağlıklu 

karar sürecinde etkili olacaktır. 

İş gücü, müteşebbis ve sermayenin yanında üçüncü üretim 

paktörüdür. İş gücü üretimdeki insan faktörünü 

simgelemektedir. 

tnsanın üretime yönelik bedensel ve düşünsel 

gayretlerine iş adı verilir . Bundan yola çıkarak iş ve iş 

gücü kavramının eş değer anlamlar teşıdığını ifade 

edebiliriz. 

Bir işletmede işlerlik ve verim açısından iş gücünün 

faaliyet alanı, sayısal nitelikleri ve organizasyonu önem 

taşımaktadır. 

!şletmelerde iş gücü faktörünün de diğer ana oluşum 

unsuru gibi planlanması, düzenlenmesi ve faaliyetlerinin 

kontrol edilmesi gereklidir . 
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D) Personelin iş tatmini 

dirilmesi; Endrüstriyel ve 

alanındaki önemli bağımlı 

tatminidir. 

ve stres açısından değerlen

organizasyonel psikoloji 

değişkenlerden biride iş 

İş tatmini kuramlarının en geçerlisi muhtemelen a) Bir 

birey istediğini elde ettigi zaman tatmin olur. b} Bir kimse 

bir şeyi ne kadar çok isterse veya önem verirse o derece 

tatmin olur çerçevesinde gelişen kuramdır~. 

Bu kuram çerçevesinde iki iş tatmin modelinden 

bahsedebiliriz. Bunlardan biri "Çıkarma" diğeri ise "Çarpma" 

modelidir. 

Bu iki modelde gerçekte iş tatminini bir çevrenin veya 

kimsenin ihtiyaç yapısına uygunluk derecesinin direkt bir 

fonksiyonu olarak kavrarnsallaştırmaktadır. 

11 Çıkarma 11 modeline göre iş tatmini bir kimsenin 

ihtiyaçlar ı ile çevrenin ihtiyaçlara sağladığı dengesizliğin 

direkt-negatif bir· fonksiyonudur. 

Yani ihtiyaçları dikkate alan toplam tutarsızlık 

büyüdükçe tatmin azalmakta ve tutarsızlık azaldıkça tatmin 

büyümektedir. 

"Çarpma" modeline göre ise bir kimsenin ihtiyaçları işin 

ihtiyaç karşılama derecesi ile çarpılır ve sonuca tüm 

ihtiyaçlar eklenerek model belirlenir. 

Bu iki müdel açıklamasının yanısıra bugün iş tatminin 

bilimsel incelemelerinde meslek düzeyi, işin niteliği, saygın 

konwnu (Statü), ödeme ve terfi imkanları bireyin içinde 

bulunduğu çalışma grubuna uyumunun etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

~ V. Vrom: "Work and motn-ıtlionN, Newyork: Wiley-1964 s. 92-94 
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!ş tatmini işte başarı ve verim açısından son derece 

önemli bir kavramdır. !ş tatminsizliği zayıf performans, işe 

devamsızlık, saldırganlık, uyumsuzluk gibi problemlerin başta 

gelen nedenlerinden biridir. tnceleme sahasına giren fabrika 

personelin de yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda 

personelin özellikle bireysel yaratıcılık ve imkanlara önem 

verilmesi beklantisi gözlemlenmiştir . 

Personelin uyum ve verim sürecini etkileyen diğer bir 

kavram olan stres ise şöyle tanımlanabilir "stres 

organizmanın bedensel ve zihinsel sınırlarının 

edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durumdur" . 

t ehdit 

Stres uzun süre devam ettiği taktirde bedensel ve ruhsal 

bozukluklara yol açabilmektedir. İş yeri ortamındaki . yoğun 

gürültü, işe ve çevreye yönelen uyumsuzluk ve özel problemler 

personel de stres durumu yaratabilir . Stres durumu yoğun 

yaşandığında uyumsuzluk, verimsizlik, dikkatte azalma gibi 

olumsuz davranış süreçlerine neden olmaktadır. 

Bir diğer boyutta ise gürültü iş yeri ortamında 

iletişimi güçleştirmekte ve zaman içinde stres oluş'.!II!.u~a 

meydan vermektedir. Bu durumun çeşitli izolasyon 

yöntemleriyle giderilmesi işçi sağlığı açısından gereklidir . 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞEKEN SANAYİİ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ ŞEKER 

FABRİKALARI 

I. ŞEKER SANAYİ'NİN TARİHÇESİ 

Şeker sanayiinin ana hammaddesini oluşturan şeker 

pancarının vatanı Avrupadır. 

Dünyada 

edilebileceğini 

ilk kez beyaz 
1747 yılında 

Sigismund Marggraf açıklamıştır. 

pancardan şeker 

Alman Kimyacısı 

elde 
Andreas 

Bu bilimsel buluşu endrüstriyel bir üretim haline 

getirme fikri ve başarısı Marggraf' ın öğrencisi Franz carı 

Achard'a aittir. 

18 yy. da Almanya da başlayan şeker endrtistrisi hareketi 

hızla gelişerek 19_yy da diğer Avrupa ülkelerine yansımıştır . 

Avrupa' da pancar şekeri endrüstrisinin 1830 yılında tekrar 

kalkınmaya başlamasından kısa bir süre sonra 1840 yılında 

Türkiye de şeker endrüstrisi kurma fikri doğmuştur. 

Yurdumuzda Cumhuriyet döneminden önce başlayan bu 
girişimler Uşak ' ta daha büyük önem kazanmıştır. 

Halı ticareti nedeniyle Avrupalı iş adamlarıyla yakın 

ilişki kuran Uşaklı iş adamları, Avrupaya giderek bu tarım 

türünü ve fabrikaları inceleme olanağı bulmuşlardır. 

Bu arada 1906-1907 yıllarında Türkiyeye getirilen pancar 

tohumları Uşak yöresindeki çiftçilere dağıtılarak deneme 

amacıyla ekilmiştir . 

Bu çiftçiler arasında mollazade Nuri efendi (Nuri şeke r 

Islah edilmiş pancar tohumlarını ekmiş ve yetiştirdiği şekE 
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pancarından pekmez, tahin helvası ve köpüklü helva imal 

ederek satmıştır. 

19 Nisan 1923 tarihinde Nuri Şeker ve elli arkadaşı 

tarafından "Uşak terakki Zi_raat T .A. ş." kurulmuştur26 • 

Bu şirketin çalışmaları sonucu ilk defa 6 Aralık 1925 

tarihinde Uşak Şeker fabrikasının temeli atılmıştır. Uşak 

şeker fabrikasının oluşum çalışmaları devam ederken Trakya da 

şeker fabrikası kurulması için "İstanbul ve Trakya şeker 

fabrikaları T .A. Ş." adlı kuruluş faliyete geçmiş ve 

22.12.1925 tarihinde Alpullu şeker fabrikasının temeli 

atılmıştır27 • 

Tür ki yede modern anlamda tarıma 

kuruluşlarının öncüsü kabul edilen 2 şeker 

tarihinde işletmeye açılmışlardır. 

dayalı sanayii 

fabrikası 1926 

II TÜRKİYE 'de. ŞEKER SANAYİİ va ŞEI<ER SANAYİNİN GELİŞİM 

DÖNEMLERİ 

Türkiye' de şeker fabrikaları kurma eğilimi Tanzimat' la 

beraber başlamış fakat çeşitli imkansızlıklar nedeni ile uzun 

süre eyleme dönüştürülememiştir. 

Bu başarısızlığın en önemli nedeni o yıllarda Osmanlı 

İmparatorluğu' nun içinde bulunduğu ekonomik bunalımlar ile 

yerli sanayiinin kapitülasyonların ağır koşulları nedeniyle 

milli himayeden yoksun bırakılmış olmasaydı28 • 

26 Kurul~unun 50. Yılında özel Sayı. Ankara, Türkiye Şeker Fab. AŞ. Gn. Md. Yay. C XV No: 102, 
1978 S.19 

27 Cumhuriyetin 50. Yılında şeker sanayimiz Ankara Türkiye Şek.Fab. AŞ. Gn. Md Yay. No: 181, 1973 
S.17-19 

28 DİE, 1973, Türlc.iye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50. Yılı. s. 7-8, T.C. &~kanlık 
Devlet istatistik Enstitüsü yayını, Ankara, 
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fJlkemizde şeker sanayiinin kurulması ancak ulusal 

ekonomi bilincinin yaratıldığı cumhuriyet devrinde 

gerçekleşebilmiştir. Türkiye' de şeker sanayi inin ilk önderi 

özel teşebbüslerdir. 1923 yılındaki milli kurtuluş ve bunu 

izleyen çeşitli alanlardaki değişimlerle birlikte yerli şeker 

üretme fikri Alpullu ve Uşakta kurulan şeker fabrikalarıyla 

birlikte anlam kazanmıştır. 

Sonraki yıllarda 1933 Eskişehir ve 1934'te Turhal 

fabrikaları açılmıştır. Bu yeni katılımlarla birlikte 

başlangıçta 573 ton olan şeker üretimi 50 bin tona 

yaklaşmıştır. Fakat tilin gayretlere rağmen dönem içinde 

Türkiye kendine yeterli şeker üretme olanağına ulaşamamıştır. 

Verimsizliğin getirdiği çeşitli çıkış yolları arayışı 

sonucununda l935'te "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş." kurulmuş 

ve daha önce kurulan 4 fabrika birleştirilmiştir. 

!kinci Dünya Savaşı'nın araya girmesiyle birlikte şeker 

fabrikası kuruluşu ve üretiminde durgunluk görülmüştür. 

Savaştan sonra yeriiden canlanan şeker sanayii yeni ataklara 

girişmiş ve bu çabanın sonucu olarak, 1953 yılında Adapazarı, 

1954'te Amasya, Konya, Kütahya, 1955'te Burdur, Susurluk, 

Kayseri, 1956'da Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, 1962'de 

Ankara ve 1963 • te de Kastamonu şeker fabrikaları işletmeye 

açılmış ve ülke ihtiyacına yetme çabaları olumlu sonuç 

vermeye başlamıştır. 

Şimdi de Türk şeker sanayiinin çeşitli açılardan gelişim 

evrelerine bakalım: 

ülkemizde ve tüm dünyada şeker sanayiinin kuruluşundaki 

amaç şeker ihtiyacına karşılamak olmuştur . 

Şeker sanayiinin kendi içinde yarattığı değişimlerin e 

büyük kaynağ~nı üretilen şeker miktarı ve üretim-tüket i 

ilişkisinin zamanın koşullarına göre farklılaşma. 
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oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak da üretimde tali amaçlar 

orta:ı3 çıkmıştır. Böylece şeker sanayii üretim ve amaçları 

doğrultusunda dinamik bir yapı kazanmıştır. 

üretimin yıllara göre gösterdiği artım ve azalışlar 

sonucu zaman zaman şeker üretimi teşvik edilmiş, zaman zaman 

da kısıtlamaya gidilmiştir. Bu açıdan bakıldıgında şeker 

sanayiinde farklı devreler görülebilir. 

Bu evreler: a) 1926-1938, b) 1939-1947, c) 1950- 1960, 

d} 1961-1972, e) 1973-1980, f) 1980-1990 evreleridir. 

Şimdi de bu evreleri ele alarak kısaca inceleyelim. 

1926-1938 Evresi 

Şeker üretiminin ülke ihtiyacının bir bölümünü k~rşılama 

eğilimi ve çiftçinin bu tür üretime alıştırılması çabaları bu 

dönemin temel özelliğidir. Diğer göze çarpan bir nokta da 

üretimin arttırılması yoluna gidilmeden ithalat yapılması. 

girişimleri olmuştur. 

1930 yılında çıkarılan 1718 sayılı ve 1934 yılında 

çıkarılan 2427 sayılı kanunla dahili tüketim vergileri, 1935 

yılında çıkarılan 2785 sayılı kanunla ve 1937 ve 3101 sayılı 

kanunla şeker tüketimi ile gümrük resimleri düzenlenmiştir. 

Çalışmalar göstermiştir ki şekerden 

3rttırıldıkça elde edilen gelir azalmıştır. 

alınan vergi 

1939 yılına kadar dışarıdan ithal yoluna ağırlı· 

verilerek elde edilen şeker İkinci Dünya Savaşı ile birlikt 

ülkeye çok zor ulaşmaya başlamış ve neticede üretimj 

arttırılması yeni bir çare olarak benimsenmiştir. 



1939-1947 Evresi: 

!kinci Dünya Savaşı'~ın başlaması nedini ile dünya 

ticaretinde meydana gelen önemli aksamalar şeker sanayiini de 

olumsuz yönde etkilemiştir. 

1940 yılında çıkarılan 3828 sayılı kanunla birlikte 

( fevkalade-vaziyet dolayısıyla bazı vergi resimlere zam 

icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 

dair kanun) şekerin tüketim vergisi arttırılmıştır. 

Bunu izleyen dönemlerde 194l'de 4041 sayılı ve 1942'de 

4225 sayılı kanunlarla şeker ve glikozdan alınan tüketim 

vergisi arttırılmaktadır~. Fabrikaların geçen yıllar boyunca 

üretimlerinin düşük olması, çiftçilerin bol üretim için 

koşullandırılmamış olması yeni bir sistemin oluşma 

zorunluluğuna etken olmuştur. 

Bu yeni sistemin özünde toprakların gübrelenmesi, dörtlü 

münavebeye geçilmesi, tohum ıslahı, ziraatte makinalaşma ve 

sulamanın yaygınlaştırılması yer almıştır. 

Sonuçta gerçekçi bir karar alınarak 1944 yılında 4597 

sayılı kanunla şeker ve glikozdan alınan vergiden indirim 

yoluna gidilmiş ve bu girişimin olumlu sonuç vermesi nedeni 

ile 1946 yılında 4855 sayılı kanunla tüketim vergisi yeniden 

düşürülmüştür. 

Bunu takiben 4982 sayılı kanunula yurt dışına ihraç 

edilecek şeker için vergi indirimine gidilmiştir. 

Sonraki yıllarda bu yöntem benimsenerek 1950'de de aynı 

bileşimi içeren bir kanun çıkarılmış ve şeker fiyatlarının 

düşük tutulması nedeniyle de şeker tüketimi artmıştır. 

