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ÖN SÖZ 

İş ahlakı, girişimcilik ve işletmelerde sürdürebilirlik günümüz iş 

dünyası açısından sosyal ve ekonomik anlamda önemli olması, böyle 

bir çalışmanın ortaya çıkması için bir motivasyon oluşturmuştur. 

Girişimcilik, ekonomik ve sosyal kalkınmanın motoru olarak 

tanımlanmaktadır. İş ahlakı, iş dünyası için temel yapı taşlarından 

birisi olarak kabul edilmiş ve giderek de önemini artıran bir konu 

haline gelmiştir. Sürdürebilirlik ise günümüzün değişen rekabet 

şartları içerisinde işletme faaliyetlerinin, işletmenin sürdürülebilir 

kılınma çabalarıyla paralel bir yapıya oturtulması gereğini ortaya 

koymaktadır.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde “Müslümanların Günümüz İş 

Dünyasındaki Yeri ve İslam Kültürünün İş Ahlakına İlişkin Temel 

İlkeleri” konusu ele alınmıştır. İş ahlakı, ekonomi ve iş dünyasının 

sağladığı olanaklar karşısında bir yandan sağduyulu seçimler 

yapmaları için bireylere yol gösteren ilkeler ve değerleri; diğer yandan 

işverenin sorumlu davranması gereğini ortaya koyan, inceleyen bir 

disiplin olarak kabul edilir. Günümüz ortamında iş ahlakının önemi 

giderek artmaktadır. Özellikle İslamiyet’in ticaret geleneği ve 

pratiğinin yoğun olduğu topraklarda boy verdiği düşünüldüğünde bu 

önem, günlük hayatta olduğu kadar artık iş dünyasında da tatbik 

edilmesi gereken bir olgu olarak öne çıktığı görülmektedir. 

 



 
2 İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI 

ÇALIŞMALARI 

İkinci bölümde “Kadın Girişimciliği Politikalarının Geliştirilmesinde 

Kadın Girişimciliği Başarı Hikayelerinin Önemi” konusuna 

değinilmiştir. Girişimci, ekonomik faaliyette bulunan ve yenilikçi 

fikirlerle bir iş kurmak için girişimde bulunan kişidir. Kadınların 

girişimcilik alanına girmeleri erkek egemen bir saha için ilk 

zamanlarda olağanüstü bir durum olarak algılanmıştır. Bugün gelinen 

noktada kadınlar ilham verici girişimciler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Üçüncü bölümde “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 

Sürdürülebilirlik Konusuna Firmaların Bakışı” konusu ele alınmıştır. 

Sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevrenin 

korunması temalarını içerisinde barındırır. Ağırlıklı olarak ekonomik 

kalkınmayı çağrıştırması; sürdürülebilirliğin aslında ekonomik karar 

birimlerinin faaliyetleriyle doğrudan temas halinde olmasıyla 

ilişkilidir. Dolayısıyla sürdürülebilirliğin bir kültür olarak işletme 

bünyesine yerleştirilmesi, işletmenin yaşam süresinin uzatılmasını 

mümkün kılacak ve artan işletme ömürlerinin toplamı ülke 

ekonomisinde artan bir sürdürülebilirlik olarak yansıma gösterecektir.  

Son bölümde ise “İşletmelerde 5S Sürecinde Yapılan Toplantılar ve 

5S’in Faydaları” konusu işlenmiştir.  İşletmelerde “toplantı” kültürü 

oldukça büyük öneme sahiptir. Bu toplantılarda geçmiş operasyonların 

neticeleri ve gelecekte alınacak aksiyonlar ele alınmaktadır. 5S tekniği 

ise, çalışma alanlarının tertip ve düzenini sağlamak üzerine 

geliştirilmiş bir teknik olduğu bu bölümde anlatılmaktadır. 
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Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen değerli yazarlarımıza gayret 

ve özverileri için teşekkür ederiz. Ayrıca birçok bilimsel çalışmanın 

yayınlanmasına vesile olan İKSAD yayınevi yönetimine ve 

çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunarız.  

Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Adrulkadir ERTAŞ 

Aralık 2021 
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BÖLÜM 1 

 

MÜSLÜMANLARIN GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ 

VE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN İŞ AHLAKINA İLİŞKİN TEMEL 

İLKELERİ 

Doç. Dr. Kemal YILDIZ
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Bandırma Onyedi Eylül Ünv., İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Balıkesir, Türkiye, dryildizkemal@gmail.com 
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GİRİŞ 

On sekizinci yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan oradan Amerika’ya, son 

elli yıldır da küreselleşme ile neredeyse tüm dünyaya yayılarak 

değişip şekillenen, liberal anlayış ağırlıklı bir iş dünyası ile 

yaşamımızı sürdürmekteyiz. Modern iş dünyası anlayışının 

temellerinin ve ana oluşumunun çok büyük ölçüde liberalizm 

ekseninde şekillendiği bilinen bir şeydir. Liberalizmin büyüyüp 

yaygınlaşmasında ise Protestan İş Ahlakı anlayışının etkili olduğu 

argümanı ilk defa Max Weber tarafından ileri sürülmüştür. Weber’in 

çağdaşı olan Werner Sombart ise kapitalizmin şekillenmesinde 

Protestan İş Ahlakından çok Yahudi İş Ahlakının etkili olduğunu ileri 

sürmüştür (Öz, 2013). Her iki görüş de günümüz iş dünyasının 

temellerinin dini bir anlayıştan etkilenerek şekillendiğini iddia 

etmiştir. 

Dinin ahlaka etkisinin olup olmadığı, var ise hangi boyutta olduğu yüz 

yıllardır süregelen bir tartışmadır. Ancak dinin ahlaka, özelde de iş 

ahlakına etkisi inkâr edilemez bir gerçekliktir. Gerek kadim dinler 

diye sınıflandırılan Konfüçyüslük, Budizm ve Hinduizm gibi dinlerde 

gerekse de semavi dinler diye sınıflandırılan Yahudilik, Hristiyanlık 

ve İslam dinlerinde sıklıkla ahlaka ve iş ahlakına dair hem yazılı hem 

de sözel kodlara rastlamak mümkündür. Bu dinlerden Hristiyanlık ve 

Yahudiliğin günümüz iş dünyasının oluşumundaki etkileri Weber ve 

Sombart tarafından ortaya konmuştur. Bununla birlikte dünyada en 

çok inanılan ikinci din olan İslam Dininin mensupları müslümanların 

iş dünyasındaki yeri günden güne artmakta ve İslam Kültürü ile 
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yetişmiş insanların modern iş hayatına entegrasyonu söz konusu 

olmaktadır. Tabii burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır. 

Müslümanlar, inançlarının vazettiği bir iş ahlakını mı yaşamaktadır 

yoksa günümüz iş dünyasının ahlak kalıplarıyla mı şekillenmektedir? 

Bu hususta Akçay ile 2018 yılında yaptığımız bir araştırmada şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: Kendisini muhafazakâr ve dini değerlere bağlı 

olarak tanımlayan tüm katılımcı iş insanlarının rekabet faktörünü 

önemli gördükleri görülmüştür. Aslında bu beklenen bir durumdur. 

Çünkü ekonomik düzen, iş aktörlerinin zihniyet dünyasından bağımsız 

olarak kendi kurallarını işletmekte, bu kuralları pratik mecburiyetler 

olarak dayatmaktadır. İşte tam da bu noktada kendisini muhafazakâr 

olarak tanımlayan iş insanlarının rekabet anlayışının ne olduğu, liberal 

rekabet anlayışıyla bu kişilerin görüşlerinin ne kadar benzeştiği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta katılımcıların genellikle rekabet 

kavramını olumlu algıladıkları, hatta kendi iş yapma biçimlerinin 

merkezlerine aldıkları tespit edilmiştir. Ancak bununla beraber 

rekabetin sınırları konusunda liberal anlayışla hiçbir şekilde 

örtüştürülemeyecek biçimde tutumlar takındıkları da görülmüştür 

(Yıldız ve Akçay, 2018:973). Netice itibariyle günümüz iş dünyasında 

yaygın bir şekilde tecrübe edilememiş, teorik bağlamdaki bir 

Müslüman iş ahlakı söz konusudur. Muhafazakâr iş insanlarının zihin 

dünyasında şekillendirdikleri bir Müslümanın iş ahlakı da vardır. Tam 

da burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır. Gerçekte Müslüman iş 

ahlakı denilen şey nedir? Bugünün hâkim piyasa anlayışından farkı 

nedir? Bu bağlamda bu çalışmada kısaca Müslümanların modern iş 

dünyasındaki yerine değinildikten sonra Müslümanın iş ahlakının ne 
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olduğunu ortaya çıkarmak için teorik dayanaklar örnekler üzerinden 

incelenecek ve müslüman iş ahlakının en temel karakteristik 

özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

1. MÜSLÜMANLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ  

Müslümanların son İmparatorluğu olan ve üç kıtada altı yüz yıldan 

fazla hüküm süren Osmanlı Devleti neredeyse tüm İslam Coğrafyasına 

yayılmıştı.  İmparatorlukta yaşayan halk, küçük yerleşim birimlerinde 

geniş aile içerisinde tarıma dayalı bir ekonomiyi sürdürüyorlardı. 

Toprakların genişlemesinin durmasıyla imparatorluğun savaş gelirleri 

yok olmuştu. Tımar sistemi ile toprağı işleyen köylü sınıfı, gelirlerinin 

önemli bir kısmını devlete vergi olarak veriyordu. Belli bir süre sonra 

bu sistem de yozlaşmıştı. Buna karşın Batı yeni kıtalar keşfediyor, bu 

kıtaların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürerek sermaye 

biriktiriyordu. Bir taraftan da İslam Coğrafyasından parçalar 

kopararak sömürgeciliğini artırıyordu. Batıda ticaret, alıp yürümüş ve 

sanayi kapitalizmi ekonomik manada meyvelerini verir hale gelmişti. 

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı’ndan sonra borçlanma siyaseti gütmüş, 

borçlara para yetiştirmekten sanayileşme için gerekli olan sermaye 

birikimini gerçekleştirememişti (Talas, 1992: 35). İmparatorluk 

sonlandığında, ticarette ve iş dünyasında esamesi okunmayan birçok 

küçük devletçik ortaya çıkmıştı. Bu günden yaklaşık yüz elli yıl 

öncesinde gerçekleşen bu olaylardan sonra İslam Dünyası’nın Batı 

zenginliğini yakalaması, hele ki savaş, kavga, cehalet vs. gibi birçok 

sıkıntı ile boğuşurken bunu yapabilmesi kısa vadede zor gibi 

görünmektedir. Bugün bile bu coğrafyanın her tarafında savaş, zulüm 
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ve gelir adaletsizliği almış başını gitmekte, birçok insan bırakın 

zenginleşip güçlenmeyi, asgari şartlarda hayatını devam ettirebilmenin 

peşine düşmüş vaziyettedir. Bu sebeple müslüman iş insanlarının 

sayısının ve servetlerinin az olması olağan bir şeydir. Bugün nüfusu 

müslümanlardan oluşan ülkelerden bazıları, genç ve doğurgan 

demografik özelliklerinin bir avantaj olduğunu öne sürmektedir. Ama 

ne yazık ki yeterli sermaye birikimi, teknoloji ve nitelikli eğitim yoksa 

bu genç demografi bir avantajdan daha ziyade bir yük olma 

potansiyeline sahiptir (Tansel, 2012).   

Bugünün iş ve ticaret dünyasına bakıldığında; Musevi iş insanlarının 

tersine, müslüman iş insanları üst sıralarda yer almamaktadır. Forbes 

Dergisi’nin 2021 yılında açıkladığı Dünyanın en zenginleri listesinin 

ilk 10 sırasında hiçbir müslüman iş insanı bulunmamaktadır. En 

zengin 10 müslüman iş insanına baktığımızda ise servetlerinin Musevi 

ve Hristiyan iş insanlarına göre oldukça geride olduğu görülmektedir 

(Forbes Dergisi). Özetle Batı yakaladığı sanayileşme ile dünyada 

hâkim güç haline gelmiş, teknolojik gelişmeyle sanayi ötesi çağda da 

bu hakimiyetini devam ettirmiş, tarihsel süreçte de bu güce dayanarak 

iş dünyasını şekillendirmiştir. Peki günümüz iş dünyasında etkili 

olamamış müslümanların iş ahlakının teorik ilkeleri nelerdir? Bu 

ilkeler, bugün hepimizin şahit olduğu aşırı rekabet hırsı ve kar 

maksimizasyonu ile ortaya çıkan, birçok yönüyle (adaletsizlik, hile, 

zayıfı gözetmeme, zorbalık, haksızlık, tamah vb.) etik değerlerden 

uzaklaşmış günümüz iş dünyasının sıkıntılarına çare olabilir mi? Bu 

konu irdelenmeye çalışılacaktır. 
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2. İSLAMIN İŞ AHLAKI ANLAYIŞININ TARİHSEL 

DAYANAKLARI VE ÖRNEKLER 

İslam Kültüründe inancın dayanakları genellikle Kuran, Sünnet yani 

Peygambere isnatla gelen rivayet kültürü, icma ve kıyas’tır. Bunlardan 

ilk ikisi nasslar yani kesin deliller olarak isimlendirilmektedir. Bazı 

İslam alimleri nasslarla yetinilmesi, bazı alimler ise fıkıh yoluyla 

naslardan çıkarılan hükümlerin Arap dilinin imkan verdiği ölçüde 

hüküm bulunmayan alanlara genişletilmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar. İkinci gruptaki âlimler gelişen ve değişen hayatın 

getirmiş olduğu yeniliklerde dinin hükmünün ne olduğunun ancak 

fıkıh yoluyla mümkün olabileceğini söylemektedir (Dirik, 2016:111-

112). Bunlardan Kuran, Sünnet hatta sahabe ve muteber ilim 

adamlarının üzerinde ittifak ettiği konular olarak tanımlanan icma 

tarihi birer vesika olarak statik bir şekilde durmaktadır. Dinamik 

diyebileceğimiz tek unsur olan fıkhın da bu dinamikliği tartışılagelen 

hususlardan birisidir. Temelde onlarca itikadi, ameli ve siyasi 

mezheplere bölünmüş İslam Dünyasının en büyük iki mezhebi olan 

Sünnilik ve Şiiliğin Kuran dışında kabul ettikleri başlıca dayanakları 

bile birbirinden oldukça farklıdır. Kuran konusunda ihtilaf olmamakla 

birlikte rivayetleri oluşturan kitaplar ve fıkıh kaynakları 

farklılaşmaktadır. Ehli sünnetin en önemli 6 hadis kitabı Kütüb-i Sitte 

(Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebu Davud, 

Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace) olarak kabul edilmişken, Şiiliğin 

en önemli 4 hadis kitabı Kütüb-i Erba'a (Kafi, Men lâ yahdur, 

Tehzibu'l Ahkâm, El İstibsar) olarak kabul edilir (TDV İslam 
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Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Sitte Mad.). İki ana akımın 

tarihine baktığımızda da yüzlerce fıkhi mezhep ortaya çıkmıştır. Bu 

ayrılıkların temel sebebi, bu değişik rivayet kültürü ile Kuranın farklı 

yorumlanmasıdır. Bu çalışmada hadis kaynakları incelenirken cerh ve 

tadil dediğimiz metotla hadisin isnadının kuvvet derecesini ortaya 

çıkaran bir sisteme sahip başta Kütüb-i Sitte olmak üzere ehlisünnet 

kaynaklar göz önüne alınmıştır (Kandemir, s. 27-39). Ehlisünnet 

rivayet kaynaklarının ele alınmasının sebebi,  müslümanların toplam 

nüfusunun yaklaşık %90’ını sünnilerin oluşturmasıdır. Fıkıh 

kaynakları ise çok kapsamlı olduğu için bu çalışmada 

incelenemeyecektir. Ancak fıkhi yorumlama, İslam’ın bugünün iş 

dünyasına söyleyecekleri konusunda önemli bir rol oynayabilir. Bu 

konu çok kapsamlı olduğundan bu çalışma dışında tutulmuş olup, 

müstakil başka bir çalışmanın konusu olabilir. 

