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Çat, F.G. (2020). Darülaceze Başkanlığı’nın Mevcut Organizasyonunun Yapısal 

Değişimi Açısından Çalışanların Örgütsel Değişime Açıklığı Konusunda Bir 

Araştırma Yüksek lisans Tezi Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İstanbul 

 

Örgütler, birer açık sistem özelliği gösteren sistem örnekleridir. Dolayısıyla dinamik 

bir ortamda değişime açıktırlar. Örgüt çevresinde oluşan her türlü değişim örgütleri 

etkilemektedir. Örgütlerin değişime uyum göstermesi rekabet ortamında onların 

amaçlarına etkili, verimli ekonomik ve kaliteli olarak oluşumlara, karlarını maksimize 

etmeye, faaliyetlerini sürdürebilir kılmaya, büyümelerine ve sosyal sorumluluklarını 

yerine getirmelerine katkı vermektedir. Bu nedenle örgütlerin değişime ve bunun 

içinde değişim yönetimine ve sonuçta da örgütlerin geliştirilmelerine ihtiyaç vardır. 

Değişim her zaman bazı dirençlerle karşılaşmaktadır. Değişimin başarılı olması için 

ortaya çıkan dirençlerin azaltılması veya yok edilmesi gereklidir. Bunu başarabilmek 

için örgütte değişiklik yapılması konusunda çalışanların tutum ve davranışlarının 

bilinmesi faydalı olmaktadır. Bu faydayı yaratabilmek için ise örgütte çalışanların 

değişim açısından değişime açıklık konusunun tespiti gereklidir. Bu çalışmada bir 

sağlık ve sosyal örgüt olan Darülaceze Başkanlığı’nda çalışanların değişime açıklığı 

tespit edilmeye çalışılmaktadır.  Örgüt geliştirmeye ilk olarak örgüt üyeleri arasındaki 

ilişkileri, iletişimi, liderlik gibi sosyal süreçleri geliştirmeye yardımcı olmak için 

başvurulmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında organizasyonlar sayısız bölüm, yönetim 

kademesi, kural ve prosedürlerle donatılmış ve bürokratik bir hal almışlardır. Bu 

örgütsel durum örgüt üyeleri arasında yatay ve dikey iletişimi zorlaştırırken aynı 

zamanda örgüt içinde problem çözme ve yönetsel işlevleri yerine getirme işlevlerinde 

de sorunlar yaşanmıştır. Türkiye’de örgüt geliştirmenin kamu kurumlarında nasıl 

gerçekleştiğini, ne gibi zorluklar yaşandığını tespit etmek amacıyla yapılan 

araştırmalar, kamu kurumlarına hem örgüt geliştirme konusundaki eksiklerini, hem de 

ne gibi önlemler alınması gerektiğini gösterebilir. Aynı zamanda, bu konuda çalışacak 

olanlara bir öngörü sağlayabilir. 

 

Bu çalışma İstanbul İl Merkezinde çalışan darülaceze teşkilatı sağlık personelinin 

örgütsel değişime açıklık algıları arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla 
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yapılmıştır. Araştırma İstanbul İl Merkezinde bulunan Darülaceze teşkilatında çalışan 

130 sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme 

yöntemi kullanılarak anket formu katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizinde 

SPSS v.22 ve LISREL istatistik paket programları kullanılmıştır. Ölçek olarak ise 

örgütsel değişime açıklık ölçeği seçilmiştir. Örgütsel değişime açıklık ölçeği 

çalışanların değişime açıklık düzeyini ölçmek için Dunham vd. (1989) tarafından 

geliştirilen örgütsel değişime açıklık ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Gül (2018) 

tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. 

Dunham vd. (1989) geliştirdiği 18 ifadelik değişime açıklık ölçeği duygusal, bilişsel 

ve davranışsal değişime açıklık olmak üzere üç boyuttan oluşmakta ve yine her boyutta 

6 ifade bulunmaktadır. Bu 18 ifadelik ölçeğin orijinali de gerek Türkiye’de 

(Zadeoğluları, 2010; Bingül, 2006; Sanrı ve Ayan, 2014) gerekse yurtdışında (Klecker 

ve Loadman, 1996; Klecker ve Loadman, 1999; Rashid vd, 2004) bazı çalışmalarda 

kullanılmıştır. 

 

Araştırma sonucu olarak Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin 

örgütsel değişime verdiği cevapların dağılımı genel olarak incelendiğinde; personelin 

örgütsel değişim ifadelerine olumlu cevaplar verdiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile 

personelin örgütsel değişime verdiği cevaplar değerlendirildiğinde “Darülaceze 

çalışanları örgütsel değişime açık oldukları” görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: İşletme, Örgüt, Örgütsel Değişim, Örgütsel değişime Açıklık, 

Darülaceze( Yaşlı ve yoksullar için sağlık ve sosyal kurumu ). 
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Çat, F.G. (2020). A Research On The Opening Of The Employee's Organizational 

Change In Terms Of Structural Change Of The Existing Organization Of The 

Darulaceze Presidency Master Thesis Biruni University Institute of Graduate 

Education, Istanbul. 

 

Organizations are examples of systems that each feature an open system. Therefore, 

they are open to change in a dynamic environment. Any change that occurs around the 

organization affects organizations. Organizations' adaptation to change contributes to 

their effective, efficient, economic and high quality formations in a competitive 

environment, maximizing their profits, making their activities sustainable, growing 

and fulfilling their social responsibilities. For this reason, there is a need for 

organizations to change, and for this to change management, and ultimately to improve 

organizations. Change always faces some resistance. In order for the change to be 

successful, the resistances that arise must be reduced or eliminated. In order to achieve 

this, it is useful to know the attitudes and behaviors of the employees about making 

changes in the organization. In order to create this benefit, it is necessary to identify 

the issue of openness to change in terms of change in the employees of the 

organization. In this study, the openness of employees to change is tried to be 

determined in Darülaceze Presidency, a health and social organization. Organizational 

development was first used to help develop social processes such as relationships, 

communication, leadership among members of the organization. In the first half of the 

20th century, organizations became bureaucratic, equipped with numerous 

departments, management levels, rules and procedures. While this organizational 

situation complicated horizontal and vertical communication among the members of 

the organization, there were also problems in the problem solving and managerial 

functions within the organization. how it happens in public institutions, development 

organizations in Turkey, research conducted to determine what kinds of challenges 

there, missing their on both organizations to develop their public institutions can 

demonstrate the need to be as well as what such measures. It can also provide foresight 

to those who will work on this. This study was carried out in order to determine the 

relationships between the staff of the hospice organization working in Istanbul City 
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Center and their perceptions of openness to organizational change. The research was 

carried out with 130 health personnel working in the Darülaceze organization located 

in Istanbul City Center. In the research, the survey form was applied to the participants 

by using simple random sampling method. In the research, a questionnaire form was 

used as a data collection tool. SPSS v.22 and LISREL statistical package programs 

were used in the statistical analysis of the research. As a scale, the openness to 

organizational change scale was chosen. The scale of openness to organizational 

change is Dunham et al. (1989) scale of openness to organizational change was used. 

This scale was adapted to Turkish by Gül (2018) and its validity and reliability 

analyzes were performed. Dunham et al. (1989), the scale of 18 expressions open to 

change consists of three dimensions: openness to emotional, cognitive and behavioral 

change, and there are 6 expressions in each dimension. This 18 ifadelik scale must be 

original in Turkey (Zadeoğlu in 2010; Bingül, 2006; delusions and Ayan, 2014) and 

overseas (Kleck and Load bearing, 1996; Klecka and Load bearing, 1999; Rashid et 

al., 2004) was used in some studies. As a result of the research, when the distribution 

of the responses given to the organizational change of the staff working in the hospice 

organization is analyzed in general; it is seen that the personnel respond positively to 

the expressions of organizational change. In other words, when the responses of the 

staff to organizational change are evaluated, it can be said that “Hospice employees 

are open to organizational change”. 

 

Keywords: Management, Organization, Organizational Change, Openness to 

organizational change, Darülaceze (Health and social instution for the elderly and the 

poor)
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 

Çalışanlar vakitlerinin çok büyük bir sürecini örgütlerde geçirmektedirler. Bu 

sürecin çalışan tarafından istekli, gayretli bir şekilde geçirilebilmesi çalışma 

sonucunda oluşan işin kalitesini oldukça fazla etkilemektedir. Bu konu sağlık 

çalışanlarının çalışma alanlarında ise biraz daha önem arz etmektedir. Çağımızın en 

belirgin özelliklerinden birisi, sürekli ve hızlı bir değişim süreci içinde bulunmasıdır. 

Sürekli olarak değişen teknolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal yapılar, örgütler 

üzerinde, değişim yönünde bir baskı yaratmakta, sosyo-teknik sistemlerin yapı, insan, 

amaç ve işleyişlerinde de gerekli değişikliklerin yapılmasını zorlamaktadır. Amaç ya 

da kişiler değiştikçe örgütsel yapı ve işlevler de değişim ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. 

Örgütler başarıya ulaşabilmek için yenilikçi ve değişime açık olmak, çevrelerindeki 

değişim sürecinin dışında kalmamak zorundadırlar (Çimen, 1997,78). Günümüzde 

Örgüt çevrelerinde sürekli değişim olmasından dolayı özellikle örgüt dışı nedenlerden 

kaynaklanan koşullar örgütleri değişime zorlayabilmektedir. Teknolojik, bilimsel veya 

ekonomik koşulların devamlı değişmesi, örgütlerin bu koşullara uyumunu ve bu 

doğrultuda değişimler yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada dikkate değer bir 

konu, tüm örgütlerin değişimleri başarıyla gerçekleştirmesi ve değişime açık 

çalışanlara sahip olmasıdır. Değişime açık çalışanlara sahip örgütlerin, örgütsel 

değişim süreçlerini daha başarılı ve kalıcı kıldığı görülmektedir. Örgütsel değişimler 

çoğunlukla örgütlerin belirli amaç ve hedeflerine ulaşması için gerçekleştirilmektedir.  

Bu çalışma ile Darülaceze’de çalışan sağlık personelinin; örgütsel değişime açıklık 

algı düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bu konu 

üzerinde inşa edilmesinde; Darülaceze’nin sürekli değişim yaşayan örgütler içerisinde 

yer alması, örgütler için her örgütsel değişim girişiminin başarıyla sonuçlanmasının 

birçok örgütsel sürece katkı sağlaması, bir örgütün genel olarak değerlendirilmesinde 

sağlık düzeyinin önemli bir kriter olması yer almaktadır. Çoğu örgütte olduğu gibi 

Darülaceze’de yaşanan her değişim girişimi hedefine ulaşamaya bilmektedir. 