Tüm bu tedbirlere ve olumlu gelişmelere rağmen İkinci 

Dünya Savaşı' nın bitme aşamasına gelindiği bu dönemde ülke 

29 Tüık şeker fab. Frag 1939 /6) 
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kaynaklarının "yüksek kalkınma hedeflerine yönelt:ilmesi 11 

zorunluluğu planlanan gelişimin ertelenmesine neden olmuştur . 

1950-1960 Evres i 

Bu dönemde yeni fabrikalar kurulmuş ve bu şekilde verim 

artışı sağlanmaya çalışılmıştır. Şeker sanayii o döne~lerdeki 

politik değişimlerden etkilenmiş ve yeni iktida= şeker 

sanayii ile ilgili farklı bazda bir politika izlemiştir. 

Bu politikadaki temel unsurlar şunlardır: 

1 Yeni üretim alanlarının oluşturulması. 

2 Yeni fabrikaların kurulması. 

3 Mevcut fabrikasyon sisteminin düzenlenip iyileş

tirilmesi 

4 özel teşebbüsün şeker sanayiinin gelişimi konusunda 

teşvik edilmesi. 

5 Şeker varlığına göre ücret politikası 

6 Yayın yoluyla çiftçinin bilgi ve görgüsünü 

arttırılması. 

7 Şeker üretiminin yönetilmesi ve yönlendirilmesini 

sağlamak amacı ile pancar üretim kooperatifinin kurulması. 

Yukarıda maddelerle özetlediğimiz bu politika iyi bir 

görüş olmakla beraber çeşitli nedenlerden dolayı sadece 

teoride kalmıştır. Bu nedenlerin başında pratikte çiftçinin 

sermayesinin bu işe yeterli gelmemesi ve bu yüzden yükün 

yeniden şeker fabrikaları A. Ş. 'ne düşmesi belirgin olarak 

ifade edilebilir. 

Böylece bu girişim beş fabrika ile yetinmek zorunda 

kalmıştır. 
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1950-1960 döneminde şeker sanayii büyük bir atılımla 15 

şeker fabrikası ile 24.900 ton/gün kapasiteye ulaşmıştır. 

Bu dönemin ardından 1956 yılandan sonra ihracat yapmak 

mümkün olmuştur. 

1961-1972 Evresi 

Şeker sanayiini etkileyen politik değişimlerden biri de 

1960 yılından sonra gerçekleşmiştir. 

Bu yeni değişim, beraberinde sorgulayıcı bir tutwn da 

getirmiş ve bu tutumdan özellikle Doğu Anadolu' daki şeker 

fabrikaları etkilenmiştir. Sorgu konuları ise şeker 

sanayiinin geliştirilmesinde usulsüzlük yapıldığı, siyasi 

tercihler in bu konuda sağlam temellere dayanıp dayanmadığı 

olmuştur. 

1960-1963 döneminde pancar ekim alanlarının azaltılması 

ve böylece üretim ile tüketim arasında bir denge kurulması 

yoluna gidilmiştir. Bu amaçla çeşitli önlemler alınmıştır. Bu 

önlemlerin en önemli. iki maddesi şunlardır: 

a. Elde bulunan ekim sahalarının pancarın rekabetini 

azaltmadan ham madde ihtiyacını karşılayacak biçimde fabrika 

bünyesinde el altında bulundurmak ve bunu yaparken çiftçiyi 

pancar ekimi konusunda tedirgin etmemek. 

b. Pancar ziraatine teknik ve mali imkanlar sağlamak 

gerektiği düşünülmüştür. Buna yönelik olarak erken söküm ve 

tarım tazminatı kaldırılmış, pancar fiyatları 13. 8, 12. 83, 

10.33, 8.83 kuruş olarak dört kademede belirlenmiştir30 • 

Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan raporda pancar ekim 

sahalarının milli ekonominin gereklerine göre düzenleme 

zorunlulluğu ağırlıklı olarak ifade edilerek uygulanacak 

şeker politikasına değinilmiştir. 

30 Türk şeker Fab .. Fragmanı, 1961: 19. 
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Bu aşamada tüketimin çoğalmasını sağlayan fiyat 

düzenlemeleri, nüfus artışı ve milli gelirin yükselmesi 

noktaları göz önüne alınarak üretimin planlanan biçimde 

tüketimi karşılayacak ölçüde şekerin üretimi ve uygun fiyatla 

ihracına önem verilmiştir. 

1962 yılı pogram tasarısına göre pancar üretimini şeker 

üretiminin kapasitesine göre ayarlamak gereği doğmuştur. 

Sonuçta şeker ihracından vaz geçilerek pancar ekim 

sahalarının daraltılması yolu ile üretimin tüketime uygunluğu 

ana ilke olarak benimsenmiştir3•. 

Oysa 1963' ten 1965' e kadar dünya şeker fiyatlarındaki 

yükselme 1960-63 dönemindeki düşünce tarzının tersine ekim 

alanlarının genişletilmesi zorunluluğunu getirmiştir32 • 

1973- 1980 Evresi 

1973 döneminden sonra şeker üretimi ülke ihtiyacını 

karşılamakta yetersiz kalmıştır. Oretimi teşvik etmek için 

farklı fiyat politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

politika gereğince çiftçiye "erken söküm tazminatı" ve "erken 

söküm teşvik primi" adı altında ek ödem.eler yapılmaya 

başlanmıştır. 

Dönemin, beraberinde getirdiği ekonomik kararlar 

neticesinde yeni ve yüksek bir fiyat birimi oluşmuştur33 • 

Yeni aşamada şeker fiyatı sabit kalmış ve bu buna bağlı 

olarak da tüketim artmıştır. 

Tilin bu 

desteklenip 

gelişmelerin 

arttırılmasına 

sonucu 

gerek 

olarak da 

duyulmuştur. 

üretimin 

Alınan 

önlemlere ek olarak pancar ekiminin yaygın olmadıgı yerlerde 

1978'den itibaren "pancar üretimi teşvik tazminatı" ödenmeye 

31 Türk şeker Fab. fıag. 1%1: 20. 
32 DPT 1963 Kalkınma planı. Birinci beş yıl 1%3-67, DPT yay. Ankara 
33 DPT, 1973, Yeni strateji ve kaDooroa planı 3.cü beşyd 1973-n.O.PTyay. Ankara 
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başlanmıştır. Fakat bir türlü önlenemeyen üretim yetersizliği 
karşısındra ikinci gelişme planı hazırlanmıştır. Plan 
uygulamaya geçirildiği halde Afyon şeker fabrikası dışında 

1980 yılına kadar finansman zorlukları nedeni ile yeni bir 
şeker fabrikası kurmak mümkün olmaınıştır34 • 

1980-1992 Evresi 

1980'li yılların başında faaliyete geçirilen şeker 

politikası tüketimle üretim arasında bir denge kurulması ve 
ihraç için üretim yapılması esasına dayanmaktadır. Başta 

iklim ve diğer şartların uygun olduğu bol ürün alınan 

dönemlerde ülkeye döviz akışı sağlamak ve stokları düzenlemek 

amacıyla şeker ihracına önem verilmiştir. Ayrıca bu dönemde 
ihtiyaten "milli güvenlik şeker stoku" adı altında şekerin de 
yıllık tüketim hacmine göre ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu 
sistemin sağlıklı yürümesi amacıyla bazı önemli noktaların 

üzerinde durulması gerekmiştir. Bunları sıralayacak olursak: 

1. Sulama olanaklarının zenginleştirilmesi, . . 

tarımında işçiliği düşürecek tedbirlerin alınması, 

pancar ekiminden önce ilan edilmesi. 

2. Yeni şeker fabrikaları kurulması. 

pancar 
fiyatın 

3. Şeker fiyatında tüketim esas alın_arak ayarlamalara 
gidilmesi3'. Ayrıca kişi başına düşen şeker tüketiminin 30-32 
kg. civarında tutulması am.açlanmıştır36 • 

Planın verimliligini zorlaştıran güçlüklerin başında 

finansman zorluğu nitelikli personel bulamama, bürokratik 
engeller, koordinasyon eksiligi gelmiştir. Fakat tüm bu 

güçlüklere rağmen . plan uygulamaya çalışılarak şeker 

sanayiinin gelişmesine gayret gösterilmiştir. 

34 DPT, 1979 Dördüncü beş yıllık kalkınma planı 1979--83 DPT yay. Ank.nm 
3' Türk şeker fab. fı:ag. 1980: 191-192. 
36 Türk: eker fab. Faaliyet raporu-1987. 
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III. Son On yıl'da Türk Şeker Sanayii 

Şeker sanayiinin son aşamadaki on yılı 2. gelişme 

planının uygulamaya konulduğu ve sonuçlarının incelemeye 

çalışıldığı bir döneme rastlaması açısından önemlidir. Bu 

planda şeker sanayiine ait olarak kurulması hedeflenen 

· fabrikalar Ağrı, Alaca (Çorum), Bor (Niğde), Çarşamba 

(Samsun), Çivril (denizli), Elbistan (Kahramanmaraş), Erciş 

(Van), Ereğli, Ilgın (Konya), Kars, Muş, Nusaybin (Mardin) ve 

Urfa'da yer almaktaydı. 

Ancak 1980'de revize 

çıkarılmış; Muş, Ilgın, 

fabrikalarının yapımına 

yapımları ise bunların 

edilen programlardan Urfa fabrikası 

Agrı, Bor, Elbistan ve Eregli 

devam edilmiş, diger fabrikaların 

bitişinden sonraki devreye denk 

gelmesi amacıyla ertelenmiştir. 

1980 yılandan sonra 2. gelişme planı tekrar incelenmiş 

ve yapımları biten Muş şeker fabrikası (2 . 12.1982), Ilgın 

şeker fabrikası (28.12.1982) faaliyete geçirilmiştir. 

1983 yılında şeker sanayiini "Türkiye Şeker Sanayii 

Kurumu" adı altında birleştiren kanun hükmünde kararname ile 

şeker sanayii yeniden yapılandırılmıştır (10.10.1983 tarih ve 

118 sayılı kamın hükmünde kararname) • Bunu izleyen dönemde 

1984 yılıda yeniden bir düzenlemeye gidilerek kanun 

hükmündeki karanameye dayanarak tekrar "Türkiye Şeker 

Fabrikaları A. ş." adı altında iktisadi bir devlet teşekkülü 

oluşturulmuş ve statüsü belirlenmiştir (8.6.1984 tarih ve 233 

sayılı kanun hükmünde kararame). 

Yapılan plan uyarınca A(jrı ve Bor şeker fabrikaları 

1984'te, Elbistan şeker fabrikası ise 1985'te işletmeye 

açılmıştır. 1985 yılı sonunda toplam. 23 şeker fabrikası faal 

olarak çalışmaya başlamıştır. 1985 yılından sonra ikinci 

gelişme planı uyarınca Nusaybin ve Urfa şeker fabrikalarının 

yapımı ise ertelenmiş Çivril'deki fabrika yapımı ise plandan 
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çıkarılmıştır. 1989 yılı faaliyet raporunda Çarşamba, Konya, 

Ereğli, Çorum, Erciş, Yozgat, Kırşehir şeker fabrikalarının 

kuruluşu yatırım programı kapsamında Kars, Çankırı, Hakkari

Yüksekova ve Sivas şeker fabrikaları ise etüd proje işleri 

kapsamında bulunmaktadır37 • Yatırımları devam eden Çarşamba, 

erciş ve Ereğli şeker fabrikaları 1989 yılında faaliyete 

geçmiştir. 

Şeker sanayiinin gelişme aşamaları incelenecek olursa 

plan dahilinde yer alan bir çok fabrikanın açılmasından vaz 

geçildigi görülmüştür. bu durumun en büyük nedenlerinden biri 

de ekonomik açıdan fabrikanın verimli olmaması ya da sosyo-

ekonomik yararlarının 

kaynaklanır. 

istenilen düzeyde olmamasından 

Yapılan incelemeler göstermiştir ki 1989 sonu göz önüne 

alındığında fabr i ka sayısı 26, nominal günlük kapasite 

961.000 ton/ gün, fiili üretim ise 91.604 ton/gündür. 

Bu ikinci gelişme planı sonunda oluşan (1956) 

değerlerinin 4 katı Türk şeker fabrikalarının kuruldugu 1935 

yılının ise 20 katı bir deger ifade etmektedir38 • 

r.v. Şakar Sanayiinda İşgüctı Tablosu 

Modern bir sanayii kuruluşunun gelişimi ve işleyişinde 

en önemli faktörlerinden biri de işgücüdür. Makineleşmenin 

büyümesi sanayii bünyesinde iş gücüne gereksinim yoktur 

anlamına gelmemelidir. !şgücü kavramı içinde sadece 

üreticileri değil üretimi yönlendiren ve yönetenleri de görüş 

sahasına almak gerekir. 

Şeker sanayii yapısı itibarıyla büyük miktarlarda işgücü 

kullanılan bir sanayi koludur. Şeker pancarı üretimi ve 

şekerin fabrikasyonu aşamasında oldukça yaygın bazda iş gücü 

37 Türk Şeker Fab. frag. 1989: 132. 
38 DlE Tilrkiye'de Sosyal ve Ekonomik Gelişmenin 50. yılı T.C. Başbakanlık Yay. Aıılwa . 
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çalıştırılmaktadır. İşgücü gereksiniminde bir kısım elemanda 

nitelik aranmazken sanayi bünyesinde çalışanlarda nitelik 

aranmak zorundadır. Çünkü günümüzde makinalaşma esasına bağlı 

olarak nitelikli işçiler geçerliliklerini korurken niteliksiz 

işgücünün yerini makinalar almaktadır. 

Şeker sanayii personelinin önemli bir kısmı fabrikalarıP. 

kurulduğu yakın çevreden gelmektedir . Fabrikalardaki müdür v r 

yönetici personel ise atanma yoluyla göreve başlamaktadır . 

Günümüzde işçi alımında araç, iş ve işçi bulma kurumudur. Bu 

kurumun gönderdiği elemanlar arasından seçim yapılmaktadır. 

Geçici işçi seçiminde de önceki yıllarda kampanyalarda 

çalışan işçiler yeni dönem için tercih edilmektedir. 

tdareci personel fabrika sahası içindeki lojmanlarda 

barınırken öteki personel grubu fabrikaya ait servislerle 

ulaşımın sağlandığı yakın çevreden gelmektedir. Kampanya 

sırasında görev alan geçici işçilerin bir kısmı fabrika 

sahası içi~deki yatakhanelerde barındırılmaktadır. 