2.1. Kuran’da İş Ahlakına İlişkin Örnekler 

Kuran, tüm Müslümanlar tarafından en temel kabul edilen ve üzerinde 

tartışma olmayan bir kaynaktır. İş ahlakıyla ilişkili Kuran ayetleri 

örneklerine bakılacak olursa; 

“(Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve 

onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında 

Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların 

isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. 

Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle 

sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. 
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Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz 

şeyleri haber verecektir ﴾Maide 48﴿.” 

Bu ayette Kuran’ın kendisinden önceki kitapların ilahi ilkeleri ile 

birlikte ahlaki ilkelerini de tasdik ettiği, tabi bu tasdikin bir denetleme 

çerçevesinde olduğu söylenmektedir. Tahrife uğramış önceki dinlerin 

Kuran’a uymayan kısımlarının hak olamayacağı, hak olarak tespit 

edilen ilkelerle amel edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Diyanet, 

Kur'an Yolu Tefsiri).  

“Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı 

emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, 

aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor ﴾Nahl 90﴿.” 

Rivayet odur ki; Peygamber bu ayeti Mekkeli müşriklerin en önde 

gelenlerinden olan Velid bin Muğire’ye okuduğunda Velid: Onu bana 

tekrar okur musun demiştir.  

Peygamber âyeti tekrar okuyunca, Velid: 

“Vallahi, az önce Muhammed’den öyle bir kelâm dinledim ki insan 

sözü desem değil, cin sözü desem değil! O sözde öyle tatlılık, öyle 

güzellik ve parlaklık var ki, tepesi bol yemişli, kökü sulak, yemyeşil 

bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Hiç kuşkusuz bu söz her 

şeye üstün gelir. Ona ise hiçbir şey üstün gelemez, muhaliflerini 

mutlaka mağlûb eder” demekten kendini alamamıştır 

(http://www.kuranvesunnetyolunda.com/?p=12607). 

Gerçekten de Kuranı Kerimdeki bu ayet hem genel ahlak hem de iş 

ahlakı için en temel ve kapsayıcı ilkeleri bünyesinde barındırmaktadır. 

http://www.kuranvesunnetyolunda.com/?p=12607
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Adaletli olmak, iyi olmak, yakınlara yardım etmek, fenalık ve azgınlık 

yapmamak unsurları iş ahlakı, aile ahlakı vs. gibi ahlak türlerinin her 

birinin şekilleneceği ana kalıplardır.  

“Allah faizi tüketir, sadakaları ise arttırır ve Allah hiçbir inkârcı 

günahkârı sevmez ﴾Bakara 276﴿.” 

Kuranda faiz malının mahvedilip, sadakaların artırılacağına vurgu 

yapılarak her şeyden önce malın gerçek sahibinin Allah olduğu ilan 

edilmektedir. Bir Müslümanın iş hayatında ve ticaretinde öncelikle bu 

ilke doğrultusunda hareket etmesi istenmekte, Allah’ın yasakladığı 

amellerin bereketi yok edeceği, emrettiği amellerin ise 

bereketlendireceği fikrine aykırı davranışın nankörlük olduğu 

bildirilmektedir.  

“Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi 

kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir kâtip bunu adaletle yazsın. 

Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık 

o yazsın, borçlu da yazdırsın; rabbi olan Allah’tan korksun ve borçtan 

hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut 

kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. 

Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, 

rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle -biri yanılırsa diğerinin ona 

hatırlatması için- iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler 

gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun vadesini 

belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında 

daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz 

için daha uygundur. Borç ilişkisinin, aranızda alıp vererek bitirdiğiniz 
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peşin ticaret olması müstesnadır; onu yazmamanızda sizin için bir 

sakınca yoktur. Alış veriş yaptığınızda şahit tutun. Kâtip de şahit de 

zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız şüphesiz bu sizin yoldan 

çıkmanız demektir. Allah’tan korkun, Allah size öğretiyor, Allah her 

şeyi hakkıyla bilmektedir ﴾Bakara 282﴿.” 

Tarihsel tecrübe toplumsal hayatın mal ve para borçlanması olmadan 

devam edemeyeceğini göstermiştir. İslam’da bu ayetle bu gerçeği 

kabul etmektedir. Ancak insanlar bu ihtiyacı istismar ederek verdikleri 

borcu belli bir süre sonra artırarak geri alma yani faiz yoluna 

gitmişlerdir. Allah bu istismarı haram kılmış, ancak borçlanmayı helal 

kılmıştır. Borçlanmanın hangi sınırlar içerisinde gerçekleştireceği, 

vadeli borçların yazılması ve şahit tutulması hususlarını emrederek, 

taraflar arasında doğabilecek ihtilafları gidermektedir (Diyanet, 

Kur'an Yolu Tefsiri).  

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin; ancak 

karşılıklı rızânıza dayanan ticaret böyle değildir ve kendinizi 

öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. ﴾29﴿ Kim 

haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız 

ve bu Allah’a çok kolaydır. ﴾30﴿ Eğer size yasaklanan büyük 

günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi 

değerli bir yere koyarız. ﴾31﴿ Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı 

şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından 

nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah’ın 

lütfundan isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir ﴾Nisa 32﴿.” 
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Bu ayette ise kişilerin mallarının rızaya dayanmadan haksızlıkla 

yenilmesi, başkalarının elindekine göz dikilmesi kesin bir şekilde 

yasaklanmıştır. Kazanılana razı olup, tamah etmemek 

öğütlenmektedir. 

“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem 

daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir ﴾İsra 35﴿.” 

“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey 

kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü, 

tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddî bakımdan iyi bir durumda 

görüyorum; ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de 

korkuyorum. ﴾84﴿ Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; 

insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk 

yaparak karışıklık çıkarmayın. ﴾85﴿ Eğer müminseniz Allah’ın 

bıraktığı (meşrû) kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir 

bekçi değilim.” ﴾86﴿ Kavmi ise, “Ey Şuayb! Atalarımızın taptığı 

şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan 

vazgeçmemizi sana ibadetin (dinin) mi emrediyor? Oysa sen uyumlu 

ve akıllı birisin!” dediler. ﴾87﴿ Şuayb de şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir 

de şöyle düşünün: Ya benim, rabbimden açık bir delilim varsa ve O 

bana tarafından güzel bir nasip vermişse! Size yasakladığımı kendim 

yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah 

etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız 

O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum ﴾Hud 88﴿.” 

Hud Suresindeki bu ayetlerde ise sadece Allaha kulluk edilmesini 

emrettikten sonra ölçüyü tartıyı tam yapmayı emretmektedir. Buradaki 
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dikkat çekici şöyle bir husus vardır. Bu husus da maddi bakımdan iyi 

olunsa bile, mal kazanma hırsıyla ölçünün tartının eksik yapılması 

zaafının gösterilebileceğidir. Burada insanın fıtri zaaflarından birisinin 

üzerinde durulmuştur. Helal kazanç övülmüş, ölçüyü tartıyı eksik 

yapıp, değer düşürmenin bozgunculuk olduğu ilan edilmiştir. 

Ayetlerdeki dikkat çekici başka bir durum ise Şuayb’ın kavminin puta 

tapmayı ve bu hileleri atalarından öğrendikleri ve bu gelenekten 

vazgeçmeyeceklerine yapılan vurgudur. Buradan anlaşılacak şey 

ahlaki olmayan davranışların gelenekselleşme ve kurumsallaşma 

tehlikesinin de olduğudur.  

2.2. Hadis Külliyatında İş Ahlakına İlişkin Örnekler 

Peygambere isnatla gelen rivayetler genellikle ikinci kaynak olarak 

görülmektedir. İş ahlakıyla ilişkili hadis örneklerine bakılacak olursa; 

Kenzu’l-ummal isimli eserde 6334 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk eden kimse sizin 

hayırlınız değildir. Ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır.  

İnsanlara yük olmayınız. 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 1874 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Peygamber (a.s.) şöyle istiaze ederlerdi: "Allah`ım! Aczden, 

tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, 

cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım. 

Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım." 
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Bu rivayetlerde dünya ahiret dengesinin yanında kimseye yük 

olmamayı kendi kendine yetmenin gerekliliğine, muhtaç olmamaya ve 

cimrilik etmenin kötü bir şey olduğuna vurgu yapmıştır. 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 261 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Resulullah (a.s.) çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına 

daldırıp çıkardı. Parmaklarına rutubet bulaştı. Adama: "Ey satıcı nedir 

bu?" diye çıkıştı. Adam: "Ey Allah`ın Resulü, yağmur ıslattı, deyince: 

"Bu yaşlığı üste getirip, herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? kim 

bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 194 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Resulullah (as) şöyle buyurdu: "Emin ve doğruluktan ayrılmayan 

ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) 

peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir." 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 5162 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Resulullah (a.s.)`ı işittim. Şöyle buyurmuşlardı: "Bir kısım insan 

vardır, Allah`ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye 

girişirler. Halbuki bu, kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil." 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 207 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Peygamber (as) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle 

hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi 

uzerinize almış bulunmaktasınız" 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 388 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Peygamber (as.)`ın şöyle söylediğini işittim: "Kim döllemesi yapılmış 

bir hurmalık satarsa (bir başka rivayette satın alırsa) bunun meyvesi 
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satana aittir. Satın alan kendisinin olacak diye şart koşmuşsa o hariç 

(bu durumda meyve müşterinindir). Kim de bir köle satarsa, kölenin 

malı satanındır, burada da satın alan "benim olacak" diye şart 

koşmuşsa o hariç, bu takdirde kölenin malı varsa müşterinin olur." 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 1014 numaralı rivayet şu şekildedir: 

Resulullah (a.s.) şöyle buyurdular: "şehidin -borç hariç- bütün 

günahları affedilir." 

Bu rivayetlerde de ticarette, tartıda, ölçüde hile yapmanın kötülüğüne, 

ölçüp tartar iken adil ve dürüst olunması gerektiğine, haksız mal elde 

etmenin yanlışlığına ve borca ve sözleşme şartlarına uyulması 

gerektiğine dair vurgu yapılmıştır.  

Kütüb-i Sitte isimli eserde 270 numaralı rivayet ise şu şekildedir: 

Peygamber (a.s.) müşteri kızıştırmayı yasakladı. (İmam Malik şu 

ilavede bulunur: "Kızıştırma (necş): Aslında alıcı olmadığın halde, 

(araya girerek) mala değerinden fazla fiyat vermendir. Böylece 

(gerçekten almak isteyen) bir başkası, seni takiben mala daha fazla 

fiyat vererek aldanır.") 

Bu rivayette de malı değerinden yüksek göstermek için kızıştırma 

yapmanın yanlışlığına vurgu yapılmıştır.  

Tabi iş ahlakı ile ilgili hadisler bunlarla sınırlı değildir. Burada belli 

başlı hadisler örnek olarak seçilmiştir. 

 

 



 
20 İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI 

ÇALIŞMALARI 

3. MÜSLÜMAN İŞ AHLAKININ GENEL KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ  

3.1. Dünya-Ahiret Bütünlüğü 

“Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği 

evlerde, akşam sabah Allah’ı tenzih ederek anarlar; ﴾36﴿  Ticaretin de 

satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan 

ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle 

sarsılacağı bir günden korkan kişiler; ﴾37﴿ Anarlar ki, Allah 

kendilerini, yaptıklarından daha güzeli ile ödüllendirsin, daha fazlasını 

da lutfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır ﴾Nur 38﴿.” 

“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım-

akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe 

ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, 

peygamberinden ve O’nun yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık 

Allah buyruğunu (kıyameti) gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah 

günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez ﴾Tevbe 24﴿.” 

Bu ve başka ayetlerden anlaşılacağı üzere İslam, ticareti ve para 

kazanmayı yasaklamamakla birlikte, bu faaliyetleri hayatın ana gayesi 

etmeyi de hoş görmemektedir. Ticaretin, para kazanmanın ancak 

Allah’ın rızası doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.  
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3.2. Adil Davranma-Hile Yapmama 

“Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın. ﴾181﴿ Doğru terazi ile 

tartın. ﴾182﴿ İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk 

yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın ﴾Şuara 183﴿.” 

“Eksik ölçüp tartanların vay haline! ﴾1﴿ Onlar, insanlardan ölçerek bir 

şey aldıklarında tam ölçerler. ﴾2﴿ Kendileri başkalarına vermek için 

ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler (eksiltirler). ﴾3﴿ Onlar, o 

büyük gün için -insanların âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacakları 

gün için- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? ﴾Mutaffifin 4-

6﴿.” 

İslam, ticarette ve iş hayatında hileyi ve bozgunculuğu kesin bir dille 

yasaklayarak, adil bir tutum içerisinde olmayı emretmektedir. 

3.3. Dünya Hırsını Zemmetmesi 

“Ey iman edenler! Sizi, elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size 

göstereyim mi? ﴾10﴿ Allah’a ve resulüne iman edersiniz, Allah 

yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu 

sizin için daha hayırlıdır ﴾Saf 11﴿.” 

“Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta 

bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de 

ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.” ﴾Cuma 

11﴿.” 

Bu ayetlerden anlaşılacağı üzere İslam, dünya hırsını 

zemmetmektedir. Asıl ve öncelikli olan yaratıcının istekleri 

doğrultusunda hareket etmektir. 
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3.4. Paylaşımı Emretmesi 

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden 

çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye 

çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. 

Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur. 

﴾267﴿ Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler 

yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü 

vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir 

﴾Bakara 268﴿.” 

“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla 

sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler ﴾Fatır 29﴿.” 

“Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din 

adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah 

yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda 

harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! ﴾Tevbe 34﴿.” 