 

Türkiye’deki literatürde örgütsel değişime açıklık ilişkisi üzerine çalışmalar 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların içerisinde sağlık kurumları bilhassa Darülaceze 

kurumları üzerinde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yukarıda açıklanan 
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nedenlerden bu dolayı çalışmanın literatürde katkı vereceği ve gelecek araştırmalara 

yol gösterici kaynak niteliğinde örnek olacağı düşünülmektedir. 

 

Bu amaçla ilk bölümde işletme kavramı, amaçları, çeşitleri, fonksiyonları, 

yönetim, sağlık işletmeleri ve sağlık yönetimi kısmına dair bilgilere yer verilmiştir. 

İşletme fonksiyonları üretim, pazarlama, muhasebe ve finansman alt başlıkları ile 

açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca sağlık işletmelerinin özellikleri ve yönetim 

fonksiyonları konusunda da bilgilere yer verilmiştir. 

 

İkinci bölümde, örgütlenme, örgütlenmenin fonksiyonu, süreci ve evreleri 

hakkında bilgilere yer verilmiştir. Örgütlenme de yapılacak işlerin belirlenmesi ve 

gruplandırılması, personelin belirlenmesi ve atanması, yer ve araç yöntemlerinin 

belirlenmesi iyi bir örgütlenmenin nitelikleri açıklanmaya çalışılarak sağlık kurum ve 

kuruluşlarındaki örgütlenme ile proje ve matriks örgütlenme yapıları incelenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde ise değişim kavramı değişim ve örgütlenme arasındaki 

ilişkiler ile değişimi etkileyen faktörler ve değişim evreleri açıklanmıştır. 

 

Dördüncü bölümde ise örgütsel değişim çalışanların örgütsel değişim açıklığı, 

gerekliliği, amaç ve nedenleri, içsel ve dışsal nedenleri, türleri ve alanlarına 

değinilmiştir. 

 

Çalışmanın son bölümü; araştırmaya ait hipotezleri, modeli, bulguları, 

yorumları ve değerlendirmeleri içermektedir. Bu kapsamda araştırmanın; yöntemi, 

örneklemi, kısıtları ve etik yönü, bilimsel dayanağı, demografik bulgular, sonuçları, 

örgütsel değişime açıklık analiz sonuçları açıklanmıştır. 

 

Araştırmanın temel amacı Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin; örgütsel değişime açıklık algılarının istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilmesidir. Sonuçlar literatürdeki bilgiler ışığında ve analizler çevresinde 

yorumlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. İşletme Kavramı 

 

Koçel, işletmeyi insan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılamak 

üzere üretim unsurlarını birleştirerek mal veya hizmet üreten birimler şeklinde tarif 

etmektedir (Koçel, 2015:74). İşletme, tüketici talepleri doğrultusunda mal ve / veya 

hizmetlerin üretildiği, üretilen mal ve / veya hizmetlerin pazarlanarak kâr sağlamak 

amacı ile kurulan kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Daha kısa ve net bir ifade 

ile “işletme, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmet üretmek amacıyla 

kurulan, işleyen veya işletilen iktisadi birime denir” (Merter, 2013:2). Koçel, İşletme, 

belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri (input) belirli bilgi, teknoloji ve 

süreçleri kullanarak, müşteri olan insanlar için değer ifade eden, pazarı olan mal ve 

hizmetlere (output)dönüştüren ve bunları pazarda oluşan fiyat üzerinden satarak gelir 

(işletmeye giren finansal kaynak) elde eden, bu gelirin bir kısmı ile yeniden 

tedarikçilerden input alarak işletme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayan ve bütün 

bunları yaparken içinde faaliyette bulunduğu ortamın (çevrenin) unsurlarına zarar 

vermeyen, ayrı bir kişiliği ve kendine has kültürü olan, değişen ortam koşullarına 

uyum göstererek yaşamını sürdüren bir sistem, bir sosyal canlıdır” şeklinde açıklar 

(Koçel, 2015:76 - 77). Türk Dil Kurumu işletmeyi, tarım, sanayi, ticaret, bankacılık 

vb. iş alanlarında kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum olarak 

tanımlamaktadır. Tengilimoğlu, Işık ve Akbolat’a (2018) göre de işletmeler kişilerin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya 

getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretmek ve / veya pazarlamak için faaliyette 

bulunan kuruluşlardır  (Tengilimoğlu, vd. 2018:2). 

 

Kantar’a göre tüm bu tanımlarda en dikkat çeken özellikler kurumun mal ve / 

veya hizmet üretmesi, üretilen mal ve / veya hizmetten kâr elde etmesi, kâr elde etmek 

için üretilen mal ve / veya hizmetin insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte 

olmasıdır. “İnsanların ihtiyaç duyduğu ekonomik mal ve hizmetleri üreterek ya da 

pazarlayarak topluma fayda sağlamak ve bunun karşılığında da ortalamanın üzerinde 

gelir elde ederek, yaşamının sürekliliğini sağlamak” amacı ile kurulurlar. 
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2.2. İşletmenin Amaçları 

 

İşletme amaçları; kar sağlama, hayatta kalma, sürdürebilirlik, büyüme ve sosyal 

sorumluluk olarak sıralanabilir. 

 

2.3. İşletme Çeşitleri 

 

İşletme çeşitleri faaliyet alanlarına göre; üretici, hizmet, satıcı işletmeler olarak 

sıralanmaktadır. Tüketicinin türüne göre; en son tüketici ve örgütsel tüketici için mal 

ve hizmet üreten işletmeler, üretilen mal ve / veya hizmet türüne göre işletmeler, 

üretim faktörlerinin maliyetine göre özel, kamu ve yabancı işletmeler, büyüklüklerine 

göre; büyük, orta ve küçük işletmeler, hukuki yapılarına göre işletmeler şeklinde 

sıralanmaktadır. 

 

2.4. İşletme Fonksiyonları 

 

İşletme fonksiyonları işletmenin varlığını oluşturan fonksiyonlardır. İşletme 

fonksiyonları; üretim, pazarlama, finansman ve yönetim olarak sınıflandırılmaktadır.  

 

2.4.1. Üretim 

 

 Üretim, insan ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetlerin ortaya konması için 

yapılan ekonomik faaliyetlerin tümüdür (Tengilimoğlu, vd. 2018:4). Hizmet üretimi 

de işletmenin ürettiği olgudur. Sağlık kuruluşları hizmet üretimi yapan işletmelere 

verilebilecek en iyi örnektir.  

 

İşletme fonksiyonlarının ve işletmelerin var olabilmesi için öncelikle üretim 

fonksiyonlarının var olabilmesi ve bilinmesi gerekmektedir. Üretim fonksiyonunda 

fabrika yeri ve seçimi, üretim planlaması, hammadde kaynakları, stok bilgileri, ürün 

raporları, makine araç gereç listeler gibi işlemler önem taşımakta ve yürütülmektedir 

(Kantar, 2018:18). Emek, doğal kaynaklar, sermaye ve bilgi üretimin fonksiyonlarını 

oluşturmaktadır. Mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için belirli kaynakların 

kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu kaynaklara üretim kaynakları denilmektedir ve bu 
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kaynaklar; sermaye, insan kaynakları, makine teçhizatı, sarf malzemeleri, zaman, 

bilgi, yer ve bina olarak sıralanmaktadır (Ak, 1990:78-82). 

 

2.4.2 Pazarlama 

 

Pazarlama, işletme amaçlarını gerçekleştirmek, mevcut ve potansiyel 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için mal ve hizmetleri üreticiden 

tüketiciye veya kullanıcıya doğru yönlendiren organizasyon faaliyetlerinin bütünüdür. 

Pazarlama sayesinde işletmenin üretmiş olduğu mal ve / veya hizmetin tüketici 

tarafından kabul görmesi sağlanır. Elbette ki insan ne istediğini bilen varlıktır. Fakat 

unutmamak gerek ki insan en iyiyi isteyen varlıktır. İstediği mal ve/veya hizmetin 

aradığı en iyi mal ve / veya hizmet olduğuna ikna etmenin en bilindik yolu ise 

pazarlamadır. Pazarlama ne kadar iyi ise tüketici o kadar talepte bulunacaktır. Kantar, 

Satışların planlanması, satış başarısının izlenmesi, reklam ve promosyon, marka ve 

ürün planlarının yapılması, kısa ve uzun vadeli satış tahminlerinin yapılması, pazara 

ilişkin verilerin toplanması (Kantar, 2018:18) açıklaması pazarlama fonksiyonun 

işlevleri arasında yer almaktadır. Kaya (2009), pazarlamayı; aktif pazarlama, estetik 

pazarlama, saldırgan pazarlama, sinsi pazarlama, sanatsal pazarlama, avatar temelli 

pazarlama  gibi farklı pazarlama çeşitlerini ele alarak incelemiştir. 

 

2.4.3 Finansman 

 

Finansman fonksiyonu; işletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli 

olan kısa, orta, uzun vadeli olan fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik eden, 

bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanan ve bu 

amaçlara yönelik kararlar alınmasını sağlayan bir işletme görevidir (Ak, 2019:66)(Ak, 

2018:66). Finansman fonksiyonu kapsamında muhasebe bir işletmede ortaya çıkan 

işletmeler arası veya işletme içi mali karakterli olayları kronolojik olarak işleyen, 

kayıtlarını tutan, tasniflenirken, özetleyen, kâr ve zararını hesaplayan ve elde edilen 

bilgileri analiz ederek yorumlayıp raporlayan bir görevdir (Kantar, 2018:18). 
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2.4.4.Yönetim 

 

İşletme fonksiyonlarından birincisi ve en önemlisi yönetimdir. Yönetim, belirli 

birtakım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, 

donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle 

uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin 

toplamıdır” (Eren, 2016:3). Kısaca yönetim, işletme bünyesinde var olan tüm 

kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. 

“Yönetim örgütün oluşturulmasıyla ve faaliyete geçmesiyle sağlanır” (Özalp, 

Ağlargöz, Paşaoğlu, & Şakar, 2012:4). Faaliyete geçen işletmede yönetim konusunda 

herhangi bir aksaklığın olmaması işletmenin varlığının önemli oranda etkileyecektir. 

İşletme içerisinde yönetim fonksiyonunu ya işletme sahibinin kendisi ya da 

yetkilendirdiği bir görevli yürütür. İşletme sahibinin işletmeyi yönetmesi için 

yetkilendirdiği kişiye yönetici denmektedir. Yönetici, “bir zaman dilimi içinde 

birtakım amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, malzeme, makine, demirbaş 

vb. üretim araçlarını bir araya getiren, onlar arsında uygun bir bileşim, uyumlaşma ve 

ahenkleşmeyi saylayan kimsedir” şeklinde tanımlanmaktadır. (Eren, 2016:9). Yönetici 

bir işletmenin olmazsa olmazlarındandır. Bütün sorumluluk yönetim fonksiyonuna 

dolayısıyla yöneticiye aittir.  