Türkiye şeker sanayiinin 

nitelikli işçi bulma sorunu 

problem ilk yıllarda dışarıdan 

kurulma aşamasından itibaren 

gündemden eksilmemiştir. Bu 

personel getirilerek ve yurt 

dışından burs sağlanıp eğitim amaçlı öğrenci gönderilerek 

çözümlenmeye çalışılmış ve çalışanlara yüksek ücret 

politikası uygulanmıştır. Oysa modern sanayide nitelekli iş 

gücünün devamlı çalışmasını saC,lamak amacıyla "ikinci 

derecede karlar" adı altında bir sistemin uygulamaya 

konulması gerekiyordu. 

Bu sistemde sosyal hizmetler, 

emeklilik, çalışan bireylerin 

kolaylıklar, bedava tatil imkanı 

almaktadır. 

evlilik, çocuk zamları, 

çocuklarına saglanan 

gibi hizmetler yer 

Sonuçta şeker sanayii bünyesinde bu hizmetler verilmeye 

başlandı. örneğin: Verilen lojmanlar, sosyal tesisler, ucuz 
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alışveriş imkanı sağlayan kooperatifler, çalışanların şirkete 

daha fazla bağlanmasına yol açmış ve işgücü verimi o nispette 

artmıştır. 

Şeker sanayiinin ilk kurulduğu yıllardaki işçi sayıs ·ı:. 

1000 civarında iken Türk şeker fabrikaları A.Ş.'nın kurulduğu 

1935 yılında 5000' i aşmıştır. 1950 yılına kadar personelin. 

daima kadroda çalıştırılmasına önem verilmiştir. Bu yıllarda 

çalışanı teşvik iyi ücret dahilinde olmaktaydı39 • 

Tüm bu tedbirlere rağmen yine de nitelikli personelin 

elde edilmesi ve korunması şeker sanayiine büyük zorluklar 

çıkarmıştır. Birinci sanayii gelişme planıyla birlikte gelen:.._ 

sanayii büyümesi işçi sayısına da yansımıştır-40. 

Fabrikalar kurulmadan önce personel açığının .. 

kapatılmasına özen gösterilmiş yurt dışına öğrenci 

gönderilerek ve yurt içinde kurs açarak ara personel ihtiyacı 

karşılanmaya çalışılmıştır. Bu yıllarda tedbir olarak ücret 

artışında kıdemin değil verimin ve başarının ön plana• 

alınması konulu bir uygulama başlatılmıştır. Bu durum topluı · 

sözleşmelerde ücret kademelerinin belirlenmesinde 

prodüktivitenin artış oranı ile genel geçinme endekslerindeki. 

artışın göz önünde tutulmasına yol açmıştır41 • 

İşçi haklarındaki olumlu gelişmelere rağmen zaman içinde·· 

işçi-işveren ilişkilerindeki uyuşmazlık ve kopukluk 

önlenememiş ve bu konuda çeşitli problemlerle karşılaşıl

mıştır. 

Şeker sanayiide ilk kez Türk-1ş'e bağlı şeker iş 

sendikası tarafından 25.08.1970 ile 28.09.1970 tarihleri 

arasında grev uygulanmıştır. Uygulanan bu grev sonucunda 

geçici olarak çalışan personelin daimi kadroya alınması, 

39 Tilık şeker fab. frag. l9.S8: 42. 
40 DPT 1963, kalkınma planı birinci 5 yıl 1963-67, DPT yay. Ankara 
41 Türk Şeker Fab. frag. 1963: 74. 
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kıdem tazminatlarının arttırılması ve ücretlere zam yapılması 

gibi esaslar kabul ettirilmiştir42 

1977 yılından itibaren şeker kurumu şirket hizmetlerinin 

en sağlıklı şekilde yürütülmesi için personel seçimi ve 

istihdamında yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sistemin özünde 

şu esaslar yer almaktadır. 

a. Personel sınıfına bakılmaksızın sosyal dayanışma ve 

ilkelerden kanunlardan doğan haklarını kullanıp yararla

nacaktır. 

b. Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşıla

nacaktır. 

c. Personel sanayii türünün gerektirdiği şartlara göre 

yetiştirilecektir. 

d. Personel sanayi inin gelişmesine katkıda 

bulunacaktır41 • 

Nitelikli personel bulunmasındaki güçlük yeni 

fabrikaların kurulmasıyla birlikte ileriki yıllarda hızlı 

artım göstermiştir. İkinci gelişim planının uygulama 

aşamasında tekrar yurt dışına öğrenci gönderme zorunluluğu 

doğmuştur. Böylece 1974 yılında 20.000'i aş~~ personel sayısı 

1983'te 30.000 dolayına çıkmıştır. 

Şeker kurumunun personel politikasındaki son değişim 

1985 yılında ortaya çıkmıştır. Diğer kamu iktisadi devlet 

teşebbüslerinde olduğu gibi bu sektörde de sözleşmeli 

personel alınma yoluna gidilmiştir. Bu durumda eski 

personelin bir bölümü ile yeni alınan personel işçi veya 

memur olarak değil sözleşmeli personel statüsünde çalışmaya 

başlamıştır. 

42 Türle şeker fab. frag. 1970; 1970: 107-108. 
43 Türle şeker fab. frag. 1977: 123. 
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Bu aşamadan sonra şeker sanayiinde çalışanların öğrenim 

durınnularını inceleyecek olursak bu bize personelin niteliği 

konusunda bilgi verecektir. 

Çalışanların 

artmıştır. 

eğitim düzeyi günüm.üze yaklaştıkça 

İlkokul mezunu ve okur-yazar personelin sayısı azalırken 

lise veya yüksek okul mezunu olan personel sayısı artmıştır. 

Kuruluş içinde eğitim düzeyinin yüzdesini düşüren faktör 

ise geçici işçilerdir. Zaman içinde bu sanayii bünyesinde 

çalışanların eğitim düzeyi kalifiye elemanların artması ile 

yükselecektir. 

Şeker sanayiinde çalışan personelin yaş durumuna 

bakılırsa: 31-35 yaş grubundaki personelin çoğunlukta oldugu 

görülür. Günümüze doğru 18-20 yaş grubunda yer alan personel 

sayısının azalmakta olduğu 1986'dan sonra sıfırlandı~ı 

görülür. 

Bu tabloya karşin 55 yaşın üzerindeki personel sayısı 

artmaktadır. 

Bunun nedini ise yetişmiş personelin sözleşmeli statüde 

daha kolay istihdam edilebilme özelliğidir. 

Son bir kaç yılın de~erleri incelendi~inde şeker 

sanayiinde çalışan personel sayısında gözle görülür bir 

azalış olduğu fark edilir. 1985'te sayısı 32.000'i aşan 

personel bunu takip eden yıllarda 30 . 335, 29. 644, 30. 650, 

30.951 olmuştur . 

Aktif kesim içinde en büyük payı kampanya döneminde 

çalışan geçici işçiler almaktadır. Personelin önemli bir 

kısmı şeker fabrikalarında görev almaktadır. 
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Bir kısım personel de bu sektöre bağlı kurum ve 

kuruluşlarda çalışmaktadır~ Ancak, bu personelin sayısı son 

beş yılda% 15'i aşmamıştır. 

Şeker fabrikaları içinde Eskişehir, Turhal ve Ankara 

fabrikaları 1500' Un üzerinde personel çalıştırmak suretiyle 

en fazla iş gücüne sahip fabrikalardır. 

V. DOĞU .ANADOLUDAKİ ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLİKLERİ 

1. Erzurum Şeker Fabrikası 

ülke kalkınması amacıyla hazırlanan birinci kalkınma 

planı oluşturulduğunda şeker sanayiinin gelişimine de imkan 

tanınmıştır. Gelişim çizgisinde izlenen tarım politikasında 

polikültür tarımın yerleştirilmesi amacıyla izlenen 

çalışmaların sonuçlarından biri de Erzurum şeker fabrikası 

olmuştur. 

22.9.1954 yılında temeli atılan fabrika 24.9.1956'da 

deneme kampanyasına başlamış ve 30.9.1956'da işletmeye 

açılmıştır . Erzurum · şeker fabrikasının kuruluşunun ilk 

dönemlerinde Erzurum, A~rı, Hasankale, Bayburtta şeker 

pancarı üretimi yapılmıştır. 

Günümüzde ise Aşkale, Bayburt, Erzurum, Hasankale, 

Ilıca, Oltu, Horasan ve Karsta üretim sahaları açılmıştır. 

Bölgenin sosyo-ekonomi~ kalkınması amacıyla kurulan 

fabrikanın kuruluşundan itibaren beklenen sosyo-ekonomik 

iyileşmenin sağlanabilmesi için üretim sahalarının 

arttırılmasına yönelinmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalar 

1960' ta sonucunu vermiş, şeker pancarı ekilen köy sayısı 

500' e, çiftçi sayısı 16 bine ve ekilen arazi miktarı da 

12.000 hektara ulaşmıştır . 

. 1960 yılından sonraki dönemlerde sahasının 

arttırılmasına gayret edilmiş, 1977'de şeker pancarı ekilen 
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köy sayısı 467'ye eken çiftçi sayısı 16.000'e ve ekilen alan 

miktarı da 15.000 hektara yükseltilmiştir. 

Erzurum şeker fabrikasının tarihçesine bakacak olursak 

en yüksek randımana 1977 döneminde ulaşmış tur diyebiliriz. 

örneğin, 1989 döneminde pancar ekilen köy sayısı 284, pancar 

ekiciligi yapan çiftçi sayısı 2. 837 ve tarım yapılan alan 

miktarı da 9.330 hektardır. 

Fabrika 1956-1992 döneminde 37 kampanya yapmıştır. 

Kampanyalar 1 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır. 

Kampanyaların ortalama süresi 93 gündür. Bu süreyi 

belirleyen en önemli faktör fabrikanın günlük şeker pancarı 

işleme kapasitesidir. 1979'daki üretim sahası genişletme 

sonucu kapasite 3.000 ton/gün miktarına çıkarıldıysa da 

1984'den sonra kapasitede bir azalma başlamış, 1983'te 

450.000 ton şeker pancarı işlenirken bu oran 1987'de 187.000 

tona düşmüştür. 

Bu düşüşün en önemli nedeni A~rı'da faaliyete geçirilen 

şeker fabrikasıdır. Erzurum şeker fabrikasında Doğu Anadolu 

halkının damak zevkine uygun özel sert şeker üretimi ağırlık 
kazannu,ştır. Fabrika kuruluşunun ilk yılında 2.295 ton şeker 
üretirken bu miktar sonraki yıllarda 60.000 tona yükselmiş ve 
son on yılda da ortalama 37.000 ton çizgisini izlemiştir. 

Ayrıca şeker pancarından çıkan melası değerlendirmek 

amacıyla da ayrı bir birim olarak ispirto fabrikası 

kurulmuştur. Fabrikanın ürettiği şekerin önemli bir miktarı 

komşu illere gönderilmektedir. (Van, Diyarbakır, Mardin, 

Siirt, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş, Tunceli vb.) Bunun yanı 

sıra stokların uygun olduğu yıllarda Ankara, İstanbul gibi 

büyük şehirlere de şeker sevki yapılmaktadır. 

Fabrika 1956-1992 döneminde 37 kampanya yapmıştır. 

Kampanyalar 30 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında 
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düzenlenmiştir. Ortalama kampanya süresi ise 118 gün olarak 

belirlenmiştir. Fabrikanın kapasitesinin düşük olması dönem 

kampanya sürelerinin uzamasına neden olmuştur. Bunun yanında 

artan pancar üretimi sayesinde fabrikanın şeker üretimi de 

artış göstermiştir. Son on yılda üretilen şeker miktarı 31 

tonun üzerindedir. 

1983 yılana kadar sadece kristal şeker üreten fabrika bu 

tarihten sonra küp şeker üretimine de başlamıştır. 

2. Muş Şeker Fabrikası 

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının birinci 

kalkınma planının içeri~inden doğmalarına karşın Muş şeker 

fabrikası ise zaman içinde üretimin tüketime yetişememesi 

probleminden doğmuştur. 1974 yılında ülkede üretilen şeker 

miktarı tüketime yetişememeye başlayınca ikinci gelişme planı 

hazırlanmış ve bunun paralelinde Afyon şeker fabrikası 

kurulmuştur. 

Bu plan dahilinde toplam 13 fabrika oluşturulması 

düşünülmüştür. Plan gere~i yapılan çalışmalar sonucunda 

tamamlanan ilk fabrika Muş şeker fabrikasıdır. 27.8.1976 

yılında temeli atılan fabrika 21.12.1982'de faaliyete 

geçmiştir. Daha önceleri tam bir teşkilat kurulmadı~ından Muş 

şeker fabrikasına ait üretim sahasından elde edilen ürün 

Elazığ ve Erzurum şeker fabrikalarına gönderilerek 

işlenmiştir. 

1988 döneminde üretim sahası daha da istikrar 

kazanmıştır. Bugün üretim sahaları Muş, Bulanık, Hınıs, 

Malazgirt, Tatvan ve Bingöl'den oluşmaktadır. Oretim sahası 

toplam 10 bin hektar kadardır. 

Tarımsal arazide üretilen şeker pancar 

tonun üzerindedir. Şeker pancar verimi 

ton/hektar dolayında gerçekleşmektedir. 

Sl 

miktarı 150 bin 

ise yılda 19 



Bu noktada önemli bir gerçeği vurgulamak zorundayız ttim 

bunlara rağmen fabrikanın üretim sahasından elde edilen 

verim, diğer fabrikalara oranla oldukça düşüktür. Ortalama 

kampanya süresi 66 gündür. Fabrikanın işletme kapasitesi 

3.000 ton/gUn olarak belirlenmiştir. 

1982'de 1.200 ton/gün kapasite ile üretime geçirilen 

fabrika ancak 1984' te planlanan kapasiteye ulaşmıştır. 1983 

yılından sonra fabrikaya küp şeker tesisi ilave edilmiştir. 

Muş şeker fabrikasında üretilen şekerler genelde fabrikanın 

güney ve güneydoğusunda yer alan fllere gönderilmektedir 

(Van, Siirt, Bitlis vb.) Fabrikanın şeker stoklarının yeterli 

olduğu yıllarda uzak illere de şeker gönderimi yapılmaktadır. 