Kütüb-i Sitte isimli eserde 1936 numaralı rivayet ise şu şekildedir: 

Resulullah (a.s.) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar 

vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse 

hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah`ın da 

bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun 

günahlarından vazgeçti." 

İslam’ın mallarla ilgili belki de en öne çıkan ilkesi malın 

biriktirilmeden Allah yolunda harcanmasıdır. Böylelikle toplumun 
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geliri düşük kesimlerinin mağduriyeti giderilmeye çalışılır. Bu şekilde 

Protestan İş Ahlakı’nın yoksun olduğu kolektif bilinç kıymet 

kazanmaktadır. Yine Kuran önceki din adamlarının halkın mallarını 

haksızlıkla yediklerini ve bunun yanlış bir şey olduğunu, 

Müslümanların böyle bir yanlışa düşmemesi gerektiğini söyler. 

SONUÇ 

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın doğduğu çağlar ve yerlere 

baktığımızda mevcut ekonominin tarım ekonomisi ve ticarete 

dayandığını görmekteyiz. Bu dinlerden hiç birisi günümüz ekonomik 

anlayışını şekillendiren Sanayi Devrimi sonrası endüstri toplumunun 

ekonomik yapısına benzer bir ortamda doğmamıştır. Weber’e göre 

Papalığa karşı reform hareketleri başlatan ve akılcılığı ön plana 

çıkaran Protestanlık Mezhebi, Sombart’a göre de Yahudilik Dini 

kapitalizmin şekillenmesinde rol oynamıştır. 

Endüstrileşmenin başladığı zamandan bu güne ekonomik hayatta 

Yahudi ve Hristiyan iş insanlarının varlığı baskındır. Müslümanların 

ise ekonomi dünyasındaki ağırlığı az olmakla birlikte, hakim iktisadi 

anlayışın şekillenmesinde de önemli bir paylarının olduğu 

söylenemez. İslam, ticareti ve beşeri mülkiyeti kabul etmekle birlikte, 

bu mülkiyetin bölüşümü noktasında da önemli ilkeler ortaya 

koymaktadır. Thomas More’un ünlü eseri Ütopya’da Raphael 

Hytylodaeus’la olan müzakerelerinde ve birçok başka iktisadi 

mülahazalarda bitmek bilmeyen mülkiyet-mülkiyetsizlik 

tartışmalarının da olası çözümü İslamın bu anlayışı olabilir. Hırsın, 

rekabetin zirve yaparak gelir dağılımı açısından zararlı sonuçlar 
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ürettiği, kar maksimizasyonu motivasyonuyla hileli yollara 

başvurulabildiği, diğerleri ile paylaşmanın önemsenmediği durumlar 

günümüz iş dünyasında sıradan hale gelmiştir. Buradan yola çıkarak 

İslam Dininin iş ahlakı konusunda vazettiği; Dünya-Ahiret bütünlüğü 

ve dengesi, adaletli davranma, hırsa yenilmeme, hileden uzak durma 

ve paylaşma gibi erdemlerin hayata geçirilmesi iş hayatı açısından 

oldukça önem kazanmaktadır.  
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1. SOSYAL POLĠTĠKALAR GELĠġTĠRMEDE GEÇMĠġTEN 

BUGÜNE KADIN OLMAK VE KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠ 

ANLAMAK 

 

Kadın davranışlarından yola çıkarak kadın sorunlarını anlamak ve 

kadın girişimciliğinin önüne çıkan engelleri yıkabilmek için öncelikle 

insanı anlamak, kadını anlamak, erkeği anlamak yani cinsleri etraflıca 

anlamak gerekir (Ersoy, 2009). Kamu yönetiminde tüm tarafları mutlu 

edecek kararların alınmasında doğru, yerinde ve geleceğe ışık tutan 

politikaların oluşturulması da gereklidir (Onbirinci Kalkınma Planı, 

2018). Kadın sorunlarında olaya sadece ekonomi ekseninde veya 

sadece din eksende yaklaşıldığında uygulanan politikaların kalıcı 

olmayacağı da aşikardır. Konuya etraflıca yaklaşmakta ve ele almakta 

fayda vardır. Etraflıca kelimesini detaylandırmak gereklidir. Meseleye 

sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden bakış gerekli olduğu gibi 

biyoloji ve kültür içerisinde yer alan tüm bilim dallarından ortak 

konsensüs oluşturulması da oldukça önemlidir. İnsan var olduğundan 

bu yana hem benzerlikleri hem de farklılıkları üzerinde durmuştur. 

Kadın erkekle hangi açılardan farklı ve benzer olduğunu merak 

ederken erkek te kadınlar ile benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde 

durmuştur ve merak içinde olmuştur. Cinsiyet, biyolojik bir kavram 

olmakla birlikte her kültürde cinsiyet ile ilgili farklı normlar ortaya 

çıkmıştır. Bu kültür temelli yapılar biyolojik cinsiyete bağlı olan 

davranışları tanımlar (Segal, 2003). Biyolojik farklılıkların varoluştan 

bu yana görünür olması cinsler arasında toplumsal olarak cinsiyet 

rollerinin oluşmasını sağlamıştır (Vatandaş, 2007; Chan, et al.,2011; 
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Lindsey,2016). Bilinen en eski insanların avcı ve toplayıcı olarak 

yaşadıkları bilinmektedir. Örneğin erkek avcı olarak mağarada 

yaşayan eşine ve çocuklarına av avlamak ve onları açlıktan kurtarmak 

durumundaydı bu yüzdendir ki birçok kültürel antropoloji ve tüketici 

davranışı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre erkek avına 

odaklı olarak tünel görüşünü geliştirmiştir yani saatlerce avına 

odaklanarak avlanmayı başarmıştır. Biyolojik olarak, kas gücü dikkate 

alındığında daha az kas gücüne sahip kadın ve aynı zamanda doğum 

yapan ve çocuklarını beslemek durumunda olan kadın ise mağarada 

erkeğin getirdiği avı çocuklarına bölüştürmüştür (Graubard, 1942; 

Boratav, 1963; Koç, 2019). Kadın erkek olmadığı zaman çocuklarını 

tehlikelerden korumak durumunda olan periferik görmeyi 

geliştirirken, (Koç, 2019) genelde çevredeki olası tehlikelere karşı 

çocuklarını korumak durumunda kalmıştır. Aynı zamanda tarım 

toplumuna geçişte daha çok bulunduğu ortamda vakit geçiren kadın, 

erkek avlanırken topraktan elde ettikleri ile çocuklarını besleyen kişi 

olmuştur. Hala geleneksel olarak birçok kültürde kadınların 

davranışları gözlemlendiğinde zehirli-zehirsiz otları, mantarları, 

bitkileri daha iyi tanıdıkları bu alanda geçmişten bugüne kültürel 

kodlarla aktarılan öğretileriyle genç nesillere öğretici olmaya 

çalışmaktadırlar. Erkekler ise tarım toplumunda daha çok hayvanların 

ıslahı ve tarladan mahsulün elde edilmesi gibi kas gücü gerektiren 

işlere daha fazla yoğunlaşmıştır (Graubard, 1942; Boratav, 1963). 

Güvenliği elde etme ve savaşma eylemlerinde kas gücü nedeniyle 

daha aktif rol oynamıştır.  
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“Bebeğin doğumuyla başlayan sosyalleşme sürecinde cinsiyet rolleri 

öğrenilir. Biyolojik anlamda kadın ve erkek olarak dünyaya gelen 

çocuklar cinsiyetlerine uygun norm ve beklentileri öğrenirler. 

Böylelikle bu normlara ve beklentilere uygun „cinsiyet rollerini‟, 

erkek ve dişi kimliklerini (erillik ve dişiliği) benimserler” (Giddens, 

2012). 

Tüm kültürler incelendiğinde genelde tüm kültürlerde toplumsal 

cinsiyet rolleri söz konusu olduğunda ataerkil eğilimlerin baskın 

kodlarıyla ortaya çıktığını görülmektedir. Bu baskınlığın genellikle 

sanayileşmenin çok etkin olmadığı ve geleneksel kodların yaygın 

olduğu tarım toplumlarında daha etkin olduğu görülmektedir (Ar ve 

Ar, 2016). 

“Örneğin; Yörük Toplumunda Cinsiyetin Toplumsallaşması ele 

alındığında, Yörük toplumunda erkek çocukların doğumu kurban 

kesip ziyafet vererek kutlanır; kız çocuğun doğumu ise, genellikle 

duyurulmaz. Genellikle kendisine dikkat edilmeyen kız çocuğa, daha 

çok küçük yaşlarda kardeşlerine bakması, ev işlerinde yemek 

yapımında yardım etmesi öğretilir. Kız çocuğu büyüklerin tabiriyle 

terbiye edilir ve terbiye şu tabirle özetlenir: “Geç kalkan gelinin 

üzerine gün doğmaz”. Bir kızın beğenilen bir gelin olabilmesi için 

gündoğumu öncesinden günbatımı sonrasına kadar çalışmaya hevesli 

olduğunu göstermesi beklenir. Yörük erkek çocuğun toplumsallaşması 

hem anne ve kız kardeşlerinin ilgi odağı olmak, hem de yoğun bir 

şekilde, “erkek ol! güçlü ol!” “cesur ol!” türünden sözlere maruz 

kalmak anlamına gelir. Erkek çocuk ailenin sürü gütme işine (bu iş ev 
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dışı etkinlikleri sürekli gözetim altında tutulması gereken kızlara 

nadiren düşer) katılacak kadar büyüdüğü zaman ailesine ekonomik 

olarak katkıda bulunmaya başlar. Düzenli olarak pazara gider 

babasına ve ağabeylerine eşlik eder (bu da kız kardeşlerine nadiren 

sunulan bir lütuftur). Erkek evlenince karısı onun yanına taşınırken, 

evlenen kız kardeşler evden ayrılırlar. Erkek evlat hanenin sahip 

olduğu sürüden payına düşen mirası alırken, kanunen eşit haklara 

sahip kız kardeşleri bu mirastan yararlanamaz. Kız çocuklar bunu 

doğal olarak kabul etmeye alıştırılacaklardır ne de olsa kocalarına 

miras kalacak ve kendilerine de kocaları bakacaktır. Dul kaldıklarında 

ya da boşandıklarında mali güvenceleri erkek kardeşleri olacaktır. 

Tutumlar ve pratikler zaman içinde değişse de, problem olan şudur ki, 

kızlarının yararına olmayan toplumsal cinsiyet beklentilerinin 

oluşturulmasında en büyük rolü yine kadınlar oynamaktadır” (Bates, 

2013). 

Bu toplumlarda kültürle birlikte nesillerdir aktarılan kodlar hala 

baskınlığını korumaktadır nitekim sanayileşmenin artması ile birlikte 

ve bugün sanayileşme sonrası oluşan bilgi toplumu ve bilgi toplumu 

sonrası dijital çağ ile birlikte biyolojik farklılıktan öte insan olarak 

kadın ve erkek olgusu ön plana çıkmıştır. Günümüzün hızlı ve artan 

tüketim ilişkileri içerisinde artık sadece erkeğin çalışması ile aile 

geçimi güçleşmiş modern şehirlerde var olabilmek ve çocukları 

geleceğe hazırlamak için sadece erkeğin değil kadının da aileye para 

getirmesi ve aynı zamanda ev işleri ve çocuk bakımı ile de ilgilenmesi 

gerekmiştir (Şimşek, 2002). Özellikle kadın girişimciliği konusunda 

kadının kendi ekonomik özgürlüğünü elde etmek istemesi, bireysel 
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harcamalarında özgürleşmek, bilgi, beceri ve yeteneklerini sınamak ve 

risk alıp, geleceğe umut ile bakabilmesi noktasında kendisinin 

başarma isteğini sınaması ve sosyal çevresi tarafından desteklenmesi 

oldukça önemlidir (Tulan ve Türko, 2018). Kapital dünyada artan 

sanayileşme eğilimleri, artan küreselleşme ve ticaret eğilimleri tarım 

alanlarından kentlere doğru akımı hızlandırmış ve dünyanın pek çok 

metropol şehrinde özellikle hizmet sektöründe iş yapma eğilimleri 

artmıştır (Yılmaz, 2008). Böylelikle az gelişmiş ülkelerde, 

gelişmişlerde ve çok gelişmişlerde de artan oranda kadın girişimciliği 

neredeyse tüm ülkelerde önem kazanmıştır ancak hala tüm teşviklere 

rağmen erkek girişimleri ile kıyaslandığında henüz emekleme 

safhasındadır denilebilir (Arslan ve Toksoy, 2017). Girişimcilik 

istihdam yaratır ve ekonomik büyüme sağlar (Acs ve diğerleri, 2019). 

Kadın girişimciler artık kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin yeni 

motorlarıdır. 2012 Dünya Ekonomik Forumunda bu önemli konu 

hakkında “2020 yılına kadar 870 milyon kadın ilk kez ekonomik ana 

akıma girmiş olacak ve bazı ülkelerde GSYİH büyüme oranlarını ve 

üretkenliği sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 34 arttıracaktır (Yousafzai ve 

diğerleri, 2018) denmiştir. Tabii ki pandemi ve şu anda yarattığı 

tahribat öngörülememiş olmasına rağmen kadın girişimciliğinin 

önündeki engelleri ortadan kaldırmanın önemi ülkelerce anlaşılmaya 

devam etmektedir. Birçok uzman kadın girişimciliğinin sosyo-

ekonomik kalkınmanın müthiş bir gücü olduğu ve olmaya devam 

edeceği noktasında hem fikirdirler (Minniti ve Naude, 2010; 

Yousafzai ve diğerleri, 2018). Dünya Bankası‟nın 2017 raporunda 

geçen; Kadınların ekonomik güçlenmesi, 2030 Sürdürülebilir 
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Kalkınma Gündemi‟nin temel taşlarından biridir. Kadın girişimciler 

erkek girişimcilerin gerisindedir. Diğer taraftan kadınlara ait 

işletmeler daha küçüktür ve ekonomik kaynaklara erişimleri çok daha 

kısıtlıdır, krediye ve kaynaklara erişimleri de kısıtlıdır. Ana akım 

ekonomik düşünce cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, din veya etnik köken 

arasında fark görmese de yapılan birçok çalışma sonucu girişimciliği 

tipik bir erkek çabası olarak görmektedir (Vossenberg, 2013). Bu 

nedenle, cinsiyet eşitsizliğine dair tüm dünyadan veriler kadının 

güçlendirilmesini önemli hale getirmektedir. Kadın girişimcilere 

ekonomilerinde daha fazla yer veren ekonomiler finansal krizlere karşı 

daha dirençlidirler ve ekonomik yavaşlamaları daha az olur. 

Sosyoekonomik faydaları nedeniyle ekonomiye katkıları vardır. 