 

2.5. Sağlık işletmeleri 

 

Sağlık işletmeleri sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerlerdir. Sağlık işletmeleri 

denince akla tabi ki ilk olarak hastaneler gelmektedir. O yüzden sağlık işletmeleri 

olarak hastane kavramını tanımlamak uygun olacaktır. “Hastane, hasta ve yaralıların, 

hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayakta 

veya yatarak müşahede, muayene, teşhis ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum 

yapılan yataklı kuruluşlardır”(Çalışkan, 2005:12). Sağlık kuruluşları “Türkiye'de 1987 

yılında çıkarılan ve dönemin “işletmecilik” esaslı yönetim anlayışına son derece uygun 

olan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, piyasalaşma açısından kapsamlı 

hükümleri içeren sıçrama niteliğinde bir düzenleme olarak nitelendirilebilir”(Karasu, 

2011: 223). Çıkarılan bu kanun hükümleri uyarınca 1987 yılından sonra sağlık 

kuruluşları, sağlık işletmeleri olarak anılmaya başlanmıştır. Sağlık işletmelerinde 

hizmet üretilip sunulmaktadır.  
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2.5.1. Sağlık işletmeleri özellikleri 

 

Tengilimoğlu vd. ne göre, Sağlık işletmeleri, sağlığı korumak ve geliştirmek; 

hastalıkların oluşumunu önlemek; hastalananlara olanakların elverdiği en erken 

dönemde tanı koyarak tedavi etmek; sakatlıkları önlemek; sakatlananlara tıbbi ve 

sosyal esinlendirici hizmet sunmak ve insanların nitelikli, mutlu ve uzun bir yaşam 

sürmesini sağlamak için sunulan hizmetlerdir(Tengilimoğlu, vd. 2018: 72). Ak, Akar 

ve Karaca’ya göre bir sağlık işletmesi olan hastaneler; “her türlü sağlık hizmetlerinin 

ekonomik olarak kesintisiz olarak üretildiği, eğitim, araştırma ve toplum sağlığının 

yürütüldüğü, kar gözetmeyen, sağlık endüstrisi pazarında çevreden etkileyen ve 

çevreyi etkileyen, çeşitli girdileri işleyip, karmaşık, pahalı ve kendine göre değişik 

özellikler gösteren bir hizmet işletmesi çeşidi veya hastalara hizmet vermeye yönelmiş 

bir otel türü olarak tanımlamak mümkündür” şeklinde tanımlamıştır(Ak, 1990:69-

70)(Ak, Akar, Karaca, 1986) (Ak, 1989:3-7) (Ak, 1987:90) (Ak, 1989:1-2). Sağlık 

hizmetlerinin özellikleri; 

 

 “Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır. 

 Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur. 

 Acil sağlık hizmeti ertelenemez. 

 Sağlık hizmetinin boyutunu ve kapsamını hizmetten yararlanan değil, 

hekim belirler. 

 Sağlık hizmetleri tüketicilerinin davranışları irrasyoneldir. 

 Hizmetten sağlanan doyum ve kaliteyi önceden belirlemek çok zordur. 

 Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal nitelik ve kamu malı özelliği 

taşımaktadır.  

 Sağlık hizmetinin çıktısı paraya çevrilemez. 

 Garantisi yoktur. 

 Önceden test edilemez. 

 Hata tolere edilemez. 

 Hizmetlerin yetersizliği toplumsal sorunlara yol açar. 

 Dışsal fayda ya da zarar söz konusudur” (Tengilimoğlu, Işık, Akbolat, 

2018: 73). 

 Karmaşık yapıda açık dinamik sisteme sahip olmaları, 

 Matriks örgüt yapıları,  
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 Kesintisiz hizmet veren örgüt yapıları,  

 Personelinin önemli bir kısmının bayanlardan oluşması 

 Farklı rol ve ilişki özellikleri yer almaktadır (Aslan, 2002:600). 

 

Sağlık kurumları ve kuruluşları rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda 

çalışmaktadırlar. Dolayısı ile çevresel baskılara cevap vermek, rekabette üstünlük 

sağlamak, önemli değişimleri başarmak, maliyetleri aşağıya çekmek ve verimliliği 

artırmak için değişimi takip etmek zorundadırlar ve bunu sağlamak için ise bir araç 

olarak değişim mühendisliğini kullanmaktadırlar(Kavuncubaşı, 2000:390). AK’a göre 

hastane sistemleri; devlet düzenlemeleri, sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri, 

akredite kuruluşları vb. dış sistemin etkisi altındadır(Ak, 2017:585). Hastanelerin birer 

hizmet örgütü olması, faaliyetlerin kesintisiz oluşu, sistemin karmaşıklığı, matrix 

yapıda faaliyet göstermeleri vb. özellikleri nedeni ile yönetimine önem verilmesi 

gereken örgütlerdir(Çalışkan, 2005:12). Bu yataklı kuruluşların en önemli özelliği 

insan sağlığını ön planda tutmasıdır. Diğer işletmelere karşılık sağlık işletmelerinde 

insan sağlığını olumlu yönde etkileyecek hizmetler sunulmaktadır. Verilen sağlık 

hizmetleri mal üreten ve diğer hizmet üreten işletmeler gibi herhangi bir sınırlaması 

yoktur.  

 

Hastanelerde iyi bir hastane planlaması yaparken iç ve dış çevredeki 

değişikliklere cevap verebilecek esnek bir planın yapılması gereklidir(Ak, 2014:597). 

Hastaneler hizmet sunduğu çevreden etkilenir ve onu etkiler. Dış çevreden 

soyutlanamazlar. Çevre ile sınırları kesin değildir. Çevre baskısı ile kendi temel 

ihtiyaçlarını bağdaştırmak zorundadır.(Ak, 1990:69). 

 

2.6. Yönetim Kavramı 

 

Başkaları aracılığı ile amaçlar ulaşma amacı olarak tanımlanan yönetim 

kavramı; Fayol’a göre planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve denetleme 

eylemlerinden oluşan bir algıdır. Wot ise yönetimi; insanlara iş yaptırma bilim ve 

sanatı olarak ifade ederken, Nowman’da bir gruba bağlı kişilerin çabalarının ortak bir 

amaca yönetilmesine yol gösterme ve bunların denetimini sağlama şekşinde 

tanımlamaktadır(Ak, 1990:3). 
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2.6.1.Yönetim fonksiyonları 

 

Yönetim fonksiyonları genellikle; planlama, örgütleme, yürütme ve denetim 

olarak sıralanmaktadır. Bazen bu fonksiyonlara yaratıcılık, karar verme, haberleşme, 

koordinasyon ve raporlama gibi görevlerde ilave edilmektedir. 

 

Şekil 2.1: Yönetim Fonksiyonları 

 

2.6.1.1. Planlama fonksiyonu 

 

Planlama “gelecekteki olaylarla ilgilenmeyi gerektirir ancak gelecekteki 

durumun bugünden şekillenmesidir” (Özalp vd 2012:6). Anameriç’e göre Planlama, 

yönetim sürecinin ilk evresinde işlemlerin niçin, nasıl, hangi araç ve yöntemlerle, 

kimlerin iş birliğiyle, ne zaman ve nerede yapılacağının belirlendiği bir 

süreçtir.(Anameriç, 2005: 32 – 33)(Demir& Coşkun, 2009: 6). 

 

2.6.1.2. Örgütleme fonksiyonu 

 

 Örgütlenme, bir örgütün işlemesini kolaylaştırmak, işlemlerin daha hızlı 

yürümesini sağlamak ve iş bölümlerini oluşturmak için gerekli bir yönetim unsurudur. 

(Anameriç, 2005: 34). Bu bağlamda örgütleme Koçel’e göre, kişilerin tek başlarına 

gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek bir grup halinde 

YÖNETİM

PLANLAMA

ÖRGÜTLEME

YÖNELTME

KONTROL
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gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü 

ve koordinasyon sistemidir.(Koçel, 2015: 216). Tozkoparan’da örgütleme; planlanmış 

amaçlara ulaşmak için gerekli olan özel faaliyetlerin saptanması, bu faaliyetlerin bir 

yapı ve çerçeve içinde gruplanması ve faaliyetlerin özel kişi ve pozisyonlara tayinidir 

(Tozkoparan, 2014: 27).  

 

2.6.1.3. Yöneltme fonksiyonu 

 

 “Yöneltme, yetki ve sorumluluk sahibi yöneticinin astlarının faaliyetlerini 

etkilemesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesiyle ilgili bir yönetsel 

faaliyettir” (Anameriç, 2005:37). Yönelmeyi kumanda etmek olarak tanımlayan Fayol, 

kumanda fonksiyonunun yöneticilerin kendi kısmım oluşturan personelin tümünden, 

işletmenin çıkarına en yüksek fayda ve hizmet sağlamalarını ifade ettiğini 

belirtmektedir(Irmak, 2010: 6).  

 

2.6.1.4. Kontrol (denetim) fonksiyonu 

  

Yönetimin kontrol fonksiyonu, “işletme faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının 

yaptıkları işlerin uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenilirliğinin 

finans, muhasebe ve diğer tüm konulardaki kontrollerin işleyişinin, yine işletmede bu 

amaçla çalışan kişilerce araştırılıp üst yönetime rapor edilmesini ifade eder” (Demir 

M. , 2014: 7).İşletme içerisinde yapılan iş ve işlemlerin en iyi ve en doğru şekilde 

yapılıp yapılmadığının araştırılmasıdır. Fayol kontrolü, bir işletmede her şeyin yapılan 

programa, verilen emirlere, ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini 

belirlemek şeklinde tanımlamıştır.(Irmak, 2010:7).  
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2.7. Örgütlenme Fonksiyonu 

 

Örgütleme, faaliyet ve ilişkilerin düzenlenmesi ve personelin tedarik, 

değerlendirme ve eğitimine ilişkin konuları kapsar(Irmak, 2010: 5). Tozkoparan’a 

göre örgütlenme, örgüt içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi, örgüt içi ve örgüt dışı 

ilişkilerin düzenlenmesi, personelin seçilmesi ve personelin atanması, gerekli 

durumlarda personele gerekli eğitimlerin verilmesi, “işletme varlıklarının ve işletme 

çalışanlarının bir amaca yönelik olarak belirli bir düzene sokulması işlemidir” 

(Tozkoparan, 2014: 26). Özer’e göre ise örgütlenme; planlanan amaçlara ulaşmak 

amacıyla gereken faaliyetlerin belirlenmesi, bu faaliyetlerin mantıklı bir yapı içinde 

gruplanması ve özel kişilere tayin edilmesidir(Özer, 2015:4). Gün(2002)‘de 

Örgütleme, planların verimli ve ekonomik olarak uygulanması için gerekli tüm 

koşulların sağlanıp sürdürülmesi çalışmaları “örgütleme” kavramıyla 

tanımlanmaktadır(Gün, 2002: 12). Planlama faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan 

örgütleme planın başarısında en önemli bir aşamadır. İşletmede örgütleme yapılırken 

üretim unsurları olan makina, demirbaşlar, malzemeler, hammaddeler ve personel 

amaca uygun bir şekilde tedarik edilirler(Özalp, Ağlargöz, Paşaoğlu, & Şakar, 

2012:107). Örgütlenme; örgütün, insan ve diğer kaynakları kullanarak, planlarında yer 

alan amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir süreçtir(Turan, Memiş, 2005:2). 