3. Ağrı Şeker Fabrikası 

!kinci gelişme planı kurulması düşünülen fabrikalardan 

biri de Ağrı şeker fabrikasıdır. Temeli l. 8 .197 6 tarihinde 

atılan fabrikanın yapımı bir süre ödenek yokluğundan 

durdurulmuş, 1979 'da yeniden inşaata başlamış ve 

12.10.1984'te işletmeye açılmıştır. Fabrikaya hazırlık 

amacıyla 1978'den beri üretim sahaları belirlenmiş ve tarım 

başlatılmışsa da fabrika kurulduktan sonra üretim sahaları 

daha düzenli bir hal almıştır. 

Bugün Doğubeyazıt, Ağrı, Eleşkirt, Aralık, 

Tuzluca üretim sahalarını oluşturmaktadır. 

Iğdır, 

Ağrı şeker fabrikası için 176 köyde 9.000'e yakın çiftçi 

tarafından 9.750 hektarlık arazide pancar tarımı 

yapılmaktadır. Ekilen alan miktarı yılda 5-14 bin hektar 

arasında değişmektedir. Fabrikanın aktif olarak faaliyete 

geçmesinden sonra üretim sahası ortalama 11. 6 bin hektar 

olmuştur. 

Her yıl farklılaşmakla beraber ortalama yılda 232. 000 

ton şeker pancarı üretilmekte, 22. 2 ton/hektar verim 
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alınmaktadır. İstatistiklere göre en fazla şeker pancarı 

üretimi 1986 yılında 410. 000 ton olarak gerçekleşmiş ve en 

fazla verim ise 1988 yılında 32. 21 ton/hektar olarak elde 

edilmiştir. 

Ağrı şeker fabrikası 1984-1993 yılları arasında 9 

kampanya yapmıştır. Fakat istenilen kapasiteye 

ulaşılmamıştır. İstenilen günlük kapasiteye yeterli olması 

düşünülen günlük pancar miktarı 1987 yılı dışında normal 

kapasitenin altında kalmıştır. Fabrikada kuruluşundan 

itibaren 199.000 ton ile 376.000 ton arasında ortalama 

274.000 ton şeker pancarı işlenmiş, 22.000 ton ile 44.000 ton 

arasında ortalama 31.000 ton şeker üretilmiştir. 

Ağrı şeker fabrikasının ürettiği şeker komşu illere 

gönderilmektedir. Bu illerden özellikle Van, başı 

çekmektedir. Şeker stoğunun iyi olduğu dönmelerde İstanbul ve 

Ankara gibi büyük illere de şeker gönderimi yapılmaktadır . 

4-ŞEKER FABRİKALARIN ORGANİZASYON AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Organizasyon Şeması 

Şeker 

organizasyon 

fabrikalarının hem.en 

yapısı görülmektedir. 

hemen tümünde aynı 

Bu yüzden incelediğimiz 

Ağrı, Erzurum, Muş şeker fabrikalarının organizasyon şekli 

diğer fabrikalarla aynıdır. Bu organizasyon şemasına göre o 

görevler pozisyonlar ve iş tanımlar aşağıdaki gibidir. 

Müdür 

Fabrikanın genel yöneticisi fabrika müdürüdür. Fabrika 

-müdürü, genelde mühendis kökenli şeker şirketinde uzun yıllar 

çalışmış (en az 15 yıl) yöneticiler arasından genel 

müdürlükçe atanır. 

Fabrika müdürüne ba~lı iç hizmetler şefliği ile 

muhaberat şefliği, laboratuvar ve fabrika doktoru vardır. 
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İç hizmetler Şefliği: 

Fabrikadaki odacılar ve hizmetlilerden sorumludur. 

Ayrıca fabrikaya gelen misafirler içhizmetler şefliği 

tarafından ağırlanmaktadır (fabrika müdürünün emriyle). Bu 

kısımda Y.H.S. 6 memur, 1 şef, 10 muvakkat işçi 

çalışmaktadır. !çhizmetler şefliğinin diğer görevi 64 

güvenlik görevlisinin sorumluluğu tamamen bu kısma 

verilmiştir. 

Muhaberat Şefli~i 

Bu kısımda fabrikanın haberleşmesi düzenlenmektedir. 

Fabrika içi haberleşmede pek ihtiyaç hissedilmediginden, 

genelde dış haberleşme ve yazışma bu kısımdan yapılmaktadır. 

ı lise mezunu şef, 4 . lise mezunu memur, l . lise mezunu 

postacı, 2. işçi çalışmaktadır. 

Bu kısımda çalışanlar memur statüsünde 657 sayılı yasaya 

tabi personeldir . 

Doktor 

Fabrika müdürüne bağlı bir pratisyen hekim, 

çalışmaktadır. Viziteye çıkan işçilerin hastaneye sevki v~ya 

ilaçla tedavisini yapmakla yükümlüdür. 

Laboratuvar 

Burada 1 kimya mühendisi, 3 geçici işçi (işçiler lise 

mezunu) çalışmaktadı~. Laboratuvarda üretimin ve şekerin 

kalite kontrolü yapılmaktadır. 

Müdür Yardımcıları 

Dört müdür yardımcısı vardır. Müdür yardımcılıkları 

fabrikanın ana tini telerine göre görevlendirilmişlerdir. Bu 



üniteler 1. Personel müdürü, 2. Ziraat müdürü, 3. Muhasebe 

müdürü, 4. İşletme müdürü. 

Bu müdürler aynı zamanda fabrika müdür yardımcısıdırlar. 

Her müdürlüğe bağlı alt birimler şöyledir. 

Personel Müdürlüğü 

Fabrika müdür yardımcısıdır. 

Personel müdürleri en az 10 yıl çalışmış işletme 

fakültesi mezunlarından atanmaktadır. Atama genel 

müdürlüğünce onaylansa da, atamada fabrika müdürü etkilidir. 

Personel müdürlüğüne baglı 1 personel uzmanı, 1 uzman 

yardımcısı, l personel şefi, bir de 

çalışmaktadır. 

tahakkuk şefi 

Ayrıca personel servisinde 2 memur, 7 daimi işçi 4 
muvakkat işçi çalışmaktadır. Personel şefi ve tahakkuk şefi 

kıdemli lise mezunu memurlar, serviste çalışan diğer 

personelin tümü işçiler dahil lise mezunudur. Bu kısım tüm 

fabrikanın bordro, ücret gibi özlük işleri ile uğraşmaktadır. 

Personel uzmanı 

kontrol etmek ve 

ve uzman yardımcısı 

personel müdürüne 

yapılan işleri 

onaylatmakla 

yükümlüdürler. Uzman ve uzman yardımcısı üniversite mezunu 

memurlar arasından atanmaktadır. 

Ziraat Müdürü 

Fabrika müdür yardımcısıdır. 

En az 10 yıl çalışmış ziraat mühendislerinde atanma' . 

tadır. Fabrikanın ekim alanlarındaki her türlü işlemd, 

sorumlu birimdir. Pancar ekim alanlarını tespit etmek, böl 

şefleri vasıtası ile ektirmek, kontrol etmek ve ürün 

alımını, tartımını yapmakla yükümlü bölümdür. Ayrıca fabr: 



sahasındaki çiftlik ve park bahçe işleri de bu müdürlüğe 

bağlıdır. 

ı tarım uzmanı (ziraat mühendisi), 1 çiftlik çavuşu 

(işçi), park-bahçe çavuşu (işçi), bunlara bağlı 13 muvakkat 

işçi park-bahçede; 16 muvakkat işçi çiftlikte çalışmaktadır. 

Park-bahçe: İşçileri fabrika sahasını ağaçlandırma, 

otları biçme işiyle uğraşmaktadır. 

Çiftlik: Burada çalışanlar tarım uzmanının belirlediği 

sahalarda ekim ve tarım yapmaktadır. Genelde fabrika 

sahasında arpa, yonca, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. 

Bölge Şeflikleri 

Ziraat müdürlüğüne bagıı pancarbölge şeflikleri vardır . 

Bu şeflikler ekim alanlarının tespiti ekimi, kontrolü, söküm 

ve alım işiyle meşgul olurlar. Bölge şefleri kıdemli 

üniversite ve lise mezunlarından atanabilmektedir. 

Muhasebe Müdürü 

Fabrika müdür yardımıcısıdır. 

Bu ünitede 

fabrikanın genel 

müdürler en az 

fabrikaların 

muhasebesi 

10 yıl 

mezunlarından atanır. 

pancar alım muhasebesi ve 

yapılmaktadır. Bu bölümdeki 

çalışmış, iktisat fakültesi 

Muhasebe müdürlüğüne bağlı olarak 1 uzman, l uzman 

yardımcısı, muhasebe şefligi, pancar muhasebe şefliği, 

malzeme ambarı ve şeker ambarı vardır. Uzman ve uzman 

yardımcıları, muhasebe şefliği ve pancar muhasebe şefliğinden 

gelen evrakları kontrol etmek, muhasebe müdürüne sunmakl 2 

yükümlüdürler. Uzman, üniversite mezunu ve kıdeml 

memurlardan atanır. 
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Muhasebe Şefliği 

üniversite mezunu 1 şef, 12 lise mezunu memur çalışmak-

tadır. Fabrikanın tüm genel muhasebe işlemlerini 

yapmaktadırlar. 

İşletme Müdürlüğü 

Fabrika müdür yardımcısıdır. 

En az 10 yıl çalışmış, makina, elektrik veya elektronik 

mühendislerinden atanır. Fabrikanın teknik işlerindan ve ana 

fabrikanın çalışmasından sorumludur. Kendisine bağlı bir 

işletme uzmanı (mühendis), işletme şefi (mühendis), m~ydan 

ham fabrika, rafineri, makinistlik, türbin dairesi, elektrik 

atölyesi, kazan dairesi, küp şeker, mekanik atölye, ölçü 

kontrol ve boruhane olmak üzere 10 birim çalışmaktadır. 

Bu birimleri ayrıntılı olarak inceleyecek olursak: 

Meydan 

Ana ham. madde ve yardımcı maddeleri stoklayıp fabrikanın 

istenen birimlerine ulaştırmakla sorumludur. Ayrıca yan 

ürünleri de satmak ve dışarı atmak bu kısmın görevidir. Bu 

kısımda l meydan amiri, 1 meydan amir yardımcısı 3 çavuş 2 

makina Operötörü, 1 Traktör şöförü, 3 stjyer şöför ve 

kamyanya dönemi 49 muvakkat işçi, revizyon dönemi 25 muvakkat 

işçi çalışmaktadır. Bu kısımda 3 vardiya halinde çalışılır, 

vardiya saatleri 7°0-ıs00, ıs00-23oo, 2300_7oo'dir. 

Ham Fabrika 

Pancarın temizlenip kıyım işleminin yapılıp, haşlanıp 

ham şerbet haline daha sonra da koyulaştırılıp rafineriye 

hazırlanması işlemi bu kısımda yapılır. 

Bu kısımda l ustabaşı (maniplant), 2 ustabaş 1. 

yardımcısı, 2 pancar yıkama ustası, 3 şerbet üretim ustası, 
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şerbet üretim usta yardımcısı, 3 filtre ustası, 3 şerbet 

tasfiye koyulaştırma ustası, 4 şerbet tasfiye koyulaştırma 

ustası yardımcısı, 1 kireç ocağı ustası ve 3 yardımcısı, 81 
muvakkat işçi çalışmaktadır. 

Çalışma 3 vardiya halinde olmaktadır. Vardiye saatleri: 

700-1500, 1500-2300, 2300_700,dir. 

Rafineri 

Bu kısımda koyulaştırılmış şerbet küp şekere 

dönüştürülmektedir . 1 ustabaşı, 2 ustabaşı yardımcısı, 7 

pişirici, 5 pişirici yardımcısı, 2 santrafüj ustası, 3 

santrafüj usta yardımcısı, 3 filtreci, 1 terzi, 3 stajyer 

işçi bulunmaktadır. 

Kampa~ya dönemi 122 muvakkat işçi alınır, vardiyada 

ortalama 50 kişi çalışır. Vardiya saatleri diğer kısımlarla 

aynıdır . 

Makinistlik 

Bütün makinaların bakımı ve onarımı atölyelerle irtibat 

halinde bu kısımda yapılır. Mahzeınenin değişip 

değişmeyec~ğine makinistlik kısmı karar verir. Bir baş 

makinist, 2 baş makinist yardımcısı, 9 makinist, 7 makinist 

yardımcısı, l takımcı, 1 otomatik boşaltma operatörü 

çalışmaktadır. Kampanya dönemi 33 muvakkat işçi alınır, bu 

işçiler 3 vardiya halinde çalışır. Vardiya saatleri diğer 

kısımlarla aynıdır. 

Türbin 

Fabrikanın ihtayacı olan elektrik·, kazanından gelen 

buharın elektriğe çevrilmesiyle, bu kısımdan sağlanır. 
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İki adet 4.800 kw'lık türbin vardır. 1.835 kw'lık 

yardımcı santral bulunmaktadır. Toplam 6 kişi çalışır. 1 

ustabaşı, 2 yardımcısı, 2 makinist, 1 stajyer, 

3 vardiya halinde çalışılır. Vardiya saatleri diger 

kısımlarla aynıdır. 

Elektrik Atölyesi 

Fabrikanın bütün telefon işleri ( tamir, telefon çekimi 

döşenmesi kablo yenilenmesi vb.) ve bütün elektirk işleri bu 

kısımda yapılır. 

l ustabaşı, 2 muavin, 3 elektrik ustabaşısı (elektrikçi) 

9 işçi , 2 muvakkat işçi çalışmaktadır. 

Kampanya dönemi 3 vardiya halinde çalışılır. Vardiya 

saatleri diğer kısımlarla aynıdır. 

Kazan Dairesi 

Ham sudan su buharı üreten ve bütün fabrikanın buhar 

ihtiyacının karşılayan kısımdır. 

1 ustabaşı, 2 muavin, 3 tamirci, 4 ateşçi çalışmaktadır. 

Kampanya döneminde 25 muvakkat işçi alınır. 3 vardiya halinde 

çalışılır. Vardiya saatleri 1°0-ıs00 , ıs00-23oo, 2300_700 

arasıdır (Muvakkat işçiler 3 vardiya halinde, daimiler 2 

vardiya halinde çalışırlar. 

Küp Şeker 

Burada rafineride kristalize edilmiş klip şeker üretilir. 

1 ustabaşı, 3 usta, 3 makinist, 2 makinist yardımcısı, 39 

daimi işçi çalışır. 