Woetzel ve diğerlerine göre (2015) Kadınların ekonomiye erkeklerle 

aynı şekilde katıldığı tam potansiyel bir senaryonun 2025 yılına kadar 

yıllık küresel GSYH‟ya 28 trilyon ABD doları veya yüzde 26 katkıda 

bulunacaktır. Girişimciliğin cinsiyetten bağımsız olarak objektif 

göstergelerle karşılaştırılması çok önemlidir. Tüm ülkelerden kadın 

girişimler hakkında sağlıklı verilerin toplanması kamu politikalarının 

geliştirilmesi adına önemlidir. Yapılan son çalışmalarda da toplumsal 

cinsiyet uçurumunun tüm ülkelerde yükselmeye devam ettiğini 

göstermektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde erkeklere göre 

kadınların yeni bir işe başlama ihtimali oldukça düşüktür (Meunier, 

Krylova ve Ramalho, 2017). Türkiye İstatistik Enstitüsü (Turkish 

Statistical Institute, TÜİK Statistics, 2015) verilerine göre 1988-2015 

yılları arasında serbest meslek sahibi kadınların sayısında %116‟lık 

gibi bir önemli artış yaşanmıştır ancak kendi hesabına çalışan 
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kadınların OECD ülkeleri arasında %1,2 ile en düşük oranlardan 

biridir (OECD, 2016). 

Türkiye‟nin Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü, Küresel Girişimcilik 

Endeksine (GEDI) göre en kötü performans gösterdiği alanlar, 

toplumsal cinsiyet, ağ kurma (networking) ve fırsat girişimciliğidir. 

Kadınlar girişimcilik konusunda erkeklerin gerisinde kaldığı gibi bu 

durum ekonomik büyüme ile de kötüleşme eğilimi göstermektedir. 

Girişimciliğe giriş fırsatları iyidir ancak kadınların girişimcilik alanı 

ve liderlik pozisyonlarındaki temsili, hayal kırıklığı yaratacak düzeyde 

düşüktür. Kadın girişimcilerin büyüme ve teknoloji odaklı 

işletmelerdeki payı çok küçüktür (Çoban, 2018). Dünya Bankası‟nın 

2014 verilerine göre, Türkiye‟de kadın girişimcilerin daha eğitimli, 

daha genç, şehirli, bekar ve çocuksuz olma oranı daha yüksektir ve 

ayrıca iş hayatlarında erkeklere göre daha kısa bir geçmişe sahiptirler. 

Erkeklerle kıyaslandığında kadınların daha düşük eğitim düzeyine 

sahip oldukları saptanmıştır. Kadın girişimciler erkeklere göre daha 

sınırlı bir sektörel alanda var olabilmektedirler. Bunlar arasında, 

finansal hizmetler ve sigortacılık sektörü, sağlık ve sosyal hizmetler, 

eğitim ve diğer hizmetler bulunmaktadır.  

2. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNDE BAġARI HĠKÂYELERĠNĠN 

PAYLAġILMASINDA DESTEK TEORĠLER VE BAġARI 

HĠKAYELERĠNĠN ÖNEMĠ 

 

Türkiye‟de var olan kadın işletmelerinin, erkeklerinkilere göre, 

ölçekleri küçük, büyüme/genişleme hızları düşük ve başarısızlık 

riskleri yüksektir. Veriler, erişim fırsatları açısından göreli bir eşitliğe 
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sahip olduğu halde Türkiye‟nin kadınların girişimci faaliyetlerde 

temsili ve performansı açısından tatmin edici bir noktaya ulaşmadığını 

ifade etmektedir. Dolayısıyla, kadınların girişimci faaliyetlere katılımı 

ile ilgili olarak, politika ve düzenlemelerden kaynaklanan fırsatlara 

erişim engelleri ya da eşitsizlikleri açıklanamayacak bazı 

caydırıcıların varlığı söz konusudur. Bu nedenle kadın girişimciliğinin 

kurumsal ve toplumsal yönlerden derinlemesine incelenmesi ve var 

olan ve gelecekte olacak politikalara rehberlik etmesi bakımından 

oldukça önemlidir. Kadınların başlangıç, yerleşme, büyüme ve çıkış 

aşamalarının tamamında kamu politikası ile desteklenmesi daha aktif, 

hedefe yönelik spesifik ve kanıt temelli bir politika ile mümkün 

olacaktır (Çoban, 2018). 

Kadın Girişimciliğinin Türkiye‟de hedeflenen noktaya gelebilmesi 

için mentor ağlarının genişletilmesi, kadın girişimlerinin her 

aşamasında kendilerine yardımcı olacak mentorların varlığı ve kadın 

girişiminde zirve noktaya gelmiş olanların ilk aşamadan itibaren 

işletmelerinin kuruluş, giriş, ve gelişme safhalarında başarılarını, 

başarısızlıklarını, desteklerini, umutlarını ve umutsuzluklarını her 

aşamada yaşadıklarını yolun başındaki kadın girişimcilere aktarmaları 

hem kadın girişimciliğine ivme sağlayacak hem de politika yapıcılara 

yol gösterici olacaktır. Ancak öncelikle kadın girişimcilerin başarı 

hikayelerinin paylaşılması konusunun bilimsel bir temele oturması 

bakımından teorik altyapıyı oluşturmak oldukça önemlidir. Bu 

nedenle Başarı-Güç İhtiyacı Teorisi, Sosyal/Gözlemsel/Model Alarak 

Öğrenme Teorisi ve Kelebek Etkisi Modelleri üzerinde durulacak 
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kadın girişimciliğinin başarı hikayelerini paylaşma altyapısının teorik 

destekle çerçevelendirilmesi sağlanacaktır. 

2.1. BaĢarı-Güç Ġhtiyacı Teorisi 

 

Bu teori ilk olarak Henry Murray tarafından ortaya konmuş ancak 

1960‟lı yılların başından itibaren David McClelland tarafından 

geliştirilmiştir. McClelland, İhtiyaçların öğrenmeyle kazanıldığını ileri 

sürmüştür (Önen ve Kanayran, 2015). Bu yaklaşımının temelinde üç 

ihtiyaç vardır. Başarma ihtiyacı, güç ihtiyacı ve bağlılık/ilişki kurma 

ihtiyacı. Başarma ihtiyacı bireyin başarıya verdiği önem ve değer 

boyutudur. Güç ihtiyacı başkalarını etkileme, prestij oluşturma ve 

bunu koruma ihtiyacıdır (Küçüközkan, 2015). Bu yaklaşımın ortaya 

koyduğu başarma, güç ve bağlılık kurma ihtiyacı doğrultusunda 

konuya odaklanıldığında başarılı olmanın, güç sahibi olmanın ve 

bağlılık kurma ihtiyacının cinsiyetinin olmadığı anlaşılacaktır. 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin var oluşu ve ayrıca sosyal 

politikaların oluşturulmasındaki eksiklikler nedeniyle Kadın 

Girişimciler için Başarı-Güç İhtiyacının ortaya konulabileceği ve 

sosyal politikalarla da desteklenebilecek bir kadın girişimciliği 

ekosistemi yaratılması son derece önemlidir. Başarı motivasyonu ile 

girişimcilik kavramlarının birlikte kullanıldığı birçok çalışma vardır 

(Çetinöz, ve diğerleri, 2020). Başarılı kadın girişimcilerin 

girişimlerindeki birçok zorluğu nasıl aştıkları ve başarı merdivenlerini 

nasıl tırmandıklarını anlatmaları hem kendilerinin başarı duygularını 

aktif hale getirecek hem de paylaşımda bulundukları kadın 

girişimcilere yol gösterici olmakla birlikte motivatör olarak da 
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girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alacaklardır. Güç sahibi olma ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında da başarı hikayelerine 

ihtiyaç büyüktür. Diğer taraftan bağlılık/ilişki kurma noktasında da 

girişimcilik açısından yaklaşıldığında her kadın girişimcinin 

networkleri aracılığıyla sağlıklı iletişim kanallarının oluşturulması 

girişimcilik ekosistemleri içerisinde güvenilir ve dostane ilişkiler 

geliştirmelerine ve tüm olumlu ve olumsuz girişim hikâyelerini 

birbirleriyle paylaşmalarını sağlayacak ortam yaratacaktır.  

2.2. Sosyal/Gözlemsel/Model Alarak Öğrenme Teorisi 

Sosyal Öğrenme Kuramı Albert Bandura‟nın yaptığı çalışmalarla 

gelişen ve günümüzde eğitim ve psikoloji alanında büyük ölçüde 

kabul gören bir öğrenme kuramıdır. Sosyal öğrenme kuramının 

temelinde gözlem ve başkalarının yaptığı davranışları taklit etmeye 

dayalı dolaylı bir öğrenme vardır (Bandura, 1977). Kişinin etrafındaki 

kişilerin davranışlarının gözlemlenmesi sonucunda bir hareket tarzını 

seçmesi veya şekillendirmesi ile ilgilidir (Koç, 2019). Sosyal öğrenme 

kuramında öğrenmeyi sağlayan etmenler dört grup altında toplanabilir. 

a) Pekiştirme: Birey davranışları sonucun da ödüllendirilmiş ise o 

davranışı tekrar etme olasılığı artacaktır. 

b) Ceza: Model alınan kişinin olumsuz davranışı cezalandırılırsa, 

davranışı gözleyenin o davranışı yapma eğilimi azalacaktır. 

c) Güdüleme: Model alınan kişi gözlenen davranış sonucunda 

olumlu bir sonuçla karşılaşır ise, gözlemci bu davranışı yapmaya 

istek duyacaktır. 
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d) Duygusallık: Bir kişinin davranışlarını gözlemlerken empati 

kurulması gözlem yapan kişide duygusal koşullanmaya neden 

olabilir. Bunun sonucunda kişi kendi yaşamadığı halde model 

aldığı kişinin korktuklarından korkma, sevdiklerini sevme 

eğiliminde olabilir (Bahar, 2019). 
 

Teorinin de desteklediği üzere girişimci kadınlara başarılarından 

dolayı verilen ödüller, girişimcilik hikâyelerine yapılan paylaşımlar, 

kendi başarı hikâyelerini paylaşmak üzere gerçekleştirilecek yapıcı 

sosyal politikalar kadın girişimcilerimizin motive olmalarını ve 

kendilerine güven duymalarını sağlayıp, toplum içerisinde de kadın 

girişimcilerin ekosistem oluşumlarına olumlu etki yapacaktır. Başarılı 

kadın girişimcilerin paylaşımlarının artmasıyla başarı ve başarısızlık 

hikayelerinin paylaşılmasıyla girişimci kadınlar arasında iletişim 

ağları oluşacak ve bu iletişim ağları kadın girişimlerinin 

ekosistemlerinin güçlenmesine neden olacaktır.  

2.3.  Kelebek Etkisi Teorisi 

 

1963 yılında matematikçi, meteorolog ve aynı zamanda kaos teorisine 

çok büyük katkıları olan Amerikalı Edward Norton Lorenz 

bilgisayarıyla hava durumuyla ilgili hesaplar yaparken hava durumu 

modellerini simülasyona entegre eden bir bilgisayar programına bazı 

rakamlar girdi ve ardından bir fincan kahve almak için ofisinden 

ayrıldı. Makine çalıştı. Döndüğünde, bilimin gidişatını değiştirecek bir 

sonuç fark etti. Bilgisayar modeli, sıcaklık ve rüzgâr hızı gibi değerleri 

temsil eden, değerleri grafiklerde zaman içinde yükselen ve düşen 

çizgiler olarak gösterebilen 12 değişkene dayanıyordu. Lorenz o gün 



 
40 İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI 

ÇALIŞMALARI 

daha önce çalıştırdığı bir simülasyonu tekrarlıyordu ancak bir 

değişkeni .506127‟den .506‟ya yuvarlamıştı. Şaşırtıcı bir şekilde bu 

küçük değişiklik, programının ürettiği tüm modeli, iki ay boyunca 

simüle edilmiş hava koşullarını büyük ölçüde değiştirdi. İki sayı 

arasında yaklaşık 1/1000 (binde 1), yani kelebeğin kanat çırpmasının 

yarattığı rüzgarla eşdeğerde fark olmasına rağmen, süreç içinde ikinci 

hesap birinci hesaba karşın çok farklı sonuçlar verdi. Beklenmeyen 

sonuç, Lorenz‟i doğanın işleyişi hakkında güçlü bir kavrayışa götürdü. 

Küçük değişikliklerin büyük sonuçları olabilirdi. Lorenz, kelebeğin 

kanat çırpışının nihayetinde bir kasırgaya neden olabileceğini öne 

sürdükten sonra fikir “kelebek etkisi” olarak bilinmeye başladı. Ve 

“başlangıç koşullarına duyarlı bağımlılık” olarak da bilinen kelebek 

etkisinin derin bir sonucu vardır. Geleceği tahmin etmek neredeyse 

imkânsız olabilir. Bir kanadın titremesinin sonuçları gibi, Lorenz‟in 

çalışmasının etkisi de ilk başta algılanamadı ancak daha sonra 1970 ve 

80‟lerde meteoroloji, jeoloji ve biyoloji gibi çeşitli alanlara hızla 

genişleyen kaos teorisinin temel ilkesine dönüştü. Simülasyondaki 

küçük değişikliğin çok önemli olması, insan ölçümünün doğasında var 

olan belirsizliği son derece yanlış tahminlere dönüşebileceğini 

göstermiştir (Dizikes, 2011).  

Lorenz‟in bu keşfi dünyadaki tüm olayların ve hayatın kendisinin 

belirli bir yasaya tabi olmasıyla ilişiği bilinen tüm olguları kökünden 

sarstı. Periyodik olmayan davranışa neden olan şeyin başlangıç 

koşullarına duyarlılık olduğunu fark etti; bir sistemin çeşitlilik 

kapasitesi ne kadar fazlaysa, tekrar eden bir dizi üretme olasılığı o 

kadar düşüktür. Bu hassasiyet, havanın çok önceden tahmin edilmesini 
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zorlaştırır. Lorenz 1972 tarihli makalesinde belirttiği gibi, eğer bir 

kelebeğin kanat çırpışı bir kasırga oluşturmada etkili olabilirse, bir 

kasırganın önlenmesinde de aynı derecede etkili olabilir. Ve bunu 

bilmemiz imkânsız olurdu. Rothman‟a göre fikir artık tüm 

disiplinlerdeki birçok bilim insanının günlük vizyonuna girdi. Bazı 

şeylerin kaotik olduğunu ve başlangıç koşullarından katlanarak 

farklılaştığını belirtmektedir. Bu, büyük başarının işaretidir (Dizikes, 

2011). 

Amazon Ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması, ABD‟de bir 

fırtınanın kopmasına neden olabilir. Kelebek etkisi, en basit tanımla, 

bir sistemin başlangıç verilerinde küçük değişiklikler yapıldığında 

öngörülemez ve büyük sonuçların doğabilmesidir. 

1963 yılında, Deterministic Nonperiodic Flow (Periyodik Olmayan 

Deterministik Akıntı) adlı ödüllü makalesinde şunları yazar. 