 

2.8. Örgütlenme Süreci ve Evreleri 

 

Örgütlenme sürecine ilişkin faaliyetler, yapılacak işlerin belirlenmesi ve 

gruplanması, personelin belirlenmesi ve atanması ile yer, araç ve yöntemlerin 

belirlenmesi evrelerinde toplanmaktadır. Planlama faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya 

çıkan örgütlenme, örgütün insan kaynakları ve diğer kaynakları kullanarak planlama 

da yer alan amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir süreçtir. Örgüt üretim için 

gerekli olan maddi ve manevi araçları, belli bir düzen içinde bir araya getirme 

faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan bir yapı e iskelettir. 
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2.9. Yapılacak İşlerin Belirlenmesi ve Gruplandırılması 

 

Benzerliklerine göre bölümlere ya da gruplara ayrılan temel işlerin (yatay 

farklılaşma) rasyonel yönetilebilecek birimler içinde toplanması ya da 

gruplandırılmasına ise bölümlenme (departmanlaşma) denir(Tozkoparan, 2014:30). 

Örgüt içerisinde yapılacak işlerin belirlenmesi ve yapılacak işlerin gruplara ayrılması 

işlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayacaktır. Örgüt içerisinde yapılacak işler 

dikey ve yatay olarak gruplara ayrılmaktadır.  

 

2.9.1. Yatay farklılaşma 

 

Tozkoparan’a göre Yatay farklılaşma, “temel iş ya da görevlerin bölümlere 

ayrılması(Tozkoparan, 2014:29) şeklinde tanımlanabilir. Yatay farklılaşma, “örgütte 

yer alan bölümler arasındaki ayrılma derecesidir” (Örücü, Kılıç, Yıldız, & Yıldız, 

2012: 4). Örgüt içerisinde yer alan hiyerarşik olarak aynı kademede yer alan birimler 

yatay farklılaşma ile bölümlere ayrılmıştır. “Yatay örgütlenmede görevler göz önünde 

tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır” (Buluç, 1996: 517). 

 

2.9.2. Dikey farklılaşma 

 

Dikey farklılaşma, “yönetim işlerinin bölünmesi sonucu yönetim 

kademelerinin belirlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır(Tozkoparan, 2014:29). Dikey 

farklılaşma, “en üst düzey yöneticiler ile iş gören arasındaki kademelerin sayısını ifade 

eder” (Örücü, Kılıç, Yıldız, Yıldız, 2012: 4). Her örgütte olduğu gibi örgüt içerisinde 

hiyerarşik bir yapılanma mevcuttur. Dikey farklılaşma bu hiyerarşik yapılanmayı ifade 

eden bir bölümlendirme şeklidir. Hiyerarşik örgütlenme modeli “belirli bir kişinin 

yönetiminde örgütsel kademelerin yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin 

yönetimi altında oluşu ya da en alttan üst kademeye doğru zincirleme yükselen bir 

örgüt modeli” olarak tanımlanmaktadır(Buluç, 1996: 517).  Örgütün iş görenler 

arasındaki yetki – sorumluluk ilişkileri ise, özel olarak hazırlanan örgüt el kitapları ya 

da örgüt kılavuzlarında gösterilir (Tozkoparan, 2014, s. 39).Her örgütte örgüt şemasını 

ve örgüt içerisinde yer alan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının detaylı bir 

şekilde belirtildiği örgüt şeması kitapçığı bulunmaktadır. Bu durum örgüt içerisinde 



 

   

13 

 

kimin hangi alandan sorumlu olduğunu açıkça belirtmesi nedeni ile örgüt içerisi yetki 

çatışmalarının önüne geçmektedir. 

 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ‘Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi 

Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ile hastanelerde görev alan personellerin görev, yetki 

ve sorumlulukları belirlenmiştir1.  

 

2.10. Personelin Belirlenmesi ve Atanması 

 

Örgüt için personelin seçilmesinin amacı örgüt verimliliğini artırmak, doğru 

kişinin doğru bölümde çalışmasını sağlamak ve bu sayede örgütte çalışan herkesten 

azami faydayı sağlamaktır(Demirkol, Ertuğral, 2007:24). Örgüt için yeni alınacak olan 

adayın öncelikle aldığı eğitimlere, daha sonra iş tecrübelerine ve daha sonra da yetenek 

ve yetkinliklerine bakılmalıdır. Ancak bu şekilde doğru pozisyon için doğru personel 

ataması yapılabilir. Doğru personelin doğru pozisyona atanması ile de işletme 

içerisinde başarı elde edilir. İşletmelerin asıl amacı da zaten başarı elde etmektir. 

İşletme başarısı için teknik yeterliliklerden sonraki en önemli unsur da personeldir. 

“Doğru işe doğru adam alınmadığı takdirde işletme içinde iş, kişi veya kişiler arası 

uyumsuzluk nedeniyle verimlilik düşüşü, çatışma, işgünü kaybı veya iş kazalarında 

artış ve sonuçta işten çıkarma veya çıkarılma kaçınılmaz olur. Böyle durumlarda 

boşalan işe yeniden iş gören alınması söz konusu olacak ve giderler giderek artacaktır” 

(Demirkol, Ertuğral, 2007: 24). 

 

Her ne kadar personel seçimi için belirlenmiş standartlar var olsa da iş 

dünyasında bunu hayata geçirmek pek mümkün olmamaktadır. Teorikte personel 

seçim şartlarının belirlenmesi, personellerin bu şartlara göre belirleneceği ve atanacağı 

savunulmuş olsa da pratikte tabiri caizse “işe göre dam değil, adama göre iş” ataması 

yapılmaktadır.  

 

  

                                                             
1 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 10.9.1982, No: 

8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi: Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 13.1.1983, No: 17927 Mük. 

Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cilt: 22, S. 2889 
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2.11. Yer, Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi 

 

Bir örgütten yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması, personellin seçimi 

ve ataması kadar önemli olan örgütlenme süreçlerinden biri de yer, araç ve yöntemlerin 

belirlenmesidir. Hangi iş nerede yapılacak, yapılırken hangi araçlardan yararlanılacak, 

hangi yöntemler kullanılacak bu oldukça önemlidir ve iyi bir araştırma yapılıp doğru 

bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. “Örgüt yapısının planlanmasında ilk adım 

amaç ve etkinliklerin tespit edilmesidir” (Buluç, 1996:515). Buluç’a göre Amaçların 

tanımlanması ve çözümlenmesinden sonra kurulacak yapının kararlaştırılması gerekir. 

Bu aşamada amaçlara uygun olarak örgüt modelinin ve örgütleme türünün saptanması 

gerekmektedir(Buluç, 1996: 516). 

 

2.12. İyi Bir Örgütün Nitelikleri 

 

İyi bir örgüt nitelikleri; ortak amaç ve vizyona sahip olmak, sağlıklı iletişimin 

oluşturulması, sağlıklı bir çatışma alanı ve yaratıcılık, örgütsel yetkilendirme, ortak 

sorumluluğun paylaşılması, örgüte bağlılığın sağlanması ve bireysel gelişimin 

desteklenmesi olarak sıralanmaktadır. Ortak Amaç ve Vizyona Sahip Olmak: Örgüt 

içerisinde bulunan herkesin ortak bir vizyona sahip olması örgüt başarısını 

arttırmaktadır. Sağlıklı İletişimin Oluşturulması: Örgüt içerisinde üst yöneticiler, ast 

yöneticiler ve diğer örgüt çalışanları ile iletişimin oluşturulamaması örgüt içerisinde 

ve örgüt dışında başarısızlığa neden olabilir. Bu yüzdendir ki iyi bir örgütte iletişimin 

sağlıklı olması gereklidir. Sağlıklı Bir Çatışma Alanı ve Yaratıcılık: Örgüt içerisinde 

örgüt başarısını etkileyen en önemli şey yaratıcılıktır. Yaratıcılık insanın hayal 

gücünün sınırlarını zorlamasıdır. Fikirlerin minimize düzeyde çatışması yaratıcılığı 

arttırıcı etki yaratabilir. Bu yüzdendir ki iyi bir örgüt yaratıcılığı engellemeyen 

örgüttür. Örgütsel Yetkilendirme: Örgütte yapılan yetkilendirmenin gerekli alanda 

gerekli şekilde yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme yapılması gereken yerde 

yetkilendirmenin yapılmaması örgüt birliğinin bozulmasına neden olabileceği gibi, 

gerekli olmayan durumda yetki verilmeyecek bölün veya kişiye yetki verilmesi örgüt 

birliğinin olumsuz yönde etkileyecektir. Ortak Sorumluluğun Paylaşılması: Örgütte 

çalışma alanlarını ve çalışma konularının bölüşümlenmesinin yanı sıra ortak kullanılan 

alanlar, ortak çalışılan iş ve işlemlerde herkesin aynı özeni göstermesi için bu alan ve 

işlerde örgüt yöneticisi tarafından ortak sorumluluğun paylaştırılması gerekmektedir. 
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Örgüte Bağlılığın Sağlanması: İyi bir örgüt, örgüte bağlı çalışanlarla saptanabilir. 

Örgüt çalışanlarının örgüte bağlılığı iyi bir iletişim sağlanabilir. Bireysel Gelişimin 

Desteklenmesi: Örgüt içerisinde çalışanların bireysel olarak başarılı olması 

yeteneklerinin keşfedilmesi ve desteklenmesi iyi bir örgütün nitelikleri arasında yer 

almaktadır.   

 

2.13. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Örgütlenme 

 

Sağlık sisteminin en uç biriminden en tepe noktasına kadar sağlık sisteminin 

planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve denetimi sürecine sağlık yönetimi 

denilmektedir. Bu yönetimin amaçlarına ve planlarına etkili, verimli, ekonomik ve 

kaliteli olarak ulaşabilmesi için rasyonel ve esnek bir örgütlenmeye ihtiyacı vardır. Bu 

örgütlenme kamuda merkezde Sağlık Bakanlığı ve taşrada il sağlık müdürlüğü olarak 

oluşurken, rasyonel olarak hastanelerde proje/matriks örgütlenme şeklinde kendisini 

göstermektedir. Üniversitelerde ve Özel sektörde ise daha çok operasyonel örgütlenme 

söz konusudur(Ak,1991:12).  
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Sağlık Bakanlığı’nın merkezi ve taşra örgütlenmesine ait örgüt şemaları aşağıdaki 

gibidir. 