3 vardiya halinde çalışılır. Vardiya saatleri 70°-ısoo, 

ısoo-2300, 2300-700,dir . 
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Mekanik Atölye 

Burada makinisitlik kısmının gönderdiği malzemeler 

üretilir, tamir edilir, onarılır. Yapılmazsa dışarıya sevk 

edilir. Ayrıca boruhane ve marangoz atölyesi de mekanik 

atölyeye bağlıdır. 

l ustabaşı, 1 ustabaşı muavini (boruhane sorumlusu), l 

ustabaşı yardımcısı da marangozhane sorumlusudur. 2 tornacı, 

1 frezeci, 2 izolacı, 2 tesfiyeci, 1 takımcı, 1 ta.mir-tahliye 

işçisi, 1 atölye kaynakçısı, 13 boruhane kaynakçısı, 1 

boruhane demircisi, 3 marangoz çalışmaktadır. Ayrıca kampanya 

döneminde yalnızca boruhane 35 muvakkat işçi alır. 3 vardiya 

halinde çalışılır. Vardiya saatleri diğer kısımlarla aynıdır. 

Ölçü Kontrol 

Otomasyon düzeninin ölçme ve kontrolü, cihazların bakım 

ve onarımı bu kısımda yapılır. 

l ustabaşı, 2 usta, 5 ta.mirci, 2 işçi; kampanya dönemi l 

muvakkat eleman alınır: 3 vardiya halinde çalışılır. Vardiya 

saatleri diğer kısımlarla aynıdır. 

5. Personelin Eğitim, Yaş, Terfi, ücret va Sosyal 

İmkanları Açısından İncelenmesi 

Eğitim 

Fabrika müdürü, müdür yardımcıları, uzmanlar ve uzman 

yardımcılar, bazı birim şefleri üniversite mezunudur. Bazı 

müdürler yönetici eğitimi seminerlerine katılmışlardır. Bütün 

birimlerde ustabaşı, amir pozisyonundaki bireyler lise ve 

dengi okul mezunudur. 

İşçilerin% BS'i ilkokul mezunu, % lO'u ortaokul, % S'i 

de lise mezunudur. 
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Teknik kısımlarda ustabaşı olabilmek için ilgili teknik 

lise den mezun olmak şartı önc~liklidir. 

Personelin Yaş Ortalaması 

Ağrı, Erzurum ve Muş şeker fabrikalarındaki tüm 

personelin yaş ortalaması 33 olarak tespit edilmiştir. 

Personelin Terfi Durumu 

Müdürler, müdür yardımcıları, uzmanlar, uzman 

yardımcıları atanma yoluyla göreve gelmektedirler. Müdürler 

ve müdür yardımcılarının ataması ve terfileri genel müdürlük 

kanalınca yapılmakta, uzman 

şef !erinin atanmaları 

yapılmaktadır. 

ve uzman yardımcılarının, kısım 

fabrika müdürü tarafından 

Ustabaşı, postabaşı, makinist vs. gibi teknik pozisyon

lara çalışma yılı ve sınavla terfi yapılır. Sınav sonucunun 

etkisi %70, yöneticilerin insiyatifi %30 etkilidir. Yani 100 

üzerinden sınav sonucunun %70'i idarenin verdigi notun %30'u 

toplanır, yüksek puan alan boş kadroya terfi ettirilir. 

ücret 

ücretle toplu iş sözleşmesine göre sendika ve işveren 

(şeker sanayii) arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle 

belirlenir. Son sözleşme ile en düşük işçi maaşı (muvakkat) 

5.500.000, en yüksek kıdemi ustabaşının net ücreti 11.000.000 

Tl. 'dir. 

Sosyal İmkanlar 

Lojman 

Ağrı şeker fabrikasında 96, Erz.urum'da 72 Muş 

fabrikasında 94 lojman vardır. Bu imkandan yararlanmayanlara 

200. 000 Tl. aylık ki.ra bedeli ödenir. Genelde müdürler, 

uzmanlar, uzman yardımcıları , şefler, ustabaşlar, 
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postabaşılar ve sendika yöneticileri lojmanlardan 
yararlanmaktadırlar. 

Ayrıca lojmanlarda birer kreş oluşturulmuştur. 

Servis, lojmanlarda ve dışarı da oturan bütün personele 

hizmet etmektedir. Vardiyaya uygun saatlerde servis taşıma 

hizmeti yapmaktadır. 

Yemek 

İşletme tilin işçilere, memurlara ögle yemegi vermektedir. 

Ayrıca müdürlerin faydalanacağı bir tabldot lokanta vardır. 
İşçiler işçi yemekhanelerinde yemektedir. 

Duşlar ve Tuvaletler 

İdari binanın duş ve tuvaletleri hariç hemen hemen her 

kısımdaki duş ve tuvaletler sayısal açıdan yeterli ancak 
sağlık açısından ve kullanım açısından yetersizdir. 

Genel Sosyal Etkin~itler 

Her üç fabrikada da işçilerin yararlanabilecegi spor 

tesisi eğlence merkezi gibi herhangi bir sosyal faaliyete 

rastlanmamıştır. Ancak amatör kümede 3 fabrikanın da şeker 

spor adı altında futbol takımları vardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ ŞEKER FABRİKALARINDA 

ORGANİZASYON VE PERSONEZ SORUNLARININ İNCELENMESİNE 

İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

I- ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

A- ARAŞTIRMANIN AMACI. 

Araştırmamızın amacı doğudaki şeker fabrikalarında 

yönetim organizasyon sorunlarını belirlemek buna ba~lı olarak 

ortaya çıkan personel problemlerini ortaya çıkarmak ve bu 

problemlerin çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. 

B- ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Araştırmamızın kapsamı doğu anadolu bölgesindeki üç 

fabrikanın personel ve organizasyon problemleri, fabrikaların 

kapasiteleri ve tüm birimleri olarak belirlenmiştir. 

C- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

1- Ana kütle. 

Araştırmamızın ana kütlesi 

fabrikaları olarak kabul edilmiştir. 

2- Örnek kütle 

doğudaki tüm şeker 

Araştırmamızın örnek kütlesini doğudaki Erzurum, Muş, 

Ağrı şeker fabrikaları ve üst düzey yöneticileri ile 

{Müdürler ve yardımcıları} her birimden personel 

oluşturmaktadır. 

3- Araştırma Uygulamasının tanıtımı 
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Araştırma kapsamındaki Uç fabrika yöneticilerine anket 

uygulanmış ve yaklaşık 600 personelle mülakat yapılarak 

sorunlar listesi çıkarılmış ve yöneticilerle görüşülerek bu 

sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

4- Uygulanan anket formunun ve mülakat formunun tanıtımı 

Yöneticilere uygulanan anket formu işletmenin genel 

özelliklerini, ne tür bir kuruluş olduğunu, faliyet sahasını, 

kapasitesini, yönetim kademelerini, koordinasyon, haberleşme, 

merkezilik, yetkiler, komiteler ve çalışma şekilleri gibi 

bilgileri açıga çıkarır mahiyettedir. Mülakat formunda ise 

genelde işletmelerin birimlerinde çalışan personelin 

problemlerini ve gördükleri organizasyon sorunlarını açığa 

çıkarıcı sorular sorul.muştur. 

Elde ettigimiz ve ifade ettigimiz bilgiler tamamen, 

yansız, tarafsız, objektif olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Bu bilgiler tamamen anket ve mülakat sonucu elde edilen 

verilerin toplamıdır. 

II- ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

A- Organizasyon Sorunlarıyla İlgili Bulgular ve Çözüm 

Önerileri 

Yaptığımız inceleme sonucunda inceleme alanımıza giren 3 

fabrikanın da büyük ölçüde ortak organizasyon problemlerine 

sahip oldu·ğu görülmüştür. Bu nedenle fabrika ana ünitelere 

ayrılarak problemler ortak bazda incelenmiştir. 



1- Fabrika Müdürlüğüne Bağlı Birimlerdeki Sorunlar 

İç Hizmetler 

Güvenlik Bölümü 

Sorun: 

Bu birimde genellikle güvenlik görevlilerinde emir 

komuta zinciri açısından problemler görülmüştür. Güvenlik 

görevlileri iç hizmetler şefliğine bağlı oldukları halde 

fabrikanın diğer birimlerinden müdürler, uzmanlar bu 

bireylere yetkileri olmadığı halde emir vermekte, bu durum 

hiyerarşik karışıklığa neden olmaktadır. 

Güvenlik görevlileri kendilerine yazılı ~ir 

gelmediğinden telsizle telefonla verilen emirlerele hareket 

etmeye çekinmekte ve tehlikeli durumlarla karşılaştıklarında 

sorumluluk almaktan çekindiklerini ifade etmişlerdir. Gerekçe 

olarak, silah kullanmalarını gerektirecek emirlerin kimler 

tarafından verilebileceğinin açıklığa kavuşturulmadığını 

ileri sürmüşlerdir. 

öneri: 

Güvenlik görevlilerinin bağlı bulunduğu iç hizmetler 

şefliğinin yetkileri arttırılmalı ve fabrika güvenli~i 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Yanlızca 

personelle ilgilenen sıradan bir, şef. Hem diğer müdürlerin 

müdahalesini engelleyememekte hem de otoriter olamamaktadır. 

Fabrika müdürü güvenlik görevlilerinin ancak kendi emri 

ile hareket edebileceğini açıkça belirtmeli yazılı olarak 

birimlere bildirmelidir. Emir komutadaki karışıklık. Ortadan 

kaldırılmalı Güvenlik gibi önemli bir görevin aksamasına izin 

verilmemelidir. Bu da ancak iç hizmetler şefinin ve fabrika 

müdürünün sorumluluğu tamamen üstlenmeleri ile gerçek

leşebilir. 
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Laboratuvar 

Sorun: 

Erzurum şeker fabrikasında laboratuvar kısmında yeterli 

eleman varken Ağrı ve Muş fabrikalarında yeterli teknik 

elemanın olmadığı görülmüştür. Bu da kalite kontrolünde 

yetersizliğe ve hatalara neden olmaktadır. 

öneri: 

Doğudaki şeker fabrikalarında görülen teknik personel 

eksikliği o bölgede görev yapmaya istekli personelin 

eğitilmesi ile sürekli bir çözUme kavuşturulabilir. 

2-Personel Müdürlüçjüne Bağlı Birimlerin Organizasyon 

Problemleri 

Sorun: 

İncelenen 3 fabrikada da eleman sayısının az olduğu buna 

karşın işin yüklü olducju ifade edilmiştir. Ayrı_ca ihtiyaç 

oldugtı halde bilgisayar sistemine geçilmediği ve bunun da 

sorunlara neden olduğu belirtilmiştir. 

Bu kısımdaki çalışanlar otokrat bir yönetim olduğunu, 

memur işçi ayrımı yapıldığını, yöneticilerin yeni görüş ve 

fikirlere karşı tutucu davranarak personelin fikirsel katkı 

ve yaratıcılığını engelledikleri belirtilmiştir. 

Ayrıca servisteki bir kişiye bağlı ast sayısı normal 

düzeyinden oldukça fazladır. Bu da organizasyon sürecinde 

hantallaşmaya neden olmaktadır. 
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Öneri: 

!ş yükü hafifletilmeli bu kısımlardaki eleman sayısı 

artırılmalı muvakkat elemanlarla takviye edilmeli . 

Yönetimin çağdaş yönetim düşüncesine uygun bir düşünceye 

kavuşturulması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi ancak 

eğitimle gerçekleştirilebilir. Bu kısımdaki şef ve üstü 

yöneticiler sürekli eğitimlerle bilgileri tazelenmeli ve 

insan ilişkileri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanabilir. 

Ayrıca servisteki ast sayısının çokluğu sorun 

olmaktadır. Yeni hiyeraşik kademeler oluşturulmalı Bir üste 

bağlı ast sayısı azaltılmalı. 

3-Ziraat Müdürlüğüne bağlı Organizasyon Problemleri 

Bu bölümde çalışan tarım uzmanlarının };:)ölümün 

kurulmasındaki amaca uygun tarım yapması ve bunu çevreye 

örnek olarak şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Şeker 

fabrikalarındaki çiftlik.lerin oluşturulmasındaki amaç bölge 

çiftçisine örnek teşkil edecek tarım anlayışını 

gerçekleştirmektir. 

Ancak, şeker çiftlikleri yüksek verim elde ettikleri 

halde bölge çiftçisinin bu gelişmeyi gösteremediği ileri 

sürülmüştür. 

Öneri: 

üretim planlamasında bölge şeflerinin ve tarım 

uzmanlarının düşünceleri uygulanmalı ve bu uzmanların bölge 

çiftçisine bilgilendirici faliyetler göstermesi 

sağlanmalıdır . 

örnek çiftliklerin çalışma sistemleri ve modern . tarım 

anlayışı bölge çiftçisine tanıtılmalıdır . Şeker fabrikaları 

bu organizasyonu gerçekleştirebilecek güçtedir. 
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4-Muhasebe Müdürlüğüne bağlı Birimlerin Organizasyon 

Problemleri 

Sorun: 

Muhasebede de görülen problemlerin başında bilgisayar 

eksikliği ve çalışanların sayısal azlığı görülmektedir.Ayrıca 

muhasebeye genel müdürlükçe verilen kadroların muhasebeyle 

ilgisi olmayan vasıfsız işçilere verildiği ve bu durumun iş 

yükünü artırdığı ileri sürülmüştür. 

Öneri: 

Muhasebede Bilgisayar sistemine geçilmelidir. Personelin 

iyi eğitilmiş ve uzmanlardan seçilmiş olması işleri 

kolaylaştırabilir. 

Kadroların siyasi baskılarla vasıfsız elemanlara 

verilmesi engellenmeli. Bu konuda eğitim görmüş personele 

kadrolar verilmelidir. Bu işe alınacak ve kadro verilecek 

elemanın eğitim.inin bu konuda olması gerektigi şartının 

konulması ile gerçekleştirilebilir. 

5-İşletme Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin Organizasyon 

Problemleri 

Meydan 

Sorun: 

Taşocağı çavuşu kadrosu kalktığından getirilen kireç 

taşı ve kömürün evsafa uygun olup almadığını işçiler 

anlayamamaktadır. Bu nedenle incelenen 3 fabrikada uzmana 

gereksinim duyulmaktadır. 

Ağrı şeker fabrikasında meydan amir kadrosu boştur. Bu 

durum meydanda otorite eksikliğine yol açmaktadır. Personel, 

kullandıkları araçların eğitimini görmediklerini, bakım ve 
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kullanım el kitaplarının yabancı dille yazıldığını bunun da 
araçlara büyük zarar verdiğini ifade etmişlerdir. 