“Eşitsizliğin, sürekliliğin ve sınırlılığın koşullarına bağlı olarak; 

merkezi bir yörünge, bir anlamda geçici özelliklere sahip olmayan bir 

yörünge, periyodik değilse sabit de değildir. Merkezi olmayan bir 

yörünge; eğer periyodik değilse düzgün bir şekilde sabit değildir ve 

eğer sabit ise, sabit zaman ilerledikçe yok olma eğiliminde olan geçici 

özelliklerden biridir. Başlangıç koşullarının tam olarak ölçülmesinin 

imkansızlığı ve dolayısıyla merkezi bir yörünge ile yakındaki merkezi 

olmayan bir yörünge arasında ayrım yapmanın imkansızlığı göz önüne 

alındığında, tüm periyodik olmayan yörüngeler pratik tahmin 

açısından etkin olarak sabit değildir” (Sever, 2019). 
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Sonuç olarak kelebek etkisi fikri tüm insanlığı etkisi altına alan bir 

kavram olmuştur. İnsanlar kelebek etkisi analojisini sadece hava 

durumu gibi bilimsel olaylarda değil, aynı zamanda ekonomi, 

psikoloji, felsefe ve politika gibi başka alanlarda da kullanılmaya 

başlamıştır (Sever, 2019). Sosyal Bilimlerde kullanılmayan bu teori, 

içsel değişiklikleri açıklamada faydalı olabilir. Henüz bu alanda ve 

konuda çok çalışma bulunmamaktadır. Bu yaklaşıma göre; birçok 

farklı değişkenin varlığı, olay, küçük etkiler ise olayların sonucu 

olarak büyük değişikliklere yol açabilir (Kissane, 2010). Örneğin, 

klasik model Pavlov deneyinde önerilen refleks basittir. Uyaran 

(neden) ve yanıt (etki) arasındaki ilişki doğrusal nedenselliğe atıfta 

bulunur. Bu durum Davranışsal determinizmi açıklamak için oldukça 

yetersiz görünmektedir. Beyin dinamik bir sistem olarak işlev görür. 

Fraktal dalgalanmalar, kuantum çatallanma, özel deneyimler ve 

yorumlarla çok farklı zihinsel fenomenlerle karar verme sonuçlanmış 

olur. En sonunda tabii ki doğrusal olmayan dinamikler ve kaos teorisi 

tüm bu karmaşa dolu insan davranışını anlamaya katkıda bulunur 

(Özdemir vd., 2014). Girişimcilik üzerine de çok az şey bilinmektedir. 

Çoğu bilim insanı ekonomileri canlandırma ve toplumların genel 

refahını arttırmak için kritik öneme sahiptirler. Bir dizi girişimcilik 

paradigması, bütünsel, karmaşık ve dinamik bir sisteme doğrusal 

olmayan bir sürece dayandırılmaktadır. Azalan getiri ve negatif neo-

klasik ekonomik modellerin geri bildirimleri geçmişte kalmıştır. 

Küçük girişimcileri analiz ederken Klasik Neo ekonomik kurallar 

gerçekçi olmamaktadır. Artık giderek daha fazla aktör azalan değil 

artan getiriler aramaktadır. Bu getiriler doğrusal değildir. Sonuçlar 
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Kaos teorisinin öğretilerini içermekle birlikte Kelebek etkisinin 

öğretilerini de destekler niteliktedir. Kelebek etkisi girişimcilik 

dinamiklerinde tesadüf değildir. Zengin çeşitliliğin üretilmesi 

gerekmektedir. Doğrusal olmayan pek çok etkinin farklı büyük etkileri 

meydana getirmesi olasıdır (Neace ve Gao, 2015). 

3. TARTIġMA VE SONUÇ 

Kadın, aile sorunları ve kadın girişimciliği gibi alanlarda sosyal 

politikalar geliştirilirken meselelere tek yönlü bakış beraberinde 

birçok sorunu da getirmiş olacağı gibi uzun vadeli de olmayacaktır. 

Bu yüzden geliştirilen sosyal politikaların, salt cinsiyete 

odaklanmadan sadece biyolojik ya da kültürel temelli bakış 

geliştirmeden, kadın ve kadın girişimciliği konularını ele alan tüm 

bilimlerin ortak görüşüne başvurulmalıdır. Diğer taraftan eğer kadın 

girişimciliği ile ilgili bir alanda bir politika geliştirilmesi gerekiyorsa o 

politikanın tüm oluşum ve gelişim süreçlerinde hem bilimsel görüşe 

başvurulmalı hem de kadın girişimcilere networkleri/ağları vasıtasıyla 

görüş bildirecekleri ve oylama yapabilecekleri bir uygulama içerisinde 

olmaları sağlanmalıdır. Geniş katılımlı alınacak kararlar, oluşturulacak 

sosyal politikaların uzun vadede yol göstericiliği fazla olacağı gibi 

aynı zamanda hata yapma oranı da en az seviyeye düşmüş olacaktır. 

Çoğunlukla kadınlar ile ilgili alınacak kararlarda kadınların olmaması 

maalesef etkin sonuçların alınmasını engelleyecek ve sosyal 

politikaların başarılı olma şansını azaltacaktır. 

Diğer taraftan sosyal politikaların oluşturulmasında ve 

geliştirilmesinde bilim temelli teorilerin aydınlatıcı etkilerinden 
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faydalanılmalıdır çünkü teoriler cinsiyet temellinden öte insan odaklı 

bakışı ele alır ve yerleştirmeye çalışır bu nedenle geliştirilecek 

politikalarda “Başarı-Güç İhtiyacı Teorisi, Sosyal-Gözlemsel-Model 

Alarak Öğrenme ve son zamanlarda fen bilimlerinde çok kullanılan ve 

kaos teorisinin de temelini oluşturan girişimciliğe yeni bir perspektif 

katacak olan Kelebek Etkisi Teorilerin” den sosyal politikaların temel 

oluşumlarında faydalanmak gereklidir.  

Diğer taraftan örnek olarak kadın girişimciliğinin 

arttırılmasına/güçlendirilmesine dönük üç yönlü strateji geliştirmenin 

faydası görülecektir. Kamu Sektörü (Devlet Kuruluşları), Özel Sektör 

(Şirketler, İşletmeler), Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Sivil 

Toplum Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Hükümet 

Dışı Organizasyonlar) tüm bu üçlü stratejik grubun sosyal politika 

geliştirilmesinde birlikte ve bilimsel temelli konsensüs geliştirmeleri 

sağlanmalıdır (Kotler ve Lee, 2009). 

Başarılı girişimcilik, yaratıcılığa, yeniliğe ve uygulamaya dayanan 

sürekli bir süreçtir. Kadın girişimcilerin başarılı olmasında içinde 

bulundukları networklerle/ağlarla oluşturdukları etkileşim süreci ve 

iletişimlerinde göstermiş oldukları başarılar etkilidir. Başarılı 

girişimciler ustalıkla yaratıcı stratejiler tasarlayıp yönetirler. Kadın 

girişimciler başarılı olmak için fikirlere, fırsatlara, kaynaklara, 

becerilere ve motivasyona dolayısıyla sosyal yapılara ihtiyaçları 

vardır. Bu yapılar içerisindeki tartışmalar, başarı hikayeleri, sosyal 

iletişim tasarımları kadın girişimcilerin başarısının sürdürülebilir 

olmasında ve ayrıca başarı ve başarısızlıklarından pay çıkarmasına ve 
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sosyal ilişki ve iletişimlerini geliştirmelerini sağlar (Zimmerer ve 

Scarborough, 1996; Leskinen, 2011).  Başarının özü değer 

yaratmaktır. Başarı hikâyelerinin paylaşımları kadın girişimciler 

üzerinde pozitif etki yaratarak sürdürülebilir başarıyı yakalamalarına 

yardımcı olacaktır. “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2007 

yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi daha donanımlı 

hale getirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek 

üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu‟nu (KGK) kurdu. TOBB 

Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye‟nin 81 ilinde girişimcilik 

ekosistemini kadınlar için daha elverişli hale getirmek için her yıl 

yüzlerce faaliyet gerçekleştirmektedir. 7000 üyesi ile Türkiye‟nin en 

geniş kadın girişimci ağı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu‟nun 

kurul üyeleri iş kadınları, profesyonel yöneticiler, girişimcilik 

konusunda çalışmalar yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. 

Kurullarda seçimle iş başına gelen yönetim kurullarından oluşmakta, 

son yıllarda yapılan güzel etkinlikler arasında da kadın girişimci 

kurulların ildeki girişimcilik ekosistemine katkıları ve Kadın Girişimci 

Kurulların yöneticilerinin hikayelerini anlatmaktadırlar (Boyacıoğlu, 

2020). Böylelikle kadın girişimciler girişimlerine nasıl başladıklarını 

ve tesadüflerini ve neler başardıklarını aktarırken hem başarıları 

kendilerini motive etmiş hem de diğer kadın girişimciler için rol 

model olmuşlardır.  

Bu bölümde de özellikle vurgusu yapılan tüm bu kadın girişimci 

hikâyelerinin Türkiye‟nin her yanına ulaşması, değişik iletişim 

kanalları ile iletilerinin sağlanmasının gerekli olduğudur.  Böylelikle 

tüm kadın girişimciler kendilerini rol model alan kadın girişimcilere 
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ayrıntılı olarak hikâyelerini anlatmakta bu sayede hem kadın 

girişimciler kendilerini ve ekosistem içindeki yerlerini tanımakta hem 

de girişimciliğe yeni başlayan henüz yolun başında ya da 

motivasyonunu bir şekilde yitirmiş olan kadın girişimcilere yol 

gösterici olmakta destek olmaktadırlar. Pozitif bakış ve kelebek etkisi 

yaratılmasıyla ülkede kadın girişimciliğinin güçlü tohumları serpilmiş 

olacak ve bu tohumlar yarınların yeşermesinin ve güçlenmesinin 

teminatı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 47 

KAYNAKÇA 

Acs, J.Z.,Szerb, L.,Lafuente, E.,&Markus, G.,(2019) Global Entrepreneurship 

Index-GEDI.The Global Entrepreneurship and Development Institute. 

Ar, A.A; Ar, K. (2016). Türk Girişimcilik Ekosisteminde Kültürün Kadın 

Girişimciliğine Etkileri- Nitel Bir Araştırma, 7.th International Congress on 

Entrepreneurship (ICE 2016) Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, 

Kyrgyzstan, Pages: 266:288. 

Arslan, K.,&Toksoy, D.M. (2017) Türkiye‟de Kadınları Girişimciliğe Yönelten 

Faktörler Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Girişimcilik Dergisi. 1(1).123-148.  

Bahar, Belgin (2019). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Değişim Kuramı 

Perspektifinden Etik Liderlik, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 8 (16) 237-

242. 

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Bates, G.Daniel.(2013).21.yy‟da Kültürel Antropoloji İnsanın Doğadaki Yeri. 

İstanbul 

Boratav, Çiğdem (1963). İlkel toplumlarda Besin Elde Etme Faaliyetleri. 

Antropoloji. DOI: 10.1501/antro_0000000043. 

Chan, K, Birgitte Tufte, Gianna Cappello and Russeell B. Williams. (2011). Tween 

Girls‟ Perception of Gender Roles and Gender Identities: A Qualitative 

Study. Young Consumers, 12(1), 66-81. DOI 10.1108/17473611111114795 

Çetinöz, F., Onağ, Z.,Pançalı, G.,ve Erden, G.(2020).Başarı İhtiyacı Güdüsünün 

Girişimcilik Algısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Gaziantep Spor 

Bilimleri Fakültesi, Vol.5.Sayı.3. DOI: 10.31680/gaunjss.763012. 328-338. 

Çoban, A. (2018). Kadın Girişimciliğini Girişimcilik Eğitimleri Yolu İle Teşvik 

Etmede Daha İyi Bir Uygulama. International Labour Organization, ILO-

Uluslararası Çalışma Örgütü-Türkiye Ofisi.  

Dizikes, P.(2011). When the Butterfly Effect Took Flight. Alıntılanma adresi: 

https://www.technologyreview.com/2011/02/22/196987/when-the-

butterfly-effect-took-flight/ (13/15/2021). 

https://www.technologyreview.com/2011/02/22/196987/when-the-butterfly-effect-took-flight/
https://www.technologyreview.com/2011/02/22/196987/when-the-butterfly-effect-took-flight/


 
48 İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI 

ÇALIŞMALARI 

Giddens, A., (2012). Davranış Bilimleri. Siyasal Kitabevi.Ankara. 

Graubard, Mark (1942). Food Habits Of Primitive Man II. Food -Biology or Belief. 

American Association fort he Advancement of Science. 453-460. 

Kissane, D. (2010). Mapping international chaos. Suvremene Teme, (3), 17-27. 

Koç, Erdoğan (2019). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Global ve Yerel 

Yaklaşım. Seçkin Kitabevi.8.baskı. Ankara. 

Kotler, P.,Lee, N.R.(2009). Yoksulluğa Karşı Sosyal Pazarlama, Media Cat-Kapital 

Yayınları. İstanbul. 

Küçükközkan, Y.(2015). Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kurumsal Bir Çerçeve. 

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. Bahar 2015, Cilt1, Sayı 

2. 

Leskinen, R. (2011). Sucess in the female entrepreneurial networking process, 

Annals of Innovation&Entrepreneurship, 2: 1, 6002, DOI: 

10.3402/aie.v2i1.6000 

Lindsey, Linda L. (2016). Gender Roles A Sociological Perspective. Routledge 

Taylor& Francis Group New York. Sixth Edition 

Meunier, F.,Krylova, Y.,Ramalho, R.(2017). How to Measure the Gap between New 

Female and Male Entrepreneurs? World Bank Group, Development 

Economics Global Indicators Group. Policy Research Working Paper 8242. 

Minniti, M.,& Naude, W.A.(2010). What do we know about the patterns and 

determinants fo female entrepreneurship across countries? European 

Journal of Development Research , 22(3), 1-17. 

Neace, M.B.,Gao, Xin.(2015).Small Entrepreneurs and Increasing Returns: Their 

Butterfly Impact. Global Business& Economics Anthology, Volume 1.  

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016). 

Women entrepreneurship.www.oecd.org/std/business-stats. 

On Birinci Kalkınma Planı (2018) (2019-2023) T.C. Kalkınma Bakanlığı, Kadının 

Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.  

Önen, M.S.,Kanayran, H.G.(2015). Liderlik ve Motivasyon: Kuramsal Bir 

Değerlendirme Birey ve Toplum. Cilt 5 Sayı 10. 43-63. 



 
 49 

Özdemir, O.,Özdemir, P.G.,Yılmaz, E.(2014).The Butterfly Effect in Psychiatry: A 

case example. Short Communication. Journal of Mood Disorders 4(1).34-7. 

DOI: 10.5455/jmood.20131205063836.(14/05/2021). 

Segal, S., E. (2003). Cultural Constructions of Gender, (Edited by Carol R.Ember, 

MElvin Ember), Topics and Cultures, Kluwer Academic/Plenum 

Publishers. 