 

 

 

Şekil 2.2: 694 sayılı KHK Döneminde Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı 
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Şekil 2.3: 694 sayılı KHK Döneminde İl Sağlık Müdürlüğü Örgüt Şeması, 

 

2.13.1. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Örgütlenme 

 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin örgüt yapısı 694 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre hastanelerin örgüt 

şeması aşağıdaki gibidir.  

 

  

VALİ

İL SAĞLIK 
MÜDÜRÜ

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

ACİL SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

HALK SAĞLIĞI 
BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

PERSONEL 
HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

DESTEK 
HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

İLAÇ VE TIBBİ 
CİHAZ 

BAŞKANLIĞI

BAŞKAN V.

BAŞKAN 
YARDIMCISI

KAMU 
HASTANELERİ 
BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI
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Şekil 2.4: 694 Sayılı KHK ile Hastanelerin Örgüt Şeması (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2019) 

İlçe hastanelerinde idari, mali ve teknik hizmetler sorumlusu hastane müdürü 

pozisyonu bulunmaktadır.  

 

2.13.2. Üniversitelere Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Örgütlenme 

 

Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşları üniversitenin tıp fakülteleri ve 

araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşmaktadır. Üniversitelere bağlı sağlık 

kurum ve kuruluşları örgütlenme yapısı açısından incelendiğinde tıp fakülteleri 

dekanlara; eğitim ve araştırma hastaneleri hastane müdürlerine bağlıdır, tıp fakültesi 

dekanları ve eğitim ve araştırma hastaneleri müdürleri de rektöre bağlıdır. Üniversite 

hastanelerinde “başhekimlik hastanenin en üst yönetim makamı olmasına karşın, bir 

unvan kadro ya da “yasal yönetim” organı olarak görülmemektedir” (Küçükilhan, 

Lamba, 2007:117).Üniversitelere bağlı tıp fakültesi araştırma ve inceleme 

hastanelerinin örgütlenmesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ile aynı 

değildir. Üniversitelere bağlı tıp fakültesi eğitim ve araştırma hastanelerinin 

“örgütlenmesine yönelik kaynak alınabilecek bir düzenleme de “yükseköğretim 
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kurumlarının yönetsel yapısı hakkında yasa gücünde kararname” (Küçükilhan, Lamba, 

2007: 117) ile düzenlenmektedir. Üniversitelere bağlı tıp fakültesi eğitim ve araştırma 

hastanelerinin örgütlenme şemasına örnek olarak aşağıda İstanbul Üniversitesi 

Hastanesi örgüt şeması gösterilmektedir.  

 

 

 

Şekil 2.5: İstanbul Üniversitesi Hastanesi Örgüt Şeması (İstanbul Üniversite 

Hastanesi, 2019) 
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2.13.3. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Örgütlenme 

 

1960’lı yıllardan sonra geleneksel ve klasik yaklaşımlar hastanelerin 

karmaşıklığı nedeniyle hastane problemlerini çözmekte yetersiz kalmıştır. 

Günümüzde karmaşık ve dinamik bir çevre içinde çalışan hastaneler ve çevresi 

arasındaki ilişkileri açıklayabilmek için açık sistem açısından hastane örgütlerini ele 

almak, kendi iç çevresi yanında dış çevresi ile incelemek önem kazanmıştır. Hastaneler 

dış çevreden hasta, araç gereç, mesleki uzmanlık, para vb. girdileri alıp onları dönüşüm 

sürecinden geçirdikten sonra çevreye faydalı sağlık hizmeti çıktısı olarak verirler. 

Çevreden üretim kaynaklarını alırken çevrenin değerleri, istekleri ve baskıları da bu 

kaynakları ve onların örgüte girdiler olarak verilişini etkilemektedir. Çevrenin 

hastanelerin çıktılarını nitelik ve nicelikleriyle ilgili değerlendirmeleri ve baskıların 

neler olduğunun bilinmesi hizmet örgütleri olan hastaneler açısından çok önemlidir. 

Hastanelerin temel girdisi kişilerin sağlık istek, ihtiyaç ve taleplerini kapsayan toplum 

ve çevre ile ilgili girdilerdir(Ak, 1997:23). Özel hastaneler, Özel Hastaneler 

Yönetmeliğinde öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak 

kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla 

uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren 

kuruluşlardır2(Tengilimoğlu, Işık, Akbolat, 2018: 218). Özel sağlık kurum ve 

kuruluşları (özel hastaneler), ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin 

genişlemesinde, hastaların daha iyi şartlarda hizmet alımında ve kamu hastanelerini 

kaliteli hizmet sunmaya zorlayarak rekabet ortamının yaratılmasında önemli bir görev 

yapmaktadırlar(Tengilimoğlu, Işık, Akbolat, 2018: 182). Özel sağlık kurum ve 

kuruluşları (özel hastaneler) yine diğer sağlık kurum ve kuruluşları gibi Sağlık 

Bakanlığının mevzuatına tabidirler. 

                                                             
2 Özel Hastaneler Yönetmeliği https://www.saglik.gov.tr/TR,10510/ozel-hastaneler-

yonetmeligi.html 

https://www.saglik.gov.tr/TR,10510/ozel-hastaneler-yonetmeligi.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,10510/ozel-hastaneler-yonetmeligi.html
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Şekil 2.6: Özel Hastane Örgüt Şeması (Düzce Özel Çağsu Hastanesi, 2019) 

 

2.13.4.Proje ve Matriks Örgütlenme Yapıları 

 

Projeler iş yapmak üzere kurulurlar. İş genelde operasyon ve projeleri kapsar. 

Proje belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça 

tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür.(Ak, 2019). 

Proje tipi örgüt yapısı içinde belirli amaçları gerçekleştirmek üzere proje ekiplerinin 

teşkili ön görülmektedir. Proje ekipleri gerçekleştirilecek amaçlara bağlı olarak 

örgütün çeşitli düzey ve bölümlerinden bir araya gelen örgüt üyelerinden 

oluşmaktadır. Amaçların gerçekleşmesi ile proje ekibinin üyeleri örgütteki eski 

görevlerine dönmekte ve proje örgütü ortadan kalkmaktadır.(Ak, 2009). Matriks 

yapıda dört önemli rol/ unsur söz konusudur. Bunlar tepe yönetimi, matriks yöneticiler 

( fonksiyonel ve Proje) ve üstlü yöneticidir. Matriks örgütün başarısız büyük ölçüde 

tepe yöneticisi tarafından etkilenmektedir. Matriks yöneticiler, astları aynı kimseler 
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olan yöneticilerdir. İki üstlü yönetici ise, uzmanlığı belirli bir fonksiyonel alanda 

bulunan dolayısıyla o birimin bir mensubu olan fakat bu uzmanlığı belirli mal veya 

projeler için kullanmak durumunda bulunan, dolayısıyla bu mal ve projeyi yöneten 

yöneticiye bağlı bulunan bir örgüt üyesidir. Örgütlenme yapıları proje örgütlenme 

yapıları ve matriks örgütlenme yapıları olarak iki ana yapıya ayrılabilirler. Proje örgüt 

yapıları ve matriks örgüt yapıları arasında belirli farklılıklar bulunmaktadır. Bu yüzden 

proje örgüt yapılarını ve matriks örgüt yapılarını ayrı ayrı incelemekte fayda vardır.  

 

2.13.5. Proje Tipi Örgüt Yapıları 

 

Proje örgütünün amacı geleneksel komuta örgütünden daha yüksek derecede 

koordinasyon sağlayabilmektir. Fonksiyonlar komuta örgütteki birimlerden farklı bir 

biçimde bir proje etrafında organize edilmektedir.Bu alan çok projenin olduğu 

durumlarda bu tip yapıya özellikle ihtiyaç duyulmaktadır(Ak, 1990:28). Matriks örgüt; 

matriks yapı, matriks sistemler, matriks kültür ve Matriks davranışlardan oluşur. 

Matriks örgütte ikili emir - komuta ilişkisi vardır. Fonksiyonel ve Proje yöneticileri 

sahip oldukları otoriteyi birlikte kullanmak durumundadırlar. Örgüt üyelerinden 

değişik davranışlar gerektiren bir örgüttür. 

Proje tipi örgütler kurmay proje örgütler ve arı proje örgütler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

2.13.6. Kurmay Proje Örgütler 

 

Kurmay proje örgütler, proje yöneticisinin bir örgütte kurmay işlevini 

üstlendiği uygulama biçimidir ve görevi bağlı olduğu üst pozisyonun faaliyetinden 

doğan yükünü azaltmak ve bu pozisyona proje faaliyeti açısından yardımcı 

olmaktır(Yaşar, Tekinbaş, 2017: 37). Kurmay proje örgütünde, bir proje yöneticisi 

danışman olarak proje ile ilgili tüm işlerin, örneğin araştırma, inceleme, gerekli 

yerlerle koordinasyonun sağlanması, problemlerin çözümlenmesi, yeni önerilerin 

getirilmesi konularından sorumludur(Eren, 2016:6). Kurmay proje örgüt şeması 

aşağıdaki gibidir; 
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Şekil 2.7: Kurmay Proje Örgüt Şeması (Eren, İşletmelerde Matriks Örgütlenme ve 

Sorunları, s. 6) 

 

Kurmay proje örgüt yapılarında en tepede genel müdür bulunmaktadır. 

Kurmay proje örgütlerin ikinci kademesinde proje yöneticileri bulunmaktadır. Her 

proje de kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır. 

 

2.13.7. Arı Proje Örgütler 

 

Arı proje örgütler, “proje ölçütüne göre örgütlenmiş bir örgüttür” (Yaşar, 

Tekinbaş, 2017: 39). Arı proje örgüte, saf proje örgüt de denmektedir. “Saf proje 

örgütünde, tepe yönetiminden sonra gelen yönetim basamağında işletme tarafından 

üstlenilmiş projelere göre bir bölümlendirme yapılmıştır” (Eren, İşletmelerde Matriks 

Örgütlenme ve Sorunları, s. 6). Arı proje örgüt şeması aşağıdaki gibidir; 

GENEL MÜDÜR

DİZAYN ANLAŞMA 
İDARESİ

ÜRETİM KALİTE 
KONTOLÜ

TEST PERSONEL
YÜRÜLÜĞE 

KOYMA

A

PROJE 
YÖNETİCİSİ

B

PROJE 
YÖNETİCİSİ



 

   

24 

 

 

Şekil 2.8: Arı Proje Örgüt Yapısı (Eren. 2016:8). 

  

Arı proje örgütlerin tepesinde genel müdür bulunmaktadır. Kurmay proje 

örgütlerden farklı olarak arı proje örgütlerin ikinci kademesinde araştırma ve 

geliştirme, satış, muhasebe ve finansman, örgüt personeli ve proje yöneticileri 

bulunmaktadır. 