Bunun yanı sıra kapalı büyük araç garaj !arına ihtiyaç 

duyulduğu gözlemlenmiştir. Ağrı, Muş ve Erzurum bölgesinde 
hem büyük iş kaybına hem de yıpranmaya neden 9lmaktadır. üç 
fabrikanın meydan personeli dışarıya müteahhite iş 

verilmesinin israf olduğunu çok az araç desteği ile 
kendilerinin bu işi daha iyi yapacaklarını belirtmişlerdir. 

Öneri: 

Bu kısma öncelikle taşkömürü ve kireçtaşı kalitesini 

kontrol edecek tam yetkili bir uzman alınmalıdır . Bu uzman 
evsafa uymayan malzemeyi almamakta yetkili olmalıdır. 

Meydan amir kadroları bütün fabrikalarda dolu 

tutulmalıdır. Çalışma disiplini amirlerin olmasına bağlıdır . 

Personele araçların kullanma el kitapları dağıtıl

malıdır. (Türkçe) 

Eksi 30° de araçlar çalışmamakta ve hasar görmektedir . 

Bunun engellene bilmesi kapalı bir garajla mümkündür. 

Biraz araç 

verilen işleri 

görülmüştür. 

Ham Fabrika 

Sorun 

desteği ile meydan kısmının müteahitlere 
yapabilecek eleman sayısına sahip olduğu 

Bu kısımda 3 fabrikada da kalifiye elaman kadrolarının 

vardiya sistemine yetmediği, bu nedenle vardiyalarda önemli 

işlerin kalifiye olmayan elemanlara terk edildiği, bunun da 

verimi düşürdüğü görülmüştür. 
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Otomasyonun * %50' si ancak çalışmaktadır. Sistemin geri 

kalanı insan gücüyle çalıştırılmaya gayret edilmektedir. 

Neden olarak ihaleye verilen kireç taşı ve kömürün işletme 

evsafına uymadığı fabrikanın kapasitesinin düştüğü, maliyetin 

yükseldiği, kalitesinin tutturulamadığı ifade edilmiştir . 

Fabrika yönetimi ham fabrika kısmının bütün şikayetlerini göz 

ardı etmiş ve dikkate almamıştır. 

Doğu bölgesindeki fabrikalarda kış şartlarından dolayı 

pancar nakliyesi müteahhitlerce anlaşmaya uygun 

yapılamamaktadır. üç bin ton/ gün kapasiteyle çalışan, yakıt 

tüketen fabrikalara pancarın yetersiz gelmesi her yıl 

ortalama Ağrı'da 20-25 gün, Erzurum'da 15-20 gün, Muş'ta 20 

iş günü kaybına neden olmaktadır. 

Müteahhitler araçların yetersiz olması nedeniyle 

zamanında pancarı taşıyamamakta, kampanyanın aralık ayını 

geçmemesi gerekirken kışın en şiddetli oldugu ocak ayına 

sarkması ulaşımı çok olumsuz yönde etkilemektedir. 

öneri: 

Bu kısmın kalifiye eleman sıkıntısı giderilmeli üç 

vardiya çalışma 

yetiştirilmelidir. 

sistemine yetecek uzman eleman 

Otosmasyonun çalıştırılması için evsafa uygun olmayan 

taşkömürü ve kireçtaşı alınmamalıdır. 

Pancar taşımada yetersiz müteahhitlere iş verilmemeli 

ihaleler zamanında taşıma yapabilecek 

müteahhitlere vermelidir. 

donanıma sahip 

Taşımadaki aksaklıktan dolayı müteahhitler sorumlu 

tutulmalı uğranılan zarar yanlızca fabrikaya ait olmamalı 

taşımadaki aksamadan meydana gelen zararın bir kısmı taşımayı 

üstlenen firmadan tazmin edilmelidir. 
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Kampanya dönemi bölgenin şartları dikkate alınarak 

Aralık ayında bitirilmeli Ocak ayına .sarkma.malıdır. 

Rafineri 

Sorun: 

Bu 
uzman 

kısımda işlerin 

mühendislerin 

gözlemlenmiştir. 

tamamen 

üretimle 

ustabaşılara bırakıldığı, 

pek ilgilenmedikleri 

Ayrıca kaliteli şerbet gelmediğinden üretimin kaliteli 

olmadığı, bunun da nedeninin ham fabrikadaki kireç taşı ve 

kömür olduğu ifade edilmiştir. 

öneri: 

!şin tamamen ustabaşılara bırakılmadan mühendisler 

tarafından kontrol edilmesi ve şerbetin kalitesinin korunması 

yönetim tarafından sağlanmalıdır . Şerbet kalitesi, şeker 

kalitesi anlamına gelmektedir. 

MakinisUik 

Sorun: 

Bu kısımların 3 fabrikada da yeterli kaynakçı elemanları 

mevcut değildir. 

Bütün başvurulara rağmen ihtiyaçlarına cevap 

verilememiştir. Şeker fabrikalarına bağlı diğer illerdeki 

makina fabrikalarına verilen siparişler zamanında gelmemekte, 

bu da işgünü kaybına neden olmaktadır. Koordinasyon eksikliği 

olduğu bu kısımda gözlemlenmiştir. Çalışanların kalifiye 

olmaması, torpille işe alınanların verimli çalışmaması iş 

verimini düşürmektedir. Bazen işlerin ortada kaldığı hangi 

kısmın işi olduğu tartışma konusu olmakta işletme yönetimi bu 

konuda tam bir koordinasyon sagıayamamaktadır . 
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Öneri: 

Bu kısma yeterli kaynakçı eleman sağlanmalıdır . Geçmişte 

fabrikanın ağaç olan aksamı metale dönüştürülmüştür. Marangoz 

kadrosu azaltılıp yerine kaynakçı istihtamı gerekmektedir. 

Şeker fabrikalarına ancak acil olmayan malzeme siparişi 

verilmeli acil olanlar piyasadan temin edilebilmeli makina 

fabrikalarına verilen siparişler bazen gecikmekte ve problem 

yaratmaktadır. 

özellikle işletme içi iş bölümü 

sağlamak için ayrıntılı bilgilendirmeye 

bilgilendirme işlerin zamanında ve 

sağlayacaktır. 

Türbin 

sorun: 

ve koordinasyonunu 

ihtiyaç vardır . Bu 

düzgün yapılmasını 

İncelenen 3 fabrikanın türbin kısımlarında çalıştırılan 

yetersiz ve kalifiye olmayan elemanların sorun yarattığı ve 

veri.mi düşürdüğü belirlenmiştir. 

Öneri: 

Bu kısımlarda çalışmak için yeterli kalifiye eleman 

istihdam edilmelidir. 

Elektrik Atölyesi 

Sorun: 

Elektrik atölyesi kısmında . incelenen 3 fabrikada da 

yeterli elemanın olmadığı, bu bölümdü kalifiye muvakkat 

çıkarıldığı ve kalifiye olmayan torpilli işçilerin işe 

alınarak verimin düşürüldüğü tespit edilmiştir. Fabrika 

içinde elektrikle ilgili işlere koşarken kanallara, ızgara 

konmuş olmaması ve yerlerin kaygan olması iş kazalarına neden 
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olmaktadır. Bu tablo incelenen üç fabrika için de geçerli 

olmaktadır . 

Öneri: 

Kalifiye olmayan elemanların işe alınmasına kesinlikle 

son verilmeli ve bu kısma kalifiye muvakkat işçi alınmalı. 

Fabrika içindeki kanallar ızgaralarla kapatılmalı, 

fabrika zeminindeki kaygan maddeler bu işte görevli işçiler 

tarafından devamlı temizlenip kazınmalı. 

Kazan Dairesi 

Sorun: 

Bu bölümdeki personel egitimlerinin eksik olduğunu, 

makina b i lgisi açısından yetersiz olduklarını kurs ve 

seminerlere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Personel 

alınan yeni cihazlar konusunda bilgilendirilmeleri 

gerektigini ileri sürmüş ve eksikliklerinin giderilmesinin 

işletmelerine olumlu sonuç verecegini belirtmiştir . 

İşçiler ateşçilik ve kalorifer kursları nasıl yapılıyor 

ise diğer makinalar konusunda kurs düzenlenmesini talep 

etmişlerdir . Ayrıca donmayı engellemek için çalışan 

cihazların tümünde izolasyona ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Öneri: 

Bu kısımdaki elemanlar kampanya dönemi dışında 

makinaların ve cihazların kullanımı hakkında kurslara tabi 

tutulmalı ve yetiştirmelidirler. Yeni makinaların ise bilen 

bir eleman tarafından doğudaki fabrikalara tanıtılması ve 

geçici bile olsa bazen usta öğreticilerin diğer fabrikalardan 

gelerek buralarda uygulama yapmasının işçilerin 

bilgilendirilmesine faydası olacaktır 
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Ayrıca doğu anadolu şartlarına uygun olarak cihazların 

izole edilmesi gerekmektedir . 

Küp Şeker Kısmı 

Sorun: 

Erzurum fabrikasında kadrolar yeterli olduğu halde Ağrı 

ve Muş fabrikasında usta ve makinist eksiği vardır. Bu 

görevleri işçiler yapmaktadır. İşçiler makina bilgisi 

yönünden eksik oldukları için sık sık makinalarda problem 

çıkmaktadır. 

öneri: 

Bu kısımda çalışan işçiler kampanya dönemi dışında bir 

kursa gönderilmeli ve eğitilmelidir. Boş kadrolar bu eğitilen 

epersonelle doldurulabilir. Eğitilen personelin bu işi 

yapabileceği yetkililerce de belirtilmiştir. 

Mekanik Atölye 

Sorun: 

Erzurum ve Muş'ta kadrolar yeterliyken Ağrı fabrikasının 

tornacı kadrosu eksiktir. Zamanla ihtiyaç azalan birimler 

aynen korun.muş, asıl ihtiyaç duyulan birimler kadro açısından 

geliştirilmemiştir. 

örneğin fabrikanın ahşap aksamı çelikleştirilmiş, 

ihtiyaç duyulmayan marangoz kadrosu aynen korunmuş, buna 

karşın ihtiyaç duyulan metal işleri ile uğraşan kadro 

arttırılmamıştır. 

öneri: 

Ağrı şeker fabrikasına tornacı alınmalı diğer 

fabrikalarda kadro açısından tüm tutulmalıdır. Çünkü bu kısım 

fabrika arızalarının önlenmesinde, hatta parça üretiminde 
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önemli bir hizmet görmektedir . Ayrıca fabrikanın ahşap 

kısmının çelişleştirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ölçü Kontrol 

Sorun: 

Bu kısımda çalışanlar için seminer ve geliştirici 

kursulara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Elektronik ve 

elektrikle ilgili eğitim görmüş personele ihtiyaç vardır. 

Araçların %80'nin katologlarının Türkçe ' ye çevrilmesi 

zorunludur. Malzeme alımı kısmın elemanları refakatinde 

yürütülmelidir. Çünkü malzemeler çoğunlukla yanlış ve eksik 

gelmektedir. Bu durum da iş kaybına neden olmaktadır. 

Öneri: 

Bu kısımdaki kadrolara eleman alınırken elektrik, 

elektronik eğitimi görmüş elemanlar alınmalı cihazların 

katalogralı kullanma kitapçıkları türkçeye çevrilmelidir. 

Fabrikalara öyle göndertlmelidir. Mevcut elemanlar elektrik, 

elektronik kursları ile desteklenmeli ve yetiştirilmelidir. 

Görüştü~ümüz personelin hepsi 

yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

mesleki bilgilerin 

İşletmenin verimi 

açısından bu elemanların ihtiyaçları olan eğitim konusunun 

ele alınması faydalı olacaktır. 
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8- Personel Sorunlarıyla İlgili Bulgular ve Çözüm 

Önerileri 

1- Fabrika Müdürlerine Bağlı İç Hizmetler, Muhaberat, 

Laboratuvar Personelinin Problemleri 

Sorun: 

İncelenen 3 fabrikada da bölümlerdeki personel 

şeflerinin idareye· (fabrika müdürüne) yakınlıgı yüzünden 

personelin üstüyle çatıştığı anlarda sık sık 

cezalandırıldığı, işinin değiştirildigi belirtilmiştir. 

örneğin, lise 

şefle tartışması 

gözlemlenmiştir. 

mezunu bir katibin Ağrı şeker fabrikasında 

sonucu yardımcı hizmetlere 

Güvenlik görevlileri emir komuta zincirinde ne tlik 

olmadığını Ağrı şeker fabrikasındaki kayırma, tarafgir 

davranma ve ya bazı memurlara sürekli gece nöbeti gibi 

uygulamaların görüldüğünü belirtmişlerdir. 1993 yılında Ağrı 

şeker fabrikasında 25 güvenlik görevlisi para cezası 

almıştır. Gerekçe kendilerine bildirilmemiştir. 

Ayrıca fabrika sahasında silah taşımaları serbestken 

evlerine giderken (özellikle gece nöbetlerinde) silah 

taşımaları yasaklanmıştır. Bu da her 3 fabrikadaki güvenlik 

personelini rahatsız etmektedir. 

Öneri: 

Bu kısımlarda keyfi muameleler yapıldığı ileri 

sürülmüştür. Bu tür işlemlere son verilmeli ve personele eşit 

muamele yapılması gerekmektedir. 

Güvenlik görevlilerinin 

gerçekleştirilmeli emir komuta 

komutası tek bir üstten 

zincirinde karşıklıga izin 

verilmemeli. Ayrıca güvenlik görevlilerinin sürekli silah 
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taşıma yetkisi ile donatılmaları onların işlerinden dolayı 

karşılaşacakları hususmetlerden korunmaları açısından yararlı 

olacaktır. 

2- Personel Müdürlüğündeki Personel Problemleri 

Sorun: 

Ağrı ve Muş fabrikalarında personel tuvaletlerinin 

yeterli oldugu, Erzurum fabrikasında ise yetersiz oldugu 

görülmüştür. Tuvalet kagıdı, sabun ve temizlik malzemesi 

uygulamalarının her 3 fabrikada da yetersiz olması personelde 

rahatsızlık yaratmaktadır. İncelenen 3 fabrikanın personeli 

de kampanya döneminde servislerin yetersiz çalıştıgını 

yönetimde idarecilerin personelle samimi, sıcak ilişki 

kuramadıkları ifade edilmiştir. 