Sever, M.Ç.(2019). Kelebek Etkisi Nedir? Afrika‟da kanat çırpan bir kelebek, 

Amerika‟da fırtına yaratabilir mi? Alıntılanma adresi: https://evrimagaci. 

org/kelebek-etkisi-nedir-7747 (13/05/2021). 

Sincar, H.İ.(2020). Mezopotamya‟nın en eski buğday tohumundan ekmek yaptılar. 

Mardin‟de üretimi yeniden canlandırılan, Mezopotamya‟nın en eski buğday 

tohumu “Sorgül” kadınların elinde tandır ekmeğine dönüştü. Alıntılanma 

adresi: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/mezopotamyanin-en-eski-bugday-

tohumundan-ekmek-yaptilar-/1930042 15/05/2021.  

Şimşek, Osman (2002). Sanayi Sonrası Süreçte Türk Çalışma Hayatındaki Değişme 

Dinamikleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.  

Tulan, D.,Türko, E.Sena.(2018). Kadın Girişimciliği: Erzurum İlinde Bir Uygulama. 

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.3(1).285-306 

https://doi.org/10.29106/fesa.364291 

Turkish Statistical Institute (TUIK) 1988-1999. Labor force statistics dynamic 

search 1988-1999. 

Vatandaş, C.(2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Sosyoloji 

Konferansları. 35.29-56. 

Vossenberg, S.(2013). Women entrepreneurship promotion in developing countries: 

What explains the gender gap in entrepreneurship and how to close it? 

Maastricht School of Management Working Paper, No.2013/08. 

World Economic Forum (2012). Women as the Way Forward. Annual Meeting . 

Available online at www. Weforum.org/videos/women-way-forward-

annual-meeting-2012. 

World Bank (2014). Ana Maria Munoz Boudet and Mediha Agar Female 

Entrepreneurship in Turkey.  

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/mezopotamyanin-en-eski-bugday-tohumundan-ekmek-yaptilar-/1930042%2015/05/2021
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/mezopotamyanin-en-eski-bugday-tohumundan-ekmek-yaptilar-/1930042%2015/05/2021
https://doi.org/10.29106/fesa.364291


 
50 İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI 

ÇALIŞMALARI 

Yılmaz, Gaye (2008). Kapitalizmde Zaman-Mekan Sıkışması. Ekonomi ve Hukuk 

Dergisi.  

Yousafzai, S.,Lindgreen, A.,Saeed, S., Henry, C.,&Fayolle, A.,(2018).Contextual 

Embeddedness of Women‟s Entrepreneurship Going beyond a Gender-

Neutral Approach.Routledge Taylor&Francis Group. London&New York. 

Zimmerer, T.W.,&Scarborough, N.M.(1996). Entrepreneurship and new venture 

formation. Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall.  

 

 



 
 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNA FİRMALARIN 

BAKIŞI 

Dr. Öğr. Üyesi A. Aslı İLLEEZ
1
     

Arş. Gör. Esra YARAR
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Ege Üniversitesi, Emel Akın Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarım Bölümü, İzmir, 

Türkiye, alime.asli.illeez@ege.edu.tr, ORCID ID : 0000-0001-9760-246X 
2 Ege Üniversitesi, Emel Akın Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarım Bölümü, İzmir, 

Türkiye, esra.yarar@ege.edu.tr, ORCID ID : 0000-0001-8103-4656 

mailto:alime.asli.illeez@ege.edu.tr
mailto:esra.yarar@ege.edu.tr


 
52 İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI 

ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 53 

GİRİŞ 

Rekabetin yüksek olduğu bir sektör olan hazır giyim sektöründe 

ayakta kalabilmek, günümüzde git gide zorlaşmıştır. Üretim hızının 

artması dünyanın kirlenmesine de sebep olmaktadır. Özellikle 

pandemi sırasında üretim yapılmadığında, dünyadaki kirlenmenin 

nasıl azaldığı belirgin bir şekilde gözlenmiştir. Bunun en net 

görüntüleri Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve 

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kirlilik izleme uyduları tarafından 

hastalığın ilk çıktığı yer olan Çin Halk Cumhuriyeti‟nde tespit 

edilmiştir. Pamdemi ile ilgili alınan ciddi kapanma önlemleri 

neticesinde Beijing kenti üzerindeki nitrojen dioksitte (NO2) 

miktarının önemli ölçüde düştüğü gözlendi (Şekil 1) 

https://earthobservatory.nasa.gov). 

Pandemi sonrasında, dünya kaynaklarının kısıtlı olduğunu daha iyi 

anlayan insanoğlu çevreye dost ürünler satın almaya önem verdi. Bu 

nedenle firmalar çevresel etkileri azaltmak, maliyetleri düşürmek ve 

müşteri beklentilerini karşılayarak varlıklarını idame ettirebilecekleri 

yeni üretim şekillerine yönelmeye başladılar. Bu faaliyetlerin, 

sektörün tedarik zincirinde yer alan tüm aşamalarda uygulanması 

sürdürülebilirlik çalışmaları nedeniyle kaçınılmaz hale gelmiştir.    

Bu çalışmada, hazır giyim sektöründe yer alan önemli markaların  

„çevreye duyarlı‟ yeni kuşak tüketicilerin taleplerini nasıl 

karşıladıkları ve bunun yanında çevre sorunlarına karşı sosyal 

sorumluluk çerçevesinde devam ettirdikleri yeni uygulamalar 

anlatılmıştır.  

https://earthobservatory.nasa.gov/
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Şekil 1.NASA‟nin Pandemi ile Çin‟deki Hava Kirliliğinin Azaldığına İlişkin 

Yayınladığı Resimler (https://earthobservatory.nasa.gov) 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sektörün çok daha önceden çalışmalarına başladığı sürdürülebilirlik 

kavramı, 2020 yılında yaşamımıza giren pandemi ile çok büyük bir 

önem kazanmıştır. Doğal kaynaklardan elde edilmiş ve insanların 

günlük kullanımında çok önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır 

giyim ürünleri üretirken kullandığımız hammaddeleri yetiştirirken  

uygulanan zararlı pestisitlerin (kimyasal ilaç, böcek zehri) ve diğer  

üretim süreçlerinde kullanılan kimyasal maddelerin giderek terk 

edilmesi gerekmektedir. Üretilen ürünlerin kullanıcılarının istekleri ile 

kullanım sürelerinin son bulması veya hatalı üretimlerin kullanılamaz 

hale gelmesi sonucu oluşan giysi çöplerinin de düzgün geri dönüşüm 

veya ileri dönüşüm süreçleri ile bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. 
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Yoksa Şekil 2‟de görüldüğü gibi hazır giyim sektörü ekolojik yapıya 

zarar vermeye hızlanarak devam edecektir. Nüfus artışı kişisel ihtiyaç 

miktarlarının da artmasına sebep olduğundan dolayı ekolojik zarar gün 

geçtikçe artmaktadır.   

 
Şekil 2.Hazır Giyim Sektörünün Ekosisteme Verdiği Zarar (Uşak İli Tekstil Geri 

Dönüşüm Raporu, 2019) 

Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin üretilme süreçleri sırasında açığa 

çıkan atıkların geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulması veya var olan 

ürünlerin fonksiyonelliklerinin arttırılarak yaşam döngülerinin 

uzatılması ve hatta sıfır atık prensibine göre kurulan üretim süreçleri 

ile aslında dünyamız için çok önemli bir kirletici olan bu sektörlerle 

ilgili sorun çözülmüş olacaktır. Alınacak iyileştirme önlemleri 

ekolojik durumun iyileşmesini sağlarken, kıt kaynak kullanımına çare 

bulunması nedeniyle de ekonomik açıdan da iyileşme sağlayacaktır.  

Bunun gerçekleşmesinde firmalar kadar tasarımcıların da rolü 

büyüktür.  

1960‟ların sonlarında yeni bir giyim tarzı olarak ortaya çıkan hazır 

giyim, 2. Dünya savaşı sonrasındaki gençlerin giyim tarzında 

farklılaşmalara sebep olmuştur. Eskilerin prova ile terzilik gerektiren 
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giyim tarzının yerine hızlanmaya başlayan hayat gibi hızlı üretilip 

tüketiciye hızlı sunulan kıyafetler üretilmeye başlamıştır. Açılan 

butiklerde gençler, istedikleri kıyafetlere ucuz ve hızlı ulaşmaya 

başlamıştır. Talebe göre artarak yayılan butikler bugünkü mağaza 

zincirlerinin ilk örnekleridir (Ateş vd., 2020:102).  

Dünya genelinde 1980‟li yıllardan itibaren çevrenin korunmasına 

yönelik faaliyetler önem kazanmaya başlamıştır. Pek çok ülkede 

tüketicilerin çevre bilincinin artmasıyla çevre dostu ürünlere olan talep 

de artmıştır. (Oral vd, 2012:31). Bu anlamda giysilerinin hem üretim 

süreçlerinin hem de kullanım süreçleri dolan giysilerin çevreye en az 

zarar vermesi ön plana gelecek şekilde tasarım yapılması kavramı 

ortaya çıkmıştır. Hızlı tüketim çılgınlığının ardından sektörde artık 

sürdürülebilir olma yarışı başlamıştır. Günümüzde bu sürdürülebilir-

liğin sağlanabilmesi hem tasarımcıların hem de üretici firmaların 

vereceği kararlara ve alacakları önlemlere bağlıdır. Özellikle 

tasarımcıların sürdürülebilirliği esas alan ekolojik tasarım yapmaları 

ve bu prensiplere göre firmaların üretim yapmaya başlaması önemli 

bir adımdır. (Ateş vd., 2020:108). 

Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemiz ekonomisinin lider 

sektörlerinden birisidir. Hem kurulu olduğu alan hem de çalışanlar 

aracılığı ile etkilediği sosyal çevre açısından bakıldığında yapılacak 

çalışmaların doğrudan ülkemizin sürdürülebilirliğine katkıda 

bulunacağı çok nettir (Can ve Ayaz, 2017:114). 
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2. TEKSTİL MARKALARI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

FAALİYETLERİ 

Pandemi ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır. 

Bununla ilgili olarak moda sektöründe faaliyet gösteren perakende 

firmalarının bazıları hali hazırda sürdürülebilir materyal 

kullanımlarının miktarını arttırmakta ve ileriye yönelik de hedefler 

koymaya başlamaktadır. Türkiye‟de bu çalışmalar ülkemizde üretim 

yaptıran Amerika ve Avrupa kaynaklı mağaza zincirlerinin talepleri 

ile başlamıştır. Pandemi ile beraber bu duyarlılık artmıştır.  

2.1. Nudie Jeans 

Nudie Jeans, zamansız tasarımıyla öne çıkmaktadır. Bu sayede, 

zamansız ve mevsimsiz, her gün giymek ve zamanla saklamak 

istenilebilecek giysiler yaratılmıştır. Hem uzun ömürlü hem de 

onarımlarla yaşayabilen giysiler ortaya çıkmıştır. Döngüsellik moda 

bir kelime haline gelmeden çok önce odaklandıkları “uzun ömürlülük” 

kavramından yola çıkarak alıcı tarafından sevilen kıyafetlerin uzun 

soluklu kullanımına izin veren tasarımlar ortaya çıkarmışlardır. 

Markanın ürettiği giysilerde kullanılan elyafların %94'ü pamuktur. 

Firma bu ürünlerin üretimi sırasında en büyük çevresel etkinin 

hammadde olan pamuğun yetiştirilmesinden kaynaklandığını bildiği 

için %100 organik pamuktan veya geri dönüştürülmüş pamuk ile 

üretilmiş ürünleri kabul etmektedir. 2012 yılında tüm denim 

üretimlerinde organik pamuk kullanılması ile başladıkları bu 

yolculukta 2017 yılında bütün ürün gruplarında geçerek kararlı bir 

duruş sergilemişlerdir.  
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2019 yılındaki koleksiyonlarına daha fazla geri dönüştürülmüş elyaf 

ekleyerek çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemişlerdir. Ayrıca yeni 

sürdürülebilir kumaşları ve elyafları ile tasarladıkları ürün süreçlerini 

zenginleştirmişlerdir. Alandaki yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip 

etmektedirler. Malzeme havuzlarında tanımlanan en az %70 

sürdürülebilir lifler ve aksesuarlar bulunmaktadır 

(www.nudiejeans.com.tr).  

2.2. Stella McCartney 

İngiliz tasarımcı Stella McCartney çevre üzerinde en az etkiye sahip 

ve en çok arzu edilen ürünleri yaratmaya çalışmaktadır. Endüstri lideri 

olarak ilerlemeye ve tamamen şeffaf olmaya devam ederek en çevreci 

malzemeleri kullanmaya çalışan McCatney, çevreye duyarlı 

tasarımlarında hayvansal malzemelere alternatif malzemeler 

kullanmaya çalışmaktadır. 

2001‟den beri tasarımlarında deri, kürk, tüy kullanmamıştır. 2008 de 

organik pamuk kullanmaya başlamıştır. 2010‟dan sonra koleksiyonları 

PVC içermemektedir. 2012 yılından sonra Biyo-asetata, geri 

dönüştürülmüş polyester kullanmaya başlamıştır. 2017 yılında Bolt 

Threads Microsilk ile yapılan ilk giysiyi piyasaya sürdü ve Econyly 

rejenere naylonu tanıttı. 2018‟de tiftik kullanımını yasakladı, 

plastikten kurtulmayı taahhüt eden Loop spor ayakkabıyı piyasaya 

sürdü. Yeni nesil gelişmiş malzemeler yaratmaya kendini adamış bir 

biyoteknoloji şirketi olan Bolt Threads ile yaptığı ortaklık sayesinde 

Bold Thread Mylo mantar derisinden yapılan ilk el çantasını 

tasarlamıştır. 2019 yılında geri dönüştürülmüş polyester ve bitki bazlı 

http://www.nudiejeans.com.tr/
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plastikten yapılmış sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir hayvansal 

ürünlere alternatif olan Koba Fur Free Fur ile yapılan ilk giysileri 

piyasaya sürmüştür.  

2020 de biyolojik olarak parçalanabilen ilk streç denim olan Coreva 

isimli rejenere naylon ve elestandan yapılmış iç çamaşırı ve mayoyu 

piyasaya sürmüştür (https://www.stellamccartney.com/tr/en/). 

 

 
 

Şekil 3. Biyolojik Olarak Parçalanabilen İlk 

Streç Denim Olan Coreva 

(https://www.wearglobalnetwork.com/news/st

ella-mccartney-to-release-biodegradable-

denim-in-may-2020/) 

Şekil 4. Mylo  Adında 

Mantardan Geliştirilen Deri 

Alternatifi 

 

 

Bolt Threads ile ortak Mylo  adında mantardan geliştirilen 

sürdürülebilir bir deri alternatifidir. Sonsuz yenilenebilir yeraltı kök 

sistemi olan miselyumdan yapılmış yumuşak, sağlam ve daha az 

çevresel etkiye sahip hayvansal ürünlere oldukça benzer, aynı zamanda 

mevcut sentetik seçeneklerin çoğundan farklı olarak petrol bazlı 

olmayan bir ürün geliştirilmiştir (https://www.stellamccartney.com/mc 

/fr/stellas-world/the-worlds-first-mylo-garments-created-from-vegan-

mushroom-leather.html). 