 

Saf proje örgütünde önemli olan işletmenin geleceği değil, projelerin gelişimi 

daha önemli tutulmasıdır(Eren, 2014:7). Bu da bazen sorunlara yol açmaktadır. Yol 

açtığı sorunlar kadar elbette olumlu yönleri de bulunmaktadır. Arı / saf proje 

örgütlerde, “proje faaliyetleri üzerinde emir – komuta birliğine uygun bir yönetim 

uygulaması da bu tip proje örgütünün iyi yönleri olduğunu göstermektedir” (Eren, 

2014:7). 

 

GENEL MÜDÜR

ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME SATIŞ

MUHASEBE 
VE 

FİNANSMAN
PERSONEL

A

PROJE 
YÖNETİCİSİ

ANLAŞMALAR 
YÖNETİCİSİ

DİZAYN

ÜRETİM

TEST

KALİTE 
KONTROL

B

PROJE 
YÖNETİCİSİ

ANLAŞMALAR 
YÖNETİCİSİ

DİZAYN

ÜRETİM

TEST

KALİTE 
KONTROL
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2.13.8. Matriks Örgüt Yapıları 

 

Özer’e göre Matriks örgütler, proje örgütleri eğer proje süresine bağlanmayıp 

çalışma ve örgütlenme biçimlerini sürekli hale getirirlerse bu örgütler matriks 

örgütlenme yapısı halini alır. “Matriks yapı, özellikle detaylı ve koordineli bir çalışma 

gerektiren yüksek teknolojilerin kullanıldığı örgütlerde daha sıklıkla kullanılmaktadır” 

(Ergeneli, Alsırt: 91).Matriks örgütler, “ikili bir yapıdır ve bölümleri oluşturan 

pozisyonlar aynı zamanda iki ayrı üste bağlı bulunmaktadır” (Yaşar, Tekinbaş, 2017: 

41). “Bu örgütleme, örgüt yapısı içerisinde örgütle ilgili birkaç projenin 

gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Matriks örgütleme amaca ulaşıldığı 

zaman örgütler ortadan kalkar” (Özer, 2015:16). “Matriks yapı; çevresel karmaşıklığın 

yüksek olduğu, bu nedenle nihai ürünler üzerinde hızla yapısal değişikliklerin 

yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, karmaşık ürün tasarımlarının yapılmasının 

gerekli olduğu ve bu tasarımların sık sık yenilenmesi gereken hallerde 

uygulanmalıdır” (Ergeneli, Alsırt:90). Matriks örgüt yapısı “içerisinde örgütle ilgili 

birkaç projenin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır” (Buluç, 1996: 518). 

 

Matriks örgütlerin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Matriks örgüt 

yapısında “dikey ilişkilerin yanında yatay ilişkilerin de oluşmaktadır. Bu yapıları işlev 

ve projelerin örgüt yapısının iki ayrı boyutu olarak yer almaktadır ve söz konusu 

boyutların örgüt yapısında arz ve talebi oluşturmaktadır. Matriks örgüt yapısı iki üste 

bağlılık ve etkin çalışma için oluşturulan amaçlanmış anlaşmazlıktır” (Yaşar, 

Tekinbaş, 2017: 42). Bu yapısında ikili komuta siteminin bulunmaktadır. Ayrıca bu 

yapısında tüm yönetim basamaklarında, ya da yönetim basamaklarının birinde iki 

boyutlu bir örgütlemenin bulunması gereklidir. Matriks örgüt yapısı esnektir ve 

yapısında standartlaşma hemen hemen yok gibidir (Eren, 2014:12 – 13). 
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Matriks örgüt yapısı şeması aşağıdaki gibidir; 

 

Şekil 2.9: Matriks Örgüt Yapısı (Eren, 2016: 9) 

 

Matriks yapı genellikle kurumun çevresi çok değişken ve kurumun bu değişken 

çevreye kolaylıkla uyum sağlaması gerekiyorsa yararlı olur(Özer, 2015:18). Matriks 

örgütün başındaki yöneticiler (fonksiyon ve proje yöneticileri) görev, yetki ve 

sorumlulukları açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konulmuş ise iyi işleyen bir matriks 

yapıdan söz etmek olasıdır(Küçükilhan, Lamba, 2007:121). 

 

Matriks örgüt içinde iki farklı yapılanma mevcuttur(Küçükilhan & Lamba, 

2007: 122). Bunlar fonksiyonel hizmet yapılanması ve proje hizmet yapılanmasıdır. 

“İdeal matriks yapılarda fonksiyonel ve ürün bölümleri, faaliyetlerini öncelik ve 

yetkinin sürekli dengelenmesi yoluyla yerine getirmektedirler” (Ergeneli, Alsırt: 90).  

Fonksiyonel Hizmet Yapılanması: Fonksiyonel hizmet yapısında, fonksiyonel hizmet 

yöneticileri kaynakların dağıtımı hizmetlerin teknik yönü ve gerekli teknolojik 

adaptasyonların gerçekleştirilmesi ile ilgilenir(Küçükilhan, Lamba, 2007: 122). 

Fonksiyonel hizmet yapılanmasında bitirilen bir projenin yerini alan yeni projeye 

uygun bir örgütlemeye geçilmekte, bunun en kısa zamanda yapılması gerekmektedir 

ve matriks örgüt buna olanak verecek niteliktedir(Eren, 2014:12 – 13). 

Proje Hizmet Yapılanması: Proje hizmet yapısında, proje hizmet yöneticileri projelerin 

zamanında tamamlanmasını sağlamaktadırlar(Küçükilhan, Lamba, 2007:122). 

Matriks örgüt yapılarının projeleri için özel olarak oluşturulan örgüt yapılarıdır. Örgüt 

içerisinde belirlenen projelerin hızlı bir şekilde yapılması için oluşturulmuştur.  

  

GENEL 
MÜDÜR

A

PROJE 
YÖNETİCİSİ

B 

PROJE 
YÖNETİCİSİ

DİZAYN 
MÜHENDİSİ

DİZAYN 
MÜHENDİSİ

DİZAYN 
MÜHENDİSİ

ÜRETİM

MAXİNİST 
KAYNAKÇI VB.

MAXİNİST 
KAYNAKÇI VB.

TEST

MÜHENDİS VB.

MÜHENDİS VB.

YÜRÜRLÜĞE 
KOYMA

MÜHENDİS VB. 

MÜHENDİS VB.

ANLAŞMA 
İDARESİ

AVUKAT

MUHASEBECİ

AVUKAT

MUHASEBECİ
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2.13.9. Hastanelerde Matriks Örgütlenme  

 

Matriks örgüt yapısında iki tip yönetici bulunmaktadır. Bu yöneticiler, 

fonksiyonel yöneticileri ve proje yöneticileri olarak sınıflandırılmaktadır. Hastaneler 

açısından matriks örgütlenme yapısı ele alındığında durum yöneticileri de proje 

yöneticileri de hekimlerdir. Fonksiyonel yöneticilerini ve proje yöneticilerini 

birbirinden ayıran uzmanlık alanlarıdır, her uzman hekim kendi projesinin 

yöneticisidir. Hekimler dışında kalan ekibin diğer üyeleri olan eczacı, diyetisyen ve 

hemşireler, bir iş gününde birden fazla yönetici ile ekip olarak çalışmak 

zorundadırlar(Çambay, 2016:67).  Matriks örgütlenme yapısının hastaneler açısından 

özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir. 

 

Vakayı oluşturan işlerin gerçekleştirilmesi sorumluluğunu fonksiyonel 

yöneticiler ile proje yöneticileri ortak olarak taşımaktadır. Vaka yöneticisi ile diğer 

ekip üyeleri arasında hiyerarşik bağ yoktur. Vaka ekibi içinde yer alan elemanlar iki 

ayrı amire bağlıdır. Matriks örgütlenme yapısında yetkinin kaynağı mevki veya 

pozisyon değil, bilgi ve yetenektir. Örgüt içi iletişim çok yönlüdür(Çambay, 2016: 

68).Aşağıdaki şekilde matriks yapıda yöneticilerin ilişkileri gösterilmektedir.  

TEPE 
YÖNETİCİSİ

MATRİKS 
YÖNETİCİ 

(FONKSİYONEL)

İKİ ÜSTLÜ 
YÖNETİCİ

MATRİKS 
YÖNETİCİ 
(MAL VE 
PROJE)

Şekil 2.10: Matriks Yapıda Yöneticilerin İlişkileri 
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2.14. Değişim Kavramı 

 

Değişikliğin anlamı " değişik olma durumu", " bir bütünden bir bölümün 

değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum veya amaca uygun biçimde getirmek için 

yapılan değiştirme, tadilat" olarak tanımlamaktadır. 

 

Değişim; gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için örgütün kültürü, 

politikaları, yapı ve insan gibi öğelerinde etkili değişiklikler yapabilme, oluşan direnişi 

giderebilme, yöntem ve stratejileri uygulama faaliyetleri olarak adlandırılabilir. 

Değişim, işletme ya da organizasyon içinde, iş süreçleri, örgüt yapısı, iş tanımları, 

sorumlulukları, üretim teknikleri, çevresel düzenlemeler, yönetsel yaklaşımlar gibi 

konularda yapılan organizasyonda bütünüyle etkileşim doğuran farklılıktır. Değişim 

önemlidir çünkü örgütlerin geleceği, değişen şartlara ayak uydurabilme yeteneklerine 

bağlıdır(Ak, 2019). Değişim, hiçbir doğrultuyu ifade etmeyen yani ilerleme ya da 

gerileme biçiminde gerçekleşebilen, bir değer yargısı taşımayan ve önceki durum ve 

davranıştan farklılaşma; bir bütünün öğelerinde, öğelerinin birbirleriyle ilişkilerinde, 

öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir farklılığın olmasıdır” (Yeşil, 

2018:309). “1950’lerde başlayan değişim süreci, 1970’lerin ikinci yarısında toplum 

üzerinde etkisini oldukça hissettirmeye başlamıştır” (Aslaner, 2010: 5). 1990’lı 

yıllarda yaşanan sosyal, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ardından değişim kişisel 

ve örgütsel yaşam açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır(Avcı, 

2019:149). Koçel’e göre değişim “kişilerin, nesnelerin yerini değiştirmekten kişisel 

bilgi, yetenek vs.nin mevcut durumundan farklı bir konuma getirilmesine kadar olan 

her türlü farklılığı ifade eder(Koçel, 2015:784). Başka bir deyişle değişim, herhangi 

bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade etmektedir(Yeşil, 2018: 309). 