Öneri: 

Personelin hijyenik açıdan ortamları düzeltilmeli 

fabrikalardaki tuvaletlere yeterli sabun dacjıtılmalı, kagıt 

kullanımı saglanmalıdır : 

Kampanya dönemi mevcut servisler yetişmemektedir. Bu 

dönemlerde servis kiralama yoluna gidilmesi bu tür sorunları 

çözebilir. 

3-Ziraat Müdürlüğü Personel Problemleri 

Sorun: 

İncelenen 3 fabrikada da bu bölüm.de çalışan sözleşmeli 

personelin 6.5-7 ay çalıştırılıp 5 ay çıkış verilmesi 

personelde tedirginlik ve olumsuzluk yaratmakta, bu durumda 

verim düşmektedir. 

Çıkıştan sonra yeniden işe girimek için bütün geçici 

işçiler Ankara' ya gidip torpil bulduktan sonra yeniden işe 

girdiklerini belirtmişlerdir. İşçilerin çalıştıkları 
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alanlarda tuvalet, duş, temizlik ve dinlenme ihtiyaçlarını 

karşılayamadıkları görUlmUştür. Bu kısımda çalışan işçilerin 

dağıtım esnasında çiftçilerin zorluk çıkarması, sırayı 

bozması, kaba kuvvet kullanması işlerini- zorlaştırmaktadır. 

!ş saatlerinin mesai saatle~i dışına çıktığında, hava 

karardığında işçiler gece köylerine gitmek durumunda 

kalmaktadır. Ağrı ve Muş fabrikasındaki işçiler terör 

yüzünden köye ulaşma korkusu yaşa.maktadır. İşletme bu 

durumdaki işçilere araç tahsis etmektedir. 

Öneri: 

Muvakkat işçilerin her işe alınışlarında partilerden 

(iktidar) kart getiren işçilere öncelik tanınmakta bazıları 

Ankaraya gidip milletvekilleri ile görüşüp işe öyle alındığı 

ileri sürülmüştür. 

Bu tür partizanca uygulamalara son verilmeli şeker 

fabrikalarının bir iktisadi teşebbüs olduğu unutulroamal.ı 

fabrikalar aldıkları işçiler içinde kalifiye olanı almak 

durumunda iken siyasi baskılar yüzünden istedigi elemanı alma 

şansı olma.maktadır. Bu tür siyasi baskılar bu fabrikaların 

üzerinden kaldırılmasının uygun olacagı ifade edilmiştir. 

Bu kısımda çalışan işçilerin tuvalet duş, temizlik 

ihtiyaçları çalıştıkları birimlere yapılacak küçük ilavelerle 

karşılanabilir. 

Çalışma saatlerinin uzaması durumunda köylere 

gitmek durumunda olan işçilere, ya fabrikada konaklama 

sağlanmalı veya bu işçilere araç tahsis edilmesi 

gidilmelidir. 
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4- Muhasebe Müdürlüğü Personel Problemleri 

Sorun: 

Erzurum fabrika çalışanları yaz aylarında çalıştıkları 

mekanın sıcaklıgından şikayet etmişlerdir. Diğer fabrikaların 

havalandırma şartları daha olumludur. Diğer bölümlerde olduğu 

gibi bu bölümde de kadrosuzluk problemi vardır. Verilen 

kadrolar vasıfsız bireylere dağıtı ldığı için personel gelecek 

kaygısı ve umutsuzluğa düşmektedir. 

öneri: 

Bu kısımda da eleman açığı vardır nitelikli elemanla 

bilgisayar sistemine geçiş olumlu sonuçlar verebilir. Ayrıca 

fabrikaların kapalı alanlarında, bürolarında havalandırmaya 

ihtiyaç vardır havalandırma cihazları konulabilir. 

5- İşletme Müdürlüğü Personeıi Problemleri 

Sorun : 

Uç fabrikanın da bu bölümlerinde duş ihtiyacı problem. 

olmaktadır . Ayrıca tuvaletlerde hijyenik şartların 

gözetilmemiş olması da personelde sıkıntı yaratmaktadır. 

Bölümde sık sık yerlerin kayganlığı nedeniyle iş kazaları 

olmaktadır. Ayrıca işçilerin kol ve bacaklarının yaralandığı 

da görülmüştür. Meydan kısmında çalışan personelde meslek 

hastalıkları (akciğer, mide rahatsızlıkları) yo~ olarak 

görülmektedir. Bu kısımdaki işçiler sürekli aynı işi 

yapmaktan bıkkınlık hissettiklerin söylemişlerdir. Fabrikanın 

üretim kısımlarında çalışan işçiler sıcak ve havasız ortamda 

çalıştılarını havalndırmanın sağlıklı olmadıgını 

belirtmişlerdir. 
.ı.. 

üretim ve türbin kısmında çalışanlar çok yüksek düzey de 

gürültü olduğunu v_e gürültünün sinirlerini bozdu~unu, bazı 
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kısımlarda 

etmişlerdir. 

öneri: 

da işitme kaybına neden olduğunu ifade 

Bu kısımdaki işçilerin sıkıntılarından olan tuvalet ve 

yeterli duş kabinleri eklenebilir . Bunların temizliği tüın 

fabrikada görevlendirilecek az sayıda elemanla sağlanabilir. 

İşçiler farkına varmadan kaygan zeminde kayıp 

düşebiliyor. Başta belirtildiği gibi görevlendirilecek 

elemanlar fabrika zemini sürekli temizleyip koruyabilirler. 

Yüksek gürültü çıkaran bazı makinaların ses yalıtımı ile 

izole edilmesi gerekiyor bunun yapılması işitme kaybını 

engelleyeceği gibi genelde uygun bir çalışma ortamınıda 

sağlayacaktır. 

c- Anket Formunun Genel Değerlemesi 

1. İşletmenin Adı, Hukuksal Şekli ve Faaliyet Konusu: 

Araştırma kapsamındaki fabrikaların %100'ü kamu iktisadi 

devlet teşekkülüdür. Hukuksal oluşumu anonim şirkettir 

(T. Şek. fab. anonim şti.) Faaliyet açısında incelersek, 

Erzurum, Ağrı ve Muş şeker fabrikalarında şeker ve melas 

üretimi yapılmaktadır. 

2. Personelin Niceliksel Açıdan İncelenmesi: 

İncelenen fabrikaların tamamında personel sayısı 

birbirine paraleldir. Bütün fabrikalarda idareci personel 

sayısı S'tir. Bu idarecilerden biri fabrika müdürü, diğerleri 

fabrika müdür yardımcısı, departmandan sorumlu müdürlerdir. 

Teknik personel sayısı tüm fabrikalarda 27 adettir. 

İşçi sayısını inceleyecek olursak, bütün fabrikalarda 

işçi sayısı daimi olarak 200-250 arasında değişmektedir. 

Muvakkat işçi sayısı ise yıldan yıla ortalama 500-700 
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arasındadır. Muvakkat işçiler kampanya döneminde alınmakta, 

daha sonra işlerine son verilmektedir . 

3. Anketi Yanıtlayanların Nitelikleri: 

Ankete 3 fabrikanın idareci personeli olan müdür ve 

müdür yardımcıları cevap vermişlerdir. Anketimizi 

cevaplayanların %50'sinin iktisat , %20'sinin işletme, %30 

kadarının da mühendislik bilimlerinden mezun olduğu 

görülmüştür . 

4. İşletmenin Organizasyon Şeması: 

İnceleme sonucu şeker fabrikalarının tümünün standart 

bir organizasyon şemasına sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Standart organizasyon şeması şu şekildedir : 

5. Organizasyon Şemasının Yapısal Açıklaması: 

Organizasyon şeması içindeki görev dağılımı, yetkiler, 

hiyerarşik sistem vb. gibi konuları açıklayın bir kitabı 

mevcuttur. Araştırdı~ımız fabrikalarda organizasyon yapısının 

aynı çizgide olması nedeniyle fabrikaların tamamında aynı 

Organizasyon manuelinin (el kitabı) oldugu görülmüştür. 

Bu el kitabı'nın uygulandığı belirtilmiştir. 

6. Organizasyon Şeması ve Yönetmeliğinin Oluşum Süreci. 

Araştırma sahasına giren 4 fabrika incelendiğinde 

organizasyon şemasının ana merkez tarafından 1973 yılında 

hazırlandığı ve işleme geçirildiği gözlemlenmiştir. Daha 

ilerideki aşamada fabrika müdürlüklerindeki personel 

uzmanlı<jı statüsü organize şema bünyesinde iptal edilmiş, 

yerine fabrika müdür yardımcısı statüsünde personel müdürlüğü 

birimi getirilmiştir. 
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7. Organizasyon Yapısının Ba~lı Bulunduğu Ana Birim: 

Şeker fabrikalarının tamamında organizasyon yapısı şeker 

fabrikaları genel müdürlüğüne bağlıdır. Yapı içindeki 
değişiklikler genel müdürlükçe planlanmaktadır. 

8. Organizasyon Şemasının Planlama ve Uygulama 

Koordinasyonunun Gerçekleştirilmesi: 

Araştırma kapsamındaki fabrikaların tümünde 

organizasyonla ilgili palanlama bütünüyle şeker fabrikaları 

genel müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. 

9. Organizasyon Yapısını Oluşturma Sürecinde Yönetici 

Personelin Etkisi: 

İncelemeye alınan fabrikaların yönetim konumundaki 

personel bu konuda herhangi bir yetkiye sahip olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Yöne tim birimindeki personelik kendilerince 

ideal olan bir organizasyon sistemi kurmaları olanaksızdır. 

Bu sistemin planlanması ve uygulanması tamamen genel 

müdürlüğün yetkisindedir . 

10. Organizasyon Şemasının Hiyerarşik Kademe Düzeni 
Açısından İncelenmesi : 

Şeker fabrikalarının tümünde ortak organize şema 

uyarınca genel müdürden işçiye kadar sıralanan 18 hiyerarşik 

kademesi bulunmaktadır. 

11. Fabrikaların Organize Yapısı Dikkate Alınarak Bir 

Yöneticiye Bağlı Ast Sayısının İncelenmesi: 

Araştırma alanına giren fabrikalarda üst düzey 

yöneticiye bağlı ast sayısı 6, orta düzey yöneticiye bağlı 

ast sayısı 18, alt düzey yöneticiye bağlı ast sayısı da 31 

olarak elde edilmiştir. Bu sayıların aşağı düzeye indikçe 
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artması kontrol aşamasında yöneticiyi zorlayacak ve 
yönetimsel verimi düşürecektir. 

12. Fabrikaların Yönetim Sürecinde Uygulanan Felsefe: 

Araştırma 

merkeziyetçi 

görülmüştür. 

kapsamına giren fabrikaların % 

bir yönetim felsefesinin hakim 
l00'ünde 

olduğu 

13. Fabrika Müdürlerinin Çeşitli İdari Görevlere 

Ayırdıkları Zamanın İrdelenmesi: 

Yapılan araştırmada kapsama giren fabrika müdürlerinin 

çeşitli idari işlere ayırdıkları zaman yüzdesi aşağıda ifade 

edilmiştir. Planlama %18, Organizasyon %15, Personel %7, 

Koordinasyon %16, !ç ve Dış Haberleşme %10, Pazarlama %2, 

Finans %4, Kontrol %12, Diğer %16. görüldüğü gibi yöneticinin 

zaman diliminde planlama, koordinasyon ve organizasyon 

faaliyetleri önemli paya sahiptir. 

14. Fabrikalarda Yüksek Kademe Yöneticisine Yardımcı 

Olacak Birimlerin Oluş~u: 

Yüksek kademedeki yöneticinin yönetim yükünün 

hafifletilmesi için danışman yönetici (müdür yardımcısı) 

birimi oluşturulmuştur. Müdür yardımcıları aynı zamanda 

danışma görevini de üstlenmişlerdir. Bu sistemle yöneticiye 

zamandan kazanma ve yönetime daha rahat hakim olabilme 

avantajı sağlanmaya çalışılmıştır. 

15. Yöneticiye Yardımcı Olan Birimlerin Yetkilerinin 

İncelenmesi: 

Fabrikalarda yapılan incelemelerde yardımcı birimlerin 

aldıkları görevlerde yöneticiyle aynı yetki ve sorumluluğu 

taşıyarak faaliyet gösterdikleri gözlemlenmiştir. Müdür 

yardımcıları da yönetici adına bazı görevleri yüklenmekte ve 

yönetime yardımcı olmaktadır. 
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16. Yönetim Sistemi İçinde Kurmay Sınıfının İncelenmesi: 

üç fabrikada yapılan incelemede yönetimde kurmay sınıfı 

adı altında bir yapı geliştirilmediği görülmüştür. 

17. Danışman yöneticinin kendi departman dışında diğer 

departmanların üzerinde doğrudan veya dolaylı et.kilerinin 

olup olmadığı:_Olrnadıgı belirtilmiştir. 

18. İşletme İçinde Emirler ve Talimatların İletildiği 

Kanallar: 

Araştırma sahasındaki fabrikalarda emirler ve talimatlar 

yazılı ve sözlü haberleşme teknikleri ile astlara 

iletilmektedir. Genel müdürlükle olan haberleşmeler yazılı 

olarak t e yit edi lmektedir . 

19 . İncelenen İşletmeler İçindeki Komitelerin 

Belirlenmesi: 

İnceleme sahamız ıçıne giren işletmelerin tümünde 

yönetim komi tesi satın alma komitesi, üretim komitesi, mamul 

geliştirme komitesi vardır. İfade edilen komitelerden satın 

alma komitesi geçici komitedir. Yönetim komitesi müdür müdür 

yardımcılarndan oluşurken diijer komiteler (üretim ve mamul 

geliştirme komitesi) ilgili departmanlardan bir araya 

getirilmiş elemanlardan oluşturmaktadır. 

20. Komitelerin Üretime Katkılarının İncelenmesi: 

Fabrikalardaki yönetici birimler komitelerin örgütsel 

yapıya oldukça faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Komitelerin 

görevi sistemi koordine etmektir. Bu açıdan örgütsel sistem 

içinde çok önemli bir görevi üstlendikleri görülmüştür. 



21. Biçimsel Olmayan Gruplar Örgüt İçindeki Oluşumla

rının İncelenmesi: 

Genelde sistemleşmiş 

birimlerin hakima olduğu 

ve belirli bir forma 

şeker fabrikalarında 

kavuşmuş 

biçimsel 
olmayan oluşumlara da zaman zaman yer verilmeş ve bu 
oluşumlar örgüt yararına kullanılmıştır. 