 

https://www.stellamccartney.com/tr/en/
ttps://www.stellamccartney.com/mc/fr/stellas-world/the-worlds-first-mylo-garments-created-from-vegan-mushroom-leather.html)
ttps://www.stellamccartney.com/mc/fr/stellas-world/the-worlds-first-mylo-garments-created-from-vegan-mushroom-leather.html)
ttps://www.stellamccartney.com/mc/fr/stellas-world/the-worlds-first-mylo-garments-created-from-vegan-mushroom-leather.html)
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2.3. H&M 

Sürdürülebilir modanın her zaman pahalı olmadığını savunan 

perakende devi H&M, etik ve çevre odaklı Conscious koleksiyonunu 

yaratmıştır. Bu koleksiyon; organik pamuktan geri dönüşüm 

ürünlerine ve tencel materyallerine kadar geniş bir yelpaze 

içermektedir. H&M 2020 yılında pamuk ürünlerinde sadece %100 

sürdürülebilir pamuk kullanmış ve 2030 yılında ise kullandığı tüm 

hammaddelerin geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan 

geleceğini beyan etmiştir.  

  

Şekil 5. H&M 

Mağazalarındaki Ürün Geri 

Dönüşüm Kutuları 

Şekil 6. H&M‟in Giysi Geri Dönüşüm Merkezi 

 

H&M mağazalarında kullanılmış kıyafetlerin geri dönüşümünü 

desteklemek için uyguladığı “Kıyafet Geri Dönüşüm Kutuları”na ürün 

getirenleri motive etmek için alış-verişlerinde indirim de 

uygulamaktadırlar. H&M döngüsel bir moda endüstrisi gerçekleştirme 

hedefiyle, müşterilerin eski kıyafetleri yeni parçalara dönüştürmelerini 

sağlayan bir giysiden giysiye geri dönüşüm sistemi oluşturmuştur. 

İleriye dönük cesur kararlar alan firma sürdürülebilir hedefler 

belirlemiştir. 2025 yılına kadar elektrik yoğunluğunu azaltmayı, 
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2030‟a kadar %100 yenilenebilir elektrik kullanmayı, yine 2030 yılına 

kadar tamamen sertifikalı çiftliklerde üretilmiş yünleri alacağını ve 

sürdürülebilir kaynaklı malzemeleri kullanacağını taahhüt etmektedir. 

 
Şekil 7. 3 Boyutlu Tasarım Programı 

 

2020 yılından itibaren prototip üretiminde 3D programları 

destekleyerek fazla üretimde tasarrufa gidilmiştir. Sıfır atık 

prensibiyle üretim yapımında, kesim masalarındaki kumaş artıklarını 

ortadan kaldırmak için 3D tasarım araçlarının daha fonksiyonel 

kullanımını ve yine sıfır atık için desen yerleşimlerini kesime göre 

uyarlayan teknikleri geliştirerek birçok değerli kaynaktan tasarruf 

sağlamıştır.  

2020 rakamlarına göre geri dönüştürülmüş veya daha sürdürülebilir 

kaynaklardan elde edilen malzemelerin %64.5„i ambalajlardır elde 

edilmiştir. Pamuk‟un %100‟ü ya organik, ya geri dönüştürülmüş veya 

daha sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmiştir.  

2025 yılına kadar H&M Grup markalarının tasarım ve geri dönüşüm 

projeleri deneyimleriyle gerekli döngüselliği geliştirmeyi taahhüt 

https://hmgroup.com/
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etmektedir. Döngüsel modada lider olmayı planlamaktadırlar 

(https://hmgroup.com).  

2.4. Kings of Indigo 

Marka denim üzerine çalıştığı için ürünlerinde dayanıklılık ön 

plandadır. Sürdürülebilirlik çalışmalarını, tarladaki pamuktan 

ipliklerin boyanmasına ve bitim işlemlerine kadarki bütün işlemleri 

kapsayacak şekilde yapmaktadır. Firma, denim üretimde su 

kullanımının fazla olmasından yola çıkarak bunun azaltılması ile 

kimyasal kullanımının azaltılması konularında yoğun çalışmalar 

yürütmektedir. Böylece sürdürülebilir alanındaki söz hakkını 

korumaya çalışmaktadır.  

  

Şekil 8. %100 geri dönüştürülmüş 

koleksiyon 

       Şekil 9. İleri Dönüşüm Örneği 

Yarat-yap-yeniden kullan sloganıyla sürdürülebilir bir geri dönüşüm 

modeli oluşturmak istemektedirler. 2021‟de %20 atık kumaşlardan 

%80 iplik atıklarından üretilen tamamen geri dönüştürülmüş denim 

ürünlerini piyasaya sürmüştür. King of Indigo firmasının 21. 

yüzyıldaki mottosu “Topraktan depaya, her zaman su israfını azaltmak 

için çalışıyoruz.” olarak belirlenmiştir.  

https://www.kingsofindigo.com/
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Tüketicilere de bu misyonu benimsetmek isteyen firma, her yıl 

yeniden kullanım yarışması düzenlemektedir. Eski kotları toplayarak 

yarışmaya katılanlara göndermekte ve onları kullanarak yaratılan ileri 

dönüşüm fikirlerinin yarışabileceği bir ortam oluşturmaktadır.  

(https://www.kingsofindigo.com). 

2.5. Primark 

Primark, Eylül 2021‟de yaptığı lansmanda hazır giyim sektöründeki 

atıkları azaltmak, üretim süreçlerindeki karbon emisyonlarını yarıya 

indirmek ve üreticilerinin sosyal standartlarını iyileştirmek için 

tasarlanmış kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisini duyurmuştur. 

Amaçlarının, dünyayı daha az kirleten ve her zamanki gibi bütçe dostu 

olan ürünleri müşterileri ile buluşturmak olduğunu açıkladılar. Bu 

doğrultuda 10 yılı aşkın bir süredir daha sürdürülebilir ve etik bir iş 

disiplini uygulamaya çalışmaktadırlar. Primark Cares etiketi ile 

satışını yaptıkları her dört giysiden biri, geri dönüştürülmüş 

malzemelerden veya daha sürdürülebilir bir kaynaktan yapılan 

ürünlerden oluşmaktadır.   

2013 yılında başlattıkları sürdürülebilir pamuk programı ile çiftçilerin 

daha çevre dostu tarım uygulamaları, daha az kimyasal, gübre ve su 

kullanarak pamuk yetiştirmelerine yardımcı olmakta ve artan gelir 

yoluyla geçim kaynaklarını iyileştirmekteler. 2020 yılında 

sürdürülebilir pamuktan üretilen ürün sayısı 60 milyon adede 

yükselmitir. 2022 yılına kadar 160.000 çiftçiyi daha “Çevre Dostu” 

tarım yöntemleri konusunda eğitmiş olacaklar 

(https://www.primark.com). 

https://www.primark.com)/
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Şekil 10. Sürdürülebilir Pamuk Politikaları 

2.6. New Balance 

New Balance firması, spor giyim alanında ürettiği ürünlerde özellikle 

geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaya çalışmaktadır. Üretim 

süreçlerinde atık oluşturmadan, zehirli maddeler kullanmadan ya da 

en aza indirgenmesine ve çevreye duyarlı ürünler üretmek için gayret 

göstermektedir. 2030 yılına kadar bu değişimleri yapmayı 

hedeflemektedirler. 2025 yılına kadar %100 deri ve %50 geri 

dönüştürülmüş polyester kaynakları kullanmayı tercih etmeyi 

amaçlamaktadırlar.  

 

Şekil 11. Geri Dönüştürülmüş Ürün Koleksiyonu 

 

Ayrıca tüm operasyonlarında %100 yenilenebilir elektrik kaynağı 

kullanmayı amaçlamaktadırlar. Sürdürülebilir ve çevre dostu 

malzemelerden tasarlanan ürün portföyünü geliştirerek daha az 
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malzeme kullanmanın yollarını bulmayı ve ömrünü tamamlayan 

ürünlerini onarım ve geri dönüşüm ile daha döngüsel sistemle 

kullanmayı hedeflemektedirler.  

(https://www.newbalance.com/sustainability/). 

 

2.7. Zara 

“Sürdürülebilirlik için Çalışmak” sloganı altında Zara, hem sosyal 

hem de çevresel sürdürülebilirliği ve ürettiği ürünlerin sağlık ve 

güvenliğini sağlamaya yönelik iş modelleri geliştirmektedir. Markanın 

'Join Life' etiketi altında ürettiği giysiler, çevresel etkiyi azaltmaya 

yardımcı olan süreçler ve hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. 

Zara'nın da çatı şirketi olan Inditex grubu, Birleşmiş Milletler'in 

sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesini benimseyip istenilen 

göstergeleri bu taahhütlerimiz arasına alarak 2001 yılında BM küresel 

paktını imzalamıştır. O günden beri hedeflerine ulaşmak için 

çalışmaya devam eden şirket 2021 yılında çevre taahhütlerini 

güncellemişlerdir. 

2020 yılında sürdürülebilirlik konusunda şunlar öne çıkmıştır. 

Koleksiyon çalışmalarının %35‟inden fazlası Join 

Life Koleksiyonu‟dur. Zara, kendi mağazalarının tamamına 

giysi toplama kutuları koydurmuş ve böylece döngüsel ekonomiye 

katkı sağlamıştır. Ormanları korumak için çeşitli çalışmaları 

taahhüt eden ve sıfır tehlikeli kimyasal atık (zdhc) kullanımına 

yönelen bir iş süreci görmekteyiz. Şirketin 2022 hedefleri arasında 

http://www.zara.com.tr/
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ürünlerinin yüzde 50'sinin 'Join Life' standardına ulaşması maddesi de  

bulunmaktadır (www.zara.com.tr). 

2.8. Esprit 

Esprit, sürdürülebilirlik, sosyal eşitlik ve seçim özgürlüğünün temel 

değerlerini yansıtan kaliteli giysiler üretmektedir. Döngüsellik, 

Esprit'in stratejisinin arkasındaki yol gösterici ilkedir. Döngüsel moda 

kapsamında şirket tasarımlarını, kullandığı doğal veya dönüştürülmüş 

malzemeleri değiştirmeye başlamıştır. Ayrıca hem üreticisi olan 

insanları hem de tüketicilerini bu alanda eğitmektedir. Döngüsel moda 

ile ürünlerinin çöpe dönüşmemesi, yeni kullanımlar için girdiler haline 

gelmesine yönelik çalışmalarını da arttırmaktadır.  

  
Şekil 12. Esprit‟in Döngüsel Moda 

Yaklaşımı 
Şekil 13. Esprit‟in 2020 Yılında 

Kullandığı Pamuğun Kaynağı 
 

Firma organik pamuk kullanımını arttırmayı ve çevreye duyarlı daha 

fazla ürün geliştirmeyi hedeflemiş olması şirketin 2020 yılındaki 

pamuk kullanımı oranları (şekil 2.13) ile de bu hedefe yöneldiği çok 

net görülmektedir.  2021 yılında kullandığı tüm pamuk miktarının 

%50 sinin, 2022 yılında ise kullandığı tüm yün miktarının %50‟sinin 

https://www.esprit.com/en/company/sustainability/towards-circularity/sustainability-reports
https://www.esprit.com/en/company/sustainability/towards-circularity/sustainability-reports
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sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini hedeflemektedir 

(https://www.esprit.com/en/company/sustainability/towards-

circularity/sustainability-reports). 

2.9. Gap 

Şirket üretim süreçlerinde daha az su tüketmeye, daha sürdürülebilir 

malzemeler kullanmaya ve geri dönüşüme odaklanmıştır. Üretim 

döngüsünde tedarik ettikleri malzemeler, tasarladıkları ürünler ile 

gezegenimizin kaynaklarına saygılı ve sorumlu bir şekilde hazır giyim 

üretimi yapmayı amaçlamışlardır.  

''Generation Good'' Programı kapsamında üretilen tüm ürünlerde en az 

%50 oranında geri dönüştürülmüş materyaller veya organik olarak 

yetiştirilmiş pamuk kullanılmıştır. Kullanılan pamuğun %77‟si özel 

sertifikalı, organik veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde 

edilmiştir. Denim ürünlerinde %91‟e yakın su tasarrufu sağlayan 

Washwell Programı uygulanmaya başlanmıştır (https://gap.com.tr).  

2.10. C&A 

C&A firması 2019 yılında yayınlanan “Global Sürdürülebilirlik 

Raporu”ndaki hedeflere ulaşabilmek için çalışmalarını planlamakta ve 

yıllık hedefler koymaktadır. Bu hedeflere ulaşırken C&A 

mağazalarında karbon ayak izini azaltmak hedeflenmektedir. Bir 

başka alan olan tedarik zincirinde tehlikeli kimyasalların sıfır olması 

da hedeflenmektedir. 2019 yılında kullanılan pamuğun %94‟ü 

sürdürülebilir yöntemlerle elde edilirken, 2020‟de bu miktar %96‟a 

çıkmıştır. 2020‟de diğer kullanılan hammaddelerde de %68 oranında 

sürdürülebilir ürün kullanılmıştır.  
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CA markası, ürettirdiği ürünlerin tedarik zinciri ile ilgili şeffaf 

olduklarını müşterilerine göstermektedir. Firma şeffaf bir şekilde 

fason üretim yaptırdığı ülkeleri ve orada işbirliği yaptığı firmaların 

çalışanlarının sosyal koşullarına önem vermektedir.   

2012 yılının Aralık ayında Greenpeace Detoks Taahhüdü'nü 

imzalayarak bu alandaki çalışmalarına başlamıştır. 2020 yılına kadar 

tedarik zincirindeki on bir tehlikeli kimyasal grubunu aşamalı olarak 

kaldırdı. “2020 yılına kadar tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjı” 

kapsamında büyük bir Detoks programı başlatmıştır. Program ile 

kimyasal ve çevre yönetimi, süreç kontrolü yapılmaktadır (www.c-

and-a.com/tr). 

2.11. Adidas 

 

Şekil 14. Adidas‟ın Plastik Geri Dönüşüm Süreci 

 

Dünya genelinde petrol ürünü olan plastik atıklar çevre açısından 

büyük bir sorundur ve çözülmesi gerekmektedir. Adidas'ın plastik 

atıklara son vermek, geliştirdiği pek çok projenin temel içeriğini 

oluşturmaktadır. 

http://www.c-and-a.com/tr
http://www.c-and-a.com/tr
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Marka, ulaşmayı umduğu 6 önceliğini açıklamıştır. Su tüketimini, 

kağıt kullanımını ve enerji kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir 

pamuk kullanmak bu hedefler arasında yer almaktadır. Adidas ayrıca 

okyanustan toplanan plastikleri kullanarak spor ayakkabıların ve 

giysilerin üretildiği bir ürün koleksiyonu yaratmıştır. Adidas grubunun 

bir alt kümesi olan Reebok, kısa süre önce sürdürülebilir 

malzemelerden üretilen bitki temelli sürdürülebilir bir ayakkabı 

tanıtmıştır. Yeni nesil gelişmiş malzemeler yaratmaya kendini adamış 

bir biyoteknoloji şirketi olan Bolt Threads ile yaptıkları ortaklık 

sayesinde “Bold Thread Mylo” adındaki mantar derisinden yapılan 

ayakkabıyı geliştirmiştir. (www.adidas.com.tr). 