Değişim, bir biçim veya durumdan başka bir biçim veya duruma geçiştir(Ayden, 

Yılmaz, 2018:344). Değişim; bir aktör, bir sistem ve bir çevre arasında meydana gelen 

karşılıklı bir etkileşim olayıdır ve bu olay bir kesinti, dengesizlik veya fark oluşturan 

bir uyarıcı ile başlayan bir süreç şeklinde gerçekleşmektedir(Ürek, Bilgin Demir, 

Karaman, 2019:90). 

 

Yeşil’e göre “Değişim kavramı, bir şekilden diğer bir şekle dönüşüm işlemini, 

değişik bir anlatımla, bir sistemin bir durumdan başka bir duruma dönüşmesini 

tanımlamak için kullanılmaktadır” (Yeşil, 2018: 309). Aristoteles’e göre üç değişim 
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türü vardır, yokluktan varlığa geçme (doğum), varlıktan yokluğa geçme (ölüm) ve 

varlıktan varlığa geçmedir (devim)(Avcı, 2019:150) (Avcı, 2019:150). Yokluktan 

varlığa geçme (doğum), mevcut konumdan değişim sayesinde daha iyi bir konuma 

ulaşılması, değişimin başarı ile sonuçlanması, örgüt başarısının artmasıdır. Varlıktan 

yokluğa geçme (ölüm) ise örgüt için yapılan değişim plan ve çalışmalarının beklendiği 

gibi sonuçlanmaması, örgüt çalışanları, örgüt çevresi ve örgüt yapısı itibari ile 

değişime ayak uydurulamaması sonucunda örgütün pazar içerisinde varlığını devam 

ettirememesidir. Varlıktan varlığa geçme (devim) ise yapılan örgütsel değişimde 

örgütün olumlu veya olumsuz etkilenmemesi, varlığını yine eskisi gibi devam 

ettirmesi şeklinde ifade edilmektedir.  

 

2.15. Değişimi Etkileyen Faktörler 

 

Değişimin gerçekleştirilmesi değişimi etkileyen faktörlere bağlıdır. Değişimi 

etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Değişimi etkileyen faktörler ana başlıklar 

halinde; örgüt içi (içsel) faktörler, örgüt dışı (çevresel) faktörler ve birey faktörü olarak 

üçe ayrılmaktadır. Örgüt içi, örgüt dışı yani örgüt çevresi ve birey birbirinden ayrı ve 

bağımsız olarak düşünmek yanlış olacaktır. Örgüt dışında, örgüt içinde, bireylerde 

oluşacak her durum örgütün varlığına etki etmektedir.  

 

2.15.1. Örgüt içi faktörler 

 

Örgüt, üretim faktörlerinin teknolojik gelişmeler dahilinde sistematik olarak 

kullanıldığı kurumdur. Örgüt içi, işletmenin iç çevresini, üretim faktörlerini, 

yöneticileri ve çalışanları ifade etmektedir. Değişimi etkileyen örgüt içi faktörler, 

örgütün yaşı, örgütün büyüklüğü, örgütün yapısı, örgütün aidiyet bilinci (bağlılık 

duygusu), örgütsel değişim direnci, örgüt psikolojisi, örgüt içindeki gruplar ve örgütün 

yaşadığı stres olarak sekiz alt başlıkta incelenmiştir.  

 

2.15.1.1. Örgütün yaşı 

 

Örgüt yaşı örgütün kuruluşundan itibaren geçen zamanı ifade etmektedir. 

Bulunan zamana yakın tarihte kurulan işletme değişime daha kolay adapte olmaktadır. 

Bunun sebebi kurulma tarihinin yeni olması yani dışsal açıdan gerçekleşen 
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gelişimlerin fazla değişmemesinden kaynaklanmaktadır. Bulunan zamanla işletmenin 

kurulma tarihi arasında fazla zamanın olması örgütün değişime adaptasyonu açısında 

olumsuz etkiye sahip olmaktadır. Örgüt yaşı büyük olan köklü işletmeler zaman 

içerisinde küçük değişimler yapmadan bir anda değişmeleri kesinlikle mümkün 

olmayacaktır.  

 

2.15.1.2. Örgütün büyüklüğü 

 

Örgütler belli bir büyüklük sınırına kadar işlerini yürütebilmekte, bu sınırı 

aşması durumunda ise değişim gerekli olmaktadır(Yeşil, 2018:313). Örgütün 

büyüklüğü değişim açısından önem taşımaktadır. Örgütlerde büyüme veya küçülme 

gereksinimleri de örgütsel değişimin nedeni sayılabilmektedir(Yeşil, 2018:313).  

Şöyle ki, küçük işletmelerin büyük işletmelere oranla değişimi gerçekleştirmeleri daha 

kolay ve daha kısa zamanda olmaktadır. Örgütler belli bir büyüklük sınırına kadar 

işlerini yürütebilmekte, bu sınırı aşması durumunda ise değişim gerekli 

olmaktadır(Yeşil, 2018:313). Bu gibi aşırı büyük işletmeler Pazar içerisinde 

varlıklarını devam ettirmek için değişerek küçülme yoluna giderken bazı küçük 

işletmeler de varlıklarının hissedilmesi amaçları ile büyüme yolunda değişme yoluna 

gitmektedirler. 

 

2.15.1.3. Örgütün yapısı 

 

“Örgüt yapısı, bir örgütün tasarımı ile örgüt içindeki kişi ve işlerin 

gruplanmasına göre oluşan formel bir model olup bir firmadaki iş akışının 

düzenlenmesi, karar alma sürecinde yetkinin ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi 

ve firmadaki iletişime bağlı ilişkilerin nasıl gerçekleştirileceğinin tespit edilmesi 

olarak tanımlanabilir” (Erkocaoğlan, Özgen, 2009:208). Örgütlerin varlıklarını 

sürdürmelerinin temel koşulu, değişimin gereklerine uygun tepkiler 

geliştirebilmelerine bağlı hale gelmektedir(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:57). 

Değişim örgüt üzerine odaklanırsa “değişim kültürel değişiklik programı ile 

gerçekleştirilir” (Güleş, Burgess, 2000:104). Mirze (2016), Örgütsel yapılar esnek 

örgüt yapısı ve katı (bürokratik) örgüt yapısı olarak ikiye ayrılmaktadır. Esnek örgüt 

yapısı “konfigürasyonlar içinde karmaşık, düzensiz, her an kanadını değiştirebilen, 

ama yenilik ve yaratıcılıkları gerçekleştirebilecek bir yapıdır” (Mirze, 2016:224). 
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Bürokratik örgüt yapısı ise, etkili kontrol, yönetim ve performans sağlanmak inşa 

edilmiş, temelleri sağlam, düzenli, planlı, oturmuş sarak olarak(Mirze, 2016:224) 

tanımlanmaktadır. Esnek yapılı örgütler değişime açık ve daha kolay şekilde adapte 

olurken katı (bürokratik) yapılı örgütler değişime esnek yapılı örgütler kadar sıcak 

bakmaz ve çabuk adapte olamazlar.  

 

2.15.1.4. Örgütsel aidiyet bilinci 

 

“Örgütsel bağlılık, bir bireyin örgüte aidiyetini ifade eder (Çivilidağ, 2018: 

391). Örgütsel bağlılık “bireyin örgütle karşılıklı olarak bahse girdiği bir süreç olarak 

değerlendirmekte ve bilinçli ve amaçlı olarak bir taraf tutma davranışı olarak” 

nitelendirilmektedir (Ayden, Yılmaz, 2018:346). 

 

Çalışanların örgüte bağlılığının duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam 

bağlılığı gibi üç biçimi bulunmaktadır. 

 

2.15.1.4.A. Duygusal bağlılık 

 

Duygusal bağlılık “bireyin kendilik algısının bir parçasıyla eş anlamlı olarak, 

duygusal bir bağla örgüte ait olma duygusuyla karakterize bir anlama sahiptir” 

(Çivilidağ, 2018:391). Duygusal bağlılık “üyenin ait olduğu örgütüne karşı duygusal 

davranması ve bunun bir sonucu olarak çok fazlaca gayret sarf etmeye arzulu 

olmasıdır” (Ayden, Yılmaz, 2018: 346).  

 

2.15.1.4.B. Normatif bağlılık 

 

Çivilidağ’a göre Bireyin örgütte kalmak için ahlaki anlamda zorunluluk 

hissetmesi olarak tanımlanır(Çivilidağ, 2018: 391). Örgüt çalışanları, “minnet duygusu 

ve/veya örgütünün kendine gerçek anlamda çok ihtiyacı olduğunu düşündüğü, bunla 

beraber çalıştığı yerde devam etmesinin yapılacak en doğru seçenek olacağı fikri 

hâkimdir yani birey örgütüne karşı kendisini daha borçlu hisseder ve örgütte kalmayı 

diğer tüm seçeneklere yeğler (Ayden, Yılmaz, 2018: 346). 
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2.15.1.4.C. Devam Bağlılığı 

 

Devam bağlılığı, çalışanın bireysel beklenti ve çıkarlarını dikkate alarak örgüt 

üyeliğini ve örgüte olan bağlılığını devam ettirmesidir(Ayden, Yılmaz, 2018: 346). 

Çivilidağ’a göre bireyin örgütten ayrılması halinde yüksek sosyoekonomik maliyetleri 

tahmin ettiği aşamadır(Çivilidağ, 2018:391). 

 

Örgüte, örgütsel bağ ile bağlı örgüt çalışanları, örgütte yapılacak değişikliklere 

de aynı şekilde bağlılık göstereceklerdir. Örgütsel aidiyet bilincinin ve örgütsel 

güvenin bir arada güçlü olduğu örgütlerde değişimi gerçekleştirmek daha kolay 

olacaktır.  

 

2.15.1.5. Örgütsel değişim direnci 

 

“Değişim olgusu olumlu yönde birtakım gelişmelere yol açabilecek dahi olsa, 

bu süreçte pek çok birey, değişime direnç gösterme eğiliminde olabilmektedir” (Yeşil, 

2018: 309). Değişime direnç; çalışanların değişime meydan okuyan, bozmaya çalışan, 

tersine çevirmeye veya karşı gelmeye yönelik algıları, söylemleri ve davranışları 

olarak tanımlanabilir(Ayden, Yılmaz, 2018: 345). 

 

Değişime karşı direnmenin pek çok nedeni vardır. Değişime karşı direncin bir 

kısmı aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

 

 Mevcut statüden memnun olma veya sahip olunan yetkilerin 

kaybedilmesi korkusu 

 Genel olarak yeni uygulamalardan çekinme veya yeniliklerin getireceği 

değişikliklerin belirsiz olması 

 İşletmede yaşanan sorunların geçici olduğu ve herhangi bir değişiklik 

yapılmasına gerek olmadığına inanılması 

 Geçmişte yaşanan kötü tecrübelerden dolayı işletme yönetimine güven 

duymama 

 İşletmede meydana gelecek değişiklerle ilgili yanlış duyumların 

alınması 

 Sahip olunan otoritenin, prestijin ve finansal gücün kaybedilmesi riski 
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 Yapılacak değişikliklerin işletmeye fayda yerine zarar getireceğine 

inanılması(Aksu, 2000: 41) 

 Teknolojik işsizlik korkusu 

 İş yükü artışı korkusu 

 Teknik bilgi yetersizliği korkusu 

 İş / ücret / ödül ilişkisinde değişiklik korkusu 

 Değişimi teknik olarak imkânsız görme 

 İş koşullarında değişiklik korkusu 

 Maliyet yüksekliği(Koçel, 2015: 799) gibi nedenlerden dolayı değişime 

direnilmektedir.  

 

Bunlara ek olarak; “işletmede yapılan değişiklikler henüz işletme kültürüne 

iyice yerleşmeden getirilen yenilikler kırılgandır ve dirençle karşılaşabilir” (Aksu, 

2000, s. 44). Aksu’nun (2000) da dediği gibi “gerçek bir değişim zaman alır”. 

 

Değişim esnasında elbette değişimin hemen kabul edilmesi beklenmemektedir. 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı değişime karşı direnç oluşmaktadır. Değişime 

direnmek her zaman olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır. Değişim direncinin 

olumlu yönleri; 

 

 Değişiklik önerilerinin yeniden gözden geçirmeye yöneltir. 

 Değişim sırasında veya sonrasında problem olabilecek konuları 

önceden teşhise yarar 

 Değişimi gerçekleştirmek için daha etkin iletişim sistemi kurmaya 

zorlar 

 Ciddi sorunlar çıkmadan önce önlem almaya imkân sağlar 

 Önerilerin uygunluğunu irdelemeye (hatta sorgulamaya) sevk eder 

 Ek bilgi ve ek seçenek aramaya sevk eder 

 Değişim öncesi değişime uygun kültür oluşturmaya sevk eder(Koçel, 

2015: 804). 
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2.15.1.6. Örgüt psikolojisi 

 

Örgüt psikolojisi; iş ve örgüt alanında çalışanlarla ilgili problemlere bilimsel 

temelli çözümler bulmaya odaklanan psikoloji alt dalıdır. Psikoloji biliminin iş yerinde 

uygulanması, iş yerindeki davranışın bilimsel olarak çalışılmasıdır. Örgüt psikologları 

çalışanların iş yerindeki tatminini arttırmak için davranışlarını anlamayı, ölçmeyi, 

işverenlerin uygun adayı seçmesini, işe yerleşmesini ve kariyer yaşamını 

düzenlemesini sağlar. Çalışanlar için iş yerini daha çalışır bir yer haline getirmeyi 

amaçlar. Örgütlerin bu amaçlara ulaşabilmesi için üzerinde durdukları konulardan 

birisi iş gören moral ve motivasyonudur.   Diğer yandan örgütsel iklim, iş tatmini, 

örgüt kültürü, normlar, değerler, inançlar, tutumlar, davranışlar, ile iş görenin 

psikolojik sağlığı, örgütsel sağlık, bilişsel ve duygusal güven, orgütsel bağlılık, 

örgütsel adalet, örgütsel sinizm ve grup dinamiği örgüt psikolojisinin ilgilendiği 

konulardır.( Hasan Tutar, örgütsel psikoloji, Endüstri ve örgüt psikolojisine yeni 

yaklaşımlar, Detay Yayınevi, Ankara). “Örgüt psikolojisi; bir işletmede çalışan, 

yönetici, beyaz yakalı ve mavi yakalıları kapsayan herkesin etkin çalışmaları 

konusunda gerçekleştirilmesi gerekli kurumsal çalışmaları ve araştırmaları; 

yöneticilerle çalışanlar karşı karşıya veya ulaşılması güç hiyerarşik düzlemin iki 

ucunda değil, aynı çatı altında, yan yana verimli, motivasyonu yüksek ve iş 

memnuniyeti içinde olmasının yollarının incelenmesini içermektedir.” (Telman & 

Aşkun Çelik, 2013: 2). 

 

Örgüt yöneticileri tarafından kesin olarak bilgilendirilmeyen çalışanların, 

beklentileri karşılanmadığı takdirde güvensizlik ve bu güvensizlik sonucunda 

geleceklerinden kaygı duyarak belirsizlik yaşadıkları gözlenmektedir(Karakuş, 

Yardım, 2014:25). Dünyadaki teknoloji, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve kültürel 

değişim, insanın iş hayatında sosyal varlık olarak kabul edilmesinden sonra, artık bir 

kaynak olarak ele alındığı seksenli yıllar, onun seçimi, örgütteki yeri, yönetilmesi ve 

kariyerinin geliştirilmesi ile ilgili örgütlerde yeniden yapılanma çalışmaları 

başlamıştır(Telman, Aşkun Çelik, 2013:13). 
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2.15.1.7. Örgüt içindeki gruplar 

 

Örgüt içindeki gruplar, örgüt yöneticileri ve örgüt çalışanları olarak 

nitelendirilmektedir. Yöneticiler ve çalışanlar arasında kurulacak iletişim ve 

yöneticilerin ve çalışanların değişim hakkındaki düşünceleri, yöneticiler ve çalışanlar 

arasındaki güven ilişkisi değişimi oldukça etkilemektedir. Bununla beraber örgüt 

içindeki grupların değişime olan istekleri de değişimi etkileyen unsurlar arasında yer 

almaktadır. Eğer personel yapılanlara karşı ilgisizse, hedeflenen değişiklikler 

gerçekleştirilemez(Aksu, 2000:43); eğer yöneticiler değişimi gerçekten isteyip ve 

olumlu yönlerini çalışanlara doğru ve zamanında iletmeleri durumunda değişim 

herhangi bir aksaklığa neden olmadan örgüt içerisindeki gruplarında katılımıyla 

gerçekleştirilmektedir.  

 

2.15.1.8. Örgütün yaşadığı stres 

 

Örgütlerdeki büyük ve köklü değişimler ise olumsuz etkileri sebebi ile 

çalışanların stres düzeylerini arttırmakta ve ruhsal durumlarını da 

etkilemektedir(Karakuş, Yardım, 2014:23). Lazarus ve Folkman tarafından geliştirilen 

stres modeli, plansız ve düzensiz olarak gelişen örgütsel değişimlerin, çalışanlar 

üzerinde olumsuz yönde etkileri olduğunu göstermektedir(Karakuş, Yardım, 

2014:24).  

 

İletişim, sağlıklı ilişkinin temelidir(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:57). 

Çalışanlar ve yöneticiler arasında doğru ve sağlıklı bir iletişimin kurulmasıyla örgüt 

içerisinde yaşanan stres azaltılmaktadır. Bu durumda yöneticilerin iletişim teknik ve 

becerileri konusunda iyi eğitim almış olmaları gerekmektedir.  

 

2.16. Örgüt Dışı Faktörler 

 

Değişimde en çok etki eden faktör örgüt dışı faktörlerdir. Örgüt çevresinde 

gerçekleşen her türlü gelişim, değişimi etkilemektedir. Değişimin 

gerçekleştirilmesinde etkili olan örgüt dışı faktörler ise çevre ve rekabettir. Çevre, 

örgüt çevresini diğer bir ifade ile diğer örgütleri ve vatandaşları ifade etmektedir. 

Rekabet, örgütlerin pazar içinde varlıklarını sürdürme çabaları olarak ifade edilir.  
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2.16.1. Çevre 

 

Çevre, faaliyet halindeki örgütü, fiili ve potansiyel olarak etkileyen tüm 

faktörleri temsil eder(Naktiyok, Bayrak Kök, 2006:82).Bu faktörler, tüketiciler, pazar 

içerisinde faaliyet halinde bulunan tüm örgütler, coğrafi ve beşerî değişim ve 

gelişimler, ekonomiye bir şekilde dâhil olan devleti ifade etmektedir.   

 

Günümüzde örgütler; çevrelerinden girdiler alan ve amaçlarını başarmak için 

bu girdileri çıktılara çevirme faaliyeti yapan bir açık sistem olarak görülebilirler 

(Naktiyok, Bayrak Kök, 2006: 82). Örgütler geleneksel anlamda aslında süreklilik için 

tasarlanmış olsalar da aynı zamanda çevreyle sürekli etkileşimde bulunan birer açık 

sistemler oldukları için, çevrede meydana gelen değişmelere göre iç bünyelerinde 

değişiklikler yaparak dinamik dengeyi sürdürmeye de çalışmaktadırlar(Ürek, Bilgin 

Demir, Karaman, 2019:90). Değişim neticesinde oluşan belirsiz ortam, örgütler için 

çevrelerine duyarlı olmayı ve daha büyük uyum kapasitesini gerektirir(Naktiyok, 

Bayrak Kök, 2006: 82). “Hızlı değişimin sebep olduğu kaos ortamında var olabilmek 

için; örgütlerin daha esnek ve yalın örgütlenmesi, çok yönlü iletişim ağını 

yaygınlaştırması, çevreye uyum yeteneğini geliştirmesi gerekmektedir” (Yalçın, 

Seçkin,  Demirel, 2009: 57). 

 

2.16.2. Rekabet 

 

Bayer’e göre Rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri çok daha 

güçlü yapı ve sistemlere bağlıdır(Bayer, 2005:129). Rekabet, riski fırsata 

dönüştürebilme stratejisine sahip olanların yetenekleri ile şekillenmektedir(Yalçın, 

Seçkin, Demirel, 2009: 60). Eski rekabet koşullarını ve başarı kurallarını ortadan 

kaldırmakta ve işletmeleri, içe dönük yeniden yapılandırma arayışlarını 

yönlendirmektedir(Bayer, 2005:128). Rekabet üstünlüğü sağlamak, çevresel riskleri 

fırsata dönüştürmek, örgütün yaşam süresini uzatıp, uzun dönemde hedeflenen 

amaçlara ulaşabilmek örgütler için(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009: 57) değişim 

gerçekleştirilmektedir. Teknolojik yenilikleri yakından izleyip onlara ayak 

uydurabilmek, çeşitliliği ve seçiciliği hızla artan tüketici tercihleri, çalışanların 

motivasyonu ve kamuya yönelik faaliyetlerde bulunma isteği, işletmelerin yönetim 

kalıplarında köklü değişimlere ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur(Bayer, 2005: 129).  
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“Daha az maliyetle çalışmak, rekabet gücünün artması demektir” (Bayer, 2005: 

129). Rekabet gücü artan örgütün pazarda üstün olması anlamına gelmektedir. 

Örgütün pazarda üstün olması işletmenin rakiplerine göre daha başarılı ile doğru 

orantılıdır. “Bir işletmenin rakiplere göre başarısı; içinde bulunduğu çevredeki olayları 

ölçme ve tahmin etmedeki göreli üstünlüğüne bağlı olmaktadır” (