22 . Biçimsel Olmayan Grupların İşletme 

Yaratabilecekleri Problemlerin İncelenmesi: 

İçinde 

İncelenen fabrikaların tamamında biçimsel olmayan 
(,informal) grupların işletme yararına kullanılmakta ve 

uygulanan bu sistemin işletme için problem oluşturmamakta, 
olduğu üstelik organize yapıyı destekleyici özelligi ve 

verimi arttırıcı katkılarıyla büyük yarar sagladıgı 

gözlenmiştir. 

23. Fabrika yöneticilerinin ülkemizde yapılan yönetim. ve 

organizasyon konusundaki c;alıpalara bakış açısı (kitap, 

konferans, dergi, seminer, inceleme vb): 

Yapılan anket sonucu fabrika yöneticilerinden %80' i bu 

konudaki faaliyetleri yetersiz bulurken, %20'si şu an 
uygulanan çalışmaların yeterli oldugunu belirtmiştir. 

özellikle seminer ve eleman yetiştirme kurs·larının 

uygulanması 

durulmuştur. 

ve yaygınlaştırılması konusu üzerinde 

24. Fabrika yöneticilerinin Türkiye çapında kendileriyle 

aynı sanayii dalında faaliyet gösteren işletmelerin 

organizasyon yapıları konusundaki görüşlerin incelenmesi: 

Görüşleri incelenen yöneticilerin farklı yaklışimlarda 

bulundukları ifade edilebilir. Yöneticilerin %60 kadarı 

sorunların organizasyondan degil işletme politikasındaki 

yanlışlıklar ve yönetimden kaynaklanan siyasi baskının 

olumsuzluklarından ortaya çıktıgını belirtmişlerdir. 



Yöneticilerin % 25 ' i ise uygulanan organizasyon ve 
örgütlenme yapısında revizyona ihtiyaç olduğunu ve 

fabrikalarda işletme müdürlerine verilen yetkilerin 

kapsamının arttırılmasının verim açısından olumlu sonuçlar 

meydana getireceğini vurgulamışlardır. % lS'lik bir grup ise 

işletmenin özerkliğinin sağlanması ve böylece verimin 

arttırılması, · karın yükseltilmesi ile birlikte organizasyon 

surecindeki problemlerin giderilmesi görüşündedir. 

25. Üç fabrikada yapılan incleme sonucu kadroların 

yetersiz olduğu fabrikanın ana ihtiyacını karşılamadığı fakat 

özellikle kalifiye olmayan elemanların siyasi baskıyla 

ilgisiz görevlere geldikleri bu durumun verimi düşürdüğü 

gözlemlenmiştir. 

Ayrıca torpille göreve gelen grubun diğer personelde 

gelecek kaygısı, verimsizlik yaratarak olumsuz etki yaptığı 

belirlenmiştir. 

26. Yapılan incelemeler sonucu üst kademe yöneticilerle 

personel arasındaki ilişkinin kopuk ve sa~lıksız oldugu 

görUlmUştür. 

Amirlerin yetkilerini kullanarak objektif davranmadan 

personele karşı duyarsız ve tarafgir yaklaştıkları bu 

durumunda personelde olumsuz duygulara ve yorumlara neden 

olduğu gözlemlenmiştir. 

27. İşçilerin sağlıksız örtamlarda çalışması ve buna 

karşı yöneticilerin duyarsız kalması personeli rahatsız 

etmektedir . 

28. oogudaki fabrikalara atanan yönetici ve kalifiye 

elemanların bölgeyi olumsuz degerlendirerek bir an önce 

batıdaki fabrikalara geçmek istemeleri kadro ve işe yeter.ince 

sahiplenmemeleri personel ve verimi olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

86 



29. Malzeme alımlarında yönetimi duyarsız yaklaşımı 

personelin görüşlerini dikkate almaması olumsuz fikirlerin 

oluşmasına ve huzursuzluğa neden olmaktadır . 

30. !zle~en politikaların yanlışlığı sonucu fabrikaların 

zarar etmeisinin faturasını işçilere çıkarılması işçileri 

rahatsız etmektedir. 



SONUÇ 

Dogudaki şeker fabrikalarının organizasyon ve personel 

sorunları ile ilgili - araştırmamızdan elde ettiğimiz önemli 

verileri özetle ifade edecek olusak: 

1. Bir kamu kuruluşu olan şeker fabrikalarındaki 

organize örgütlenmedeki genel aksaklık başlıca iki nedenden 

kaynaklanmaktadır . Birincisi merkeziyetçi yönetim, ikincisi 

ise buna baçflı olarak işletme müdürlerinin baskı altında 

tutulmaları ve sistemi ba~ımsızca düzenleyememeleridir. 

İşletme müdürleri baı;1ı.msız çalışama.makta, 

yaratıcılıklarını sergileyememekte ve iş_letmenin şartlarına 

uygun değişiklikler gerçekleştirememektedirler. İşletmedeki 

organize yapı fabrikaların özel koşullarına göre 

düzenlenmemekte dolayısıyla şartlara uygun esnek bir yapı da 

sa~lanamamaktadır. 

Sonuçta tek tip organizasyon sistemi uygulanmakta ve bu 

konuda tek söz sahibi birim de genel müdürlük olmaktadır. 

2. İdeal organizasyon sistemlerine göre iş gören sayısı 

çok yüksek tutulm.aştur. İşletme yöneticileri bu durumun şeker 
sanayiinde kara değil .istihdama önem veren siyasi görüş ve 

baskıdan kaynaklandıgını belirtmişlerdir. 

3. Şeker 

yenilenmeye ve 

sanayiinde 

değişmeye 

gerçekleştirilmemekte 

izlenmektedir. Böylece 

uygulanan organizasyon yapısının 

gereksinimi olduğu halde bu iş 

tamamen statik bir çizgi 

yeni durumlara ve degişimlere uyum 

ve 

sağlayamayan orgnizasyon hantallaşmakta ve amacından 

uzaklaşmaktadır. Oysa şeker sanayii bünyesinde bu açıdan yeni 

gelişmeler baş göstermekte · ve dinamik, esnek bir organize 

yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 

4. özellikle doğudaki şeker fabrikalarında kalifiye 

eleman ihtiyacı mevcuttur. Nitelikli eleman sıkıntısı 
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çekilmekte ve bu açıktan dolayı fabrikalarda çalıştırılmak 

zorunda kalınan niteliksiz eleman kullanımı büyük · problem 

yaratmaktadır. Bu durum organizasyonu olumsuz etkilemektedir. 
Ayrıca işletme içindeki çeşitli kademelerde çalşan 

elemanların eğitim açığı giderilmeli ve· yeterli eleman 

alınması, yetiştirilmesi üzerinde özenle durulmalıdır. 

S. Şeker fabrikaları bünyesindeki personelin ihtiyacına 

uygun sağlıklı, hijyenik bir çalışma ortamı sağlanmalı ve 

yönetim personelin sorunlarına samimiyetle egilerek daha 

duyarlı yaklaşmalıdır. 

6. Çağdaş yönetim anlayışı uygulanmalı personel yönetim 

tarafından objektif olarak qeğerlendirilip motive 

edilmelidir. 

7 . Şeker fabrikalarında personel istihdamında siyasi 

etkiler ortadan kaldırılmalı, terfi, atama, ödül, ceza, 

sistemi objektif bir personel rejimiyle saglanmalıdır. 

8. Yönetici kadrolar daha çagdaş, daha tecrübeli 

özellikle çağa uygun " düşüncede insanlarla desteklenmeli. 

Yönetime dinamizm kazandırılmalıdır. 

9. Doğudaki Şeker Fabrikaları kuruluş amaçları göz önüne 

alındığında yukarıda sözü edilen tüm eksikliklere ra~en 

sosyo-ekonomik açıdan bölgedeki en önemli organizasyonlardan 

biridir. 

Bu işletmelerin bölgede istihdam açısından hayati önem 

taşıdığı görülmüştür. Ayrıca bölgede olumsuz tabiat 

şartlarından dolayı tek sanayi ürünü olan şeker pancarının 

değerlen dirilmesi ve bölge çiftçisinin ürün artıklarını 

hayvancılıkta yem olarak kullanması çift taraflı ekonomik 

yarar sağlamaktadır. 

10. Şeker fabrikaları örnek çiftliklerinin ve pancar 

ekiminde kullanılan gübrelerin, bölge çitfçisine daha 
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bilimsel ve akılcı tarım yapması için aydınlatıcı olduğu 

belirlenmiştir. 

Bu işletmeleride organizasyon açısından ve personel 

problemleri açısından bazı eksiklikleri olduğu bir gerçektir. 

Ayrıca zarar eden bir işletme olduğuda açıkça ortadadır. 

Fakat şeker fabrikaları sosyo-ekonornik açıdan bölgenin can 

damarlarından biri haline gelmiştir ve bu fabrikaların olumlu 

yönde gelişme göstermeleri bölge halkı için son derece 

yararlı olacaktır. 
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tk-1 ANKE 

Ek-1 ANKET FORMU 

1. İşletmenin Adı 

a) Faaliyet konusu 

b) Hukuksal şekli 

2. Büyüklük 

İdareci personel 

Teknik personel 
Daimi işçi 

Muvakkat işçi 

Oretim hacmi 
3. Ankete cevap verenler 

Meslegi 
!şletmedeki görevi 

Hiyerarşideki yeri 

4. İşletmenizin bir organizasyon şemasi varnudır? 

Cevabınız evet ise lütfen bir örne~ini ekleyiniz. 

evet 
hayır ) 

5. Görev yetki ve sorumlulukları tanımlayan ve dagılımı 

gösteren yazılı bir yönetmelik ya da el kitabı varnudır? 

evet 

hayır 

6. İşletmenizin organizasyon şeması ve yönetmeligi hangi 

yılda hazırlanmıştır ve daha sonra değişiklik 

yapılmışmıdır? 

9,ı 



7. Organizasyon yapısının geliştirilmesini işletmenizde 
hangi organ gerekli görmüştür? 

Genel Müdürlük 

Personel Müdürlugu 
Genel Sekreterlik 

Pazarlama Müdürlügü 

Dic}er 
8. Organizasyon şemasının hazırlık ve uygulama 

koordinasyonunu kim gerçekleştirir? 

Genel Müdürlük ) 
Genel Sekreterlik 
Organizasyon Bölümü 

Personel Bölümü 

) 

) 

) 

9. İdeal gördüg-tlnüz organizasyon yapısını uygulamada aynen 
gerçekleştirme olanagı bulabiliyormusunuz? 
evet 
hayır 

10. En üst kademeden en alt kademeye kadar işletmeniz 
örgütünde kaç hiyerarşi kademesi vardır? 

( ) 

11. örgüt yapısında üst, orta ve alt düzeyler için ayrı ayrı 
olmak üzere bir üst yöneticiye bagıı ast sayısı ortalama 
olarak nedir? 
Ostdüzey ( 

Ortadüzey ( ) 

Altdüzey ( 

12. İşletmeniz yönetiminde hangi felsefe hakimdir? 
Merkeziyet ( 

Merkezkaç ( 

Diğer ( 
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13. İşletmenizin en yüksek idari kademesinde bulunan kişi 

aşağıdaki idari görevlerden her birine zamanının ne 
kadarını ayırabilmektedir? 

Plarunlama % 

Organizasyon % 

Personel ( % 

Koordinasyon ( % 

tç ve dış haberleşme % ) 

Pazarlama % ) 

14. İşletmenizin yüksek kademe yöneticisinin yükünün 

hafifletilmesi amacıyla hangi önlemler alınmıştır? 
Müdür Yardımcısı 

özel Genel sekreter 

Danışman Yöneticiler 

Diğeri 

) 

) 

15. Bu yardımcının yetkileri nelerdir? 

Görevlerin tümünde aynı yetki ve sorumlulukla 
yardımcı olmak 

Yönetici adına bazı görevleri yüklenmek 
Yetki ve soruınluluk_yüklenmeden yöneticiye 

yardımcı olmak 

Diçfer 
16 . Kurmay elemanlarınız var mı'? 

Evet ) 

Hay.1.r 

( 

( ) 

( 

( 

17. Danışman yöneticilerin bağlı oldukları departman dışında 

diğer elemanl ar üzerinde doğrudan veya dolayı yetkileri 

varını? 

Evet 

Hayır 

) 

18. Emirler veya talimatlar hangi araçlarla iletilmektedirı .. ·· 

Yazılı 

Sözlü 
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19. İşletmenizde hangi komiteler faaliyette bulunmaktadır? 
Yönetim komitesi 

Mali komite 
Satınalma komitesi 

üretim komitesi 

Mamul geliştirme komitesi 

Diğer .( 

.) 

20 . Komitelerin örgüte katkıları ne kadardır? 

Çok 

Biraz 

Hiç 

( 

( 

) 

) 

21. Biçimsel olmayan grupları örgüt yararına kullanabildiniz 
• ? 

mı . 

Evet 

Hayır 

22. Yönetim ve organizasyon konuları ile ilgili olarak 

ülkemizdeki çalışmalırı (kitap, inceleme, konferans, 

seminer v.s.) Bilgilendirme açısından yeterli buluyor 

musunuz? 

23. Türkiye'de sizinle aynı sanayi dalında faaliyet gösteren 
işlerin organizasyon yapıları hakkındaki genel 

düşünceleriniz nelerdir? 
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EK: 2 MÜLAKAT FORMU 

SORULAR 

1) Biriminizde organizasyon yapısı açısından sizce bir 
eksiklik varını? Varsa bu eksiklikleri yazarmısınız? 

2) Yönetim-personel ilişkisi sizce sağlıklı bir biçimde 

kurulmuşmudur? Bu ilişkide gördüğünüz problemler 

nelerdir yazınız. 

3) Ana yönetimin ve birimlerdeki yöneticilerin personel 

gelişimine (personelin fikirlerinin dikkate alınması, 
iş ve personel ilişkileri konusunda fikirlerinin 

yönetimce desteklenmesi vs.) katkıları sizce 

nelerdir. 

PERSONEL 

1) Çalıştı~ınız birimle ilgili problemleriniz varmı: 

Varsa bunları yazarın.ısınız? 

2) Çalıştığınız fabrikada personelin karşılaştığı 
sorunlar varmıdır? Karşılaşılan problemleri 

yazırmısınız? 

3) Çalıştığınız fabrikanın sosyal imkanları (Lojman, 

Servis, Temizlik) sizce yeterlimidir? 
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