 

Şekil 15. Bold Thread Mylo Mantar Derisinden Ayakkabı 

 

2.12. Nike 

“Sıfır Atık Seviyesine Ulaşmak”, Nike gibi bir markanın sıfır karbon 

ve sıfır atık yolculuğundaki en önemli mottosudur. Bu anlamda, 

çevreye olan etkisini azaltmak için yeni üretim yöntemleri ve 

materyaller geliştirmeye önem vermektedir. Bu süreçlerde ortaya 

çıkan ürün yeni bir yapıya sahip olduğu için “Yeni Ürün Geliştirme” 

kategorisine girmektedir. Sürdürülebilirlik anlamında Fly Knit ve 

Color Dry teknolojilerini geliştirerek bu alanda güzel girişim örnek de 

http://www.nike.com.tr/
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sergilemektedir. Nike çevreyi korumak için geri dönüşüm ve yeni 

teknolojilere yatırım yapmaktan hiç çekinmeyen bir markadır 

(www.nike.com.tr). 

2.13. Levi’s 

Levi‟s firması 2011 yılında Water Less® kotlarını piyasaya 

tanıtmıştır.  O günden bu güne denim üretimlerinde 4,2 milyar litre su 

tasarrufu sağlanmış oldu. Ayrıca 6 milyar litre su geri 

dönüştürülmüştür. Ürünlerde kullanılan pamuğun %75'i daha 

sürdürülebilir kaynaklardan gelirken, ürünlerin %65'i ise “Çalışan 

Refahı” programları yürüten fabrikalarda üretilmişdir. İlk çevre dostu 

ürün grubunu Levi‟s Eco® adı altında piyasaya çıkarmıştır. Bu 

koleksiyondaki denim giysiler, organik ve geri dönüştürülmüş 

pamuktan imal edilmektedir 

(www.levi.com/US/en_US/features/sustainability).  

2.14. Lindex 

Lindex firması şeffaflığı, sürdürülebilirliğin tüm alanlarında ilerleme 

kaydetmenin anahtarı olarak görmektedir. Firma sunduğu ürünlerde 

geri dönüştürülmüş malzemelerden, organik pamuktan veya çevreye 

daha az etkisi olan alternatif liflerden yararlanmaktadır. Sürdürülebilir 

giysiler talep eden müşterilerine kolaylık sağlamak adına, firma bu 

malzemeleri “Organik/Recycled” etiketi ile sınıflandırmaktadır. 

Lindex, 2013 yılından beri her yıl bir sürdürülebilirlik raporu 

yayınlamaktadır. Bu raporlarda hem ulaşılan hedefler hem de 

ulaşmayı hedefledikleri 5 ila 10 yıllık şeylere yer vermektedirler. 

Firmanın en son yayınladığı rapora göre 2030'a kadar insanlar 
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arasındaki yoksulluk ve eşitsizliğe karşı çalışmalar yapmayı ve 

dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele etmeyi 

hedeflemektedir www.lindex.com.tr). 

SONUÇ 

Yukarıda sıraladığımız markalar gibi pek çok marka hazır giyim 

sektöründe fason üretim yaptırmaktadır. Yani kendi bünyeleri dışında 

gelişmekte olan ülkelerdeki hazır giyim üreticisi firmalar ile işbirliği 

yaparak kendi ürünlerinin fason üretimlerini yaptırmaktadırlar. Hemen 

hemen hepsi 10 yılı aşkın süredir sürdürülebilir materyallerin 

kullanımını arttırmaya ve çevreye duyarlı üretim yapmak ile ilgili 

çalışmalara hız vermiştir. Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda çalışma 

yapmayan tekstil ve hazır giyim firmalarına bazı yaptırımlar 

gelecektir.  2017 yılında yayınlanan Textile Exchange Sürdürülebilir 

Elyaf Kullanım raporuna göre firmalar, kullandıkları çevre dostu 

materyal miktarına göre derecelendirilecektir (Tokgöz, 2018:21).  

Sonuç olarak en önemli konu, markaların üretilecek olan yeni giysiyi 

tasarlarken, hem bütün üretim aşamalarını en az zararlı hale getirmeli 

hem de ürünlerin kullanım ömürleri bittikten sonra yeni bir ürüne 

dönüşebilecekleri döngüsel yaşamlarını planlamalıdır. Bu şekilde yeni 

üretilecek ürünler dünyayı minimum oranda kirletecektir.  
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GİRİŞ 

İşletmelerde “toplantı” kültürü oldukça büyük öneme sahiptir. Bu 

toplantılarda geçmiş operasyonların neticeleri ve gelecekte alınacak 

aksiyonlar ele alınmaktadır. Hemen hemen her birimin ayrı ayrı 

başkanlık ettiği kendine özel toplantı takvimi mevcuttur ve 

toplantılara birden çok ve farklı birim yetkilileri ile katılım 

sağlanmaktadır. “Toplantı” kavramı kurum kültürümüzde; birçok 

firmada dillendirilen “toplantı yapmaktan iş yapamıyoruz!” 

serzenişinden uzak, aksine verilerin değerlendirilip aktarılabildiği 

yegane araçtır! Bu kitap bölümünde işletmelerde yapılan toplantı 

türleri ile 5S toplantıları özelinde 5S tekniğinin faydaları 

açıklanacaktır. 

1. TOPLANTI TÜRLERİ 

1.1. Haftalık Bilgilendirme Toplantısı 

Haftanın belirlenen belirli bir gününde periyodik olarak düzenlenen; 

fabrika müdürü ile tüm birim amirlerinin katıldığı, geçmiş haftaya dair 

paylaşımların yapıldığı toplantıdır (Akay ve Gürgür, 2018). Tablo 

1.’de Haftalık Bilgilendirme Toplantı tablosu örneği verilmiştir. 

Tablo 1. Örnek toplantı tablosu 

ŞİRKET ADI TOPLANTI TUTANAK FORMU 

Toplantı Yeri:  

 

Toplantı Türü:  

Dış Toplantı : 

Topl. Başlama Saati :  

Topl. Bitiş Saati :  

Sayfa No:...  

Toplantı Konusu: Haftalık Bilgilendirme Toplantısı 

Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar  
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1.2. Kalite Toplantısı 

Ürün kalitesi ve müşteri geri bildirimlerinin paylaşıldığı; fabrika 

müdürü, kalite yöneticisi ve işletme birim amirlerinin katıldığı bu 

toplantı iki haftada bir yapılmaktadır (Örten, 2006). 

1.3. İSG Kurulu Toplantısı 

Ayda bir düzenlenen bu toplantıya fabrika müdürü ve tüm birim 

amirlerinin yanı sıra işyeri hekimi, sağlık memuru ve atanmış işçi 

temsilcileri katılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan 

iyileştirmeler (düzeltici ve ya önleyici faaliyetler) ile tehlike ve ucuz 

atlatılan olay bildirimleri kapsamlı değerlendirilmekte, işçi 

temsilcilerinin görüş ve beklentileri ile iş yeri hekiminin genel gözlem 

ve tespitleri alınmaktadır (Yılmaz, 2010). 

1.4. Üretim Bakım Koordinasyon Toplantısı 

Fabrika müdürü ile üretim&bakım gruplarının katılımı ile ayda bir 

düzenlenen bu toplantıda süreçlerde mevcut problemler ile yapılacak 

iyileştirmeler, alınacak aksiyonlar belirlenmektedir. 

1.4.1. 5S Kurul Toplantısı 

Çalışma alanlarının tertip ve düzenini sağlamak üzerine geliştirilmiş 

bir sistem olan 5S tekniğini uygulayan tüm birim yetkilileri ve fabrika 

müdürünün katılımı ile (mavi ve beyaz yaka) ayda bir düzenlenen bu 

toplantıda mevcut durum analizleri yapılmakta ve iyileştirme 

imkanları tartışılmaktadır (Öner ve Adiloğlu, 2019). 



 
 77 

5S tekniğinin olmazsa olmaz gereklerini aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür: 

• İlgili alanda 5S panosu olmalı ve bu panoda çalışanların ilgisini 

çekecek paylaşımlar, uyarılar, G (güvenlik) kartı vs yer 

almalıdır. 

• İlgili alanda muhakkak temizlik check-list’ i oluşturulmalıdır. 

Bu listede kısımların hangi frekansta ve kim tarafından 

temizleneceği açıkça belirtilmelidir. 

• “Her şeyin bir yeri olmalı, her şey yerinde olmalı” sloganı 

doğrultusunda alanlar belirlenmelidir. İstenilen malzemeye en 

kısa sürede ulaşım böylece mümkün olmaktadır. 

• Belirlenen alanlar “etiket” ile tanımlanmalıdır. Etiket üzerinde, 

malzeme tanımı yanında  “max.-min.” stoklar yazılmalıdır. 

• Bu sistem başta çalışanlar için ekstra yük olarak değerlendirilse 

de sonrasında çalışan konforunu arttırdığı görülecektir. Sistemin 

devamı için eğitim, rekabet ve ödüllendirme doğru teşvik 

araçları olarak ifade edilebilir. 

1.4.2. Kalite Çemberleri Kurulu Toplantısı 

Tesisimizde mevcut Problem Çözme Ekiplerinin sponsor (danışman) 

ve liderleri ile fabrika müdürü ve kalite yöneticisinin katılımı ile ayda 

bir düzenlenen bu toplantıda her ekibin çalışmaları hakkında bilgi 

alınır ve hedefler hatırlatılır (Bayazıt, 1998). 
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1.4.3. Çalışanlar İle Grup Toplantısı 

Fabrika müdürü, tüm birim amirleri ve kalabalık bir mavi yaka 

çalışanın katılımı ile ayda bir düzenlenen bu toplantıda İnsan 

Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Üretim hakkında aylık 

paylaşımlarda bulunulur. 

1.4.4. Açık Kapı Toplantısı 

Her Pazartesi sabahı bir saat süren bu uygulamada tüm çalışanlar arzu 

etmeleri halinde bire bir fabrika müdürü ile görüşme imkanı 

bulabilmektedirler. 

1.4.5. Yemek Kurulu Toplantısı 

Ayda bir düzenlenen bu toplantıya fabrika adına insan kaynakları 

birim amiri, sağlık memuru, mavi ve beyaz yaka çalışanlar; yemek 

firması adına ise gıda mühendisi ve aşçı başı katılmaktadır. 

Memnuniyet ve şikayetler konuşulmakta, bir sonraki aya ait menü 

değerlendirilmektedir. 

Düzenli olarak tertip edilen bu toplantılar iletişim aracı olmanın yanı 

sıra paylaşım ve karar alma mekanizmaları olarak oldukça işlevseldir. 

Kalite Yönetim Sisteminin gereği tüm birimler faaliyetlerini/verilerini 

ilgili formlara işlemektedir. Bu veriler bahsi edilen toplantıların 

omurgasıdır ve alınacak karalara ışık tutmaktadır. 

Tüm bunların yanında Ramak Kala Bildirim Formları (Tehlike ve 

Ucuz Atlatılan Olay bildirimleri), Çalışan Önerileri (Öneri Sistemi) ve 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet talebi tüm çalışanların katkı 
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sunduğu/sunabileceği önemli iletişim araçları olarak 

değerlendirilmektedir. 

2. 5S’İN FAYDALARI 

5S, işletmelerde kaliteli iş ortamı yaratarak, iş ve işlemlerin 

sürekliliğini sağlamak için japonya’da geliştirilen bir tekniktir (Şale, 

2004). İş yerlerinde çalışanlar için uygun koşullar, konfor, güvenlik, 

performans, ortam içinde özellikle temizlik yönünden en iyileme 

amacını güder (Peterson ve Smith, 1998). 5S’in işlemede uygulanması 

ile temiz ve organize bir çalışma ortamı oluşturularak her türlü israfın 

azalmasını da sağlar( Carreira ve Trudell, 2006). 

5S’in en önde gelen faydası, kişi ya da kurumlar için öncelikle kaliteyi 

uygulamaları için gerekli olan çerçeveyi beş temel aşaması aracılığıyla 

sunmasıdır. Bunun haricinde 5S’in faydaları iş yeri, çalışanlar ve 

çalışma ortamı, müşteri ve çevre başlıkları adı altında 

gruplandırılabilmektedir. 

1. İş yeri: Kalite ve üretkenlik artacak, maliyetler düşecek, 

zamanında dağıtım sağlanacak, iş güvenliği sağlanacak, kaza ve 

araç bozulma oranları düşecektir (Ho ve Cicmil, 1996). 

2. Çalışanlar ve çalışma ortamı: 5S’e bütünlükçü bir yaklaşımla 

bakan işletmelerde kendi kendini motive etme, kendini örgüt 

bütünlüğü içerisinde ve onun önemli bir parçası olarak hissetme 

ve herkesin aynı görevi paylaştığı bilinci, yani işletmenin iyiliği 

için orada olması durumu, ruhani durumları gözlemlenmektedir. 

5S’in araç olarak düşünüldüğü kurumlarda da motivasyon ve 

yetkilendirme olgularının pozitif şekilde yapılandığı 
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gözlemlenmiştir, fakat öncekinde yer alan ruhani boyutlu pozitif 

gelişmelerle karşılaşılamamıştır (Kobayashi vd., 2008). Fakat 

takım performansı kavramı bir şekilde çalışanların işe katılımını 

sağlamış ve takıma olan aidiyet duygularını ortak organizasyon 

hedeflerine kilitlenerek harekete geçirmiştir (Pheng ve Khoo, 

2001). 

3. Müşteri: Müşterilerle ilişkiler güçlenir. Müşteri istek ve 

beklentileri sadece iş yeri dizaynına değil sunulan ürün ve 

hizmet kalitesine de yansıtılır. Bunun sonucunda şirket 

bünyesinde daha yüksek ve iyi kalite ürün ve hizmetler sunulur 

(Gapp vd., 2008). 

4. Çevre: Atıkta azalma, kirlilik önlenmesi ve çevresel riskte 

azalma gözlemlenen faydalardandır (O’hEocha, 2000). 
 

5S’in yararlarının başka bir ifadesi de Yasuhiro Monden’e aittir. Bu 

ifadenin özelliği “sıfır” kavramına vurgu yapmasıdır. Buna göre 5S’le 

elde edilen faydalar Şekil 1’de şu şekilde ifade edilmiştir (Monden, 

1983): 

 

 

Şekil 1. 5S Tekniğinin Faydaları 
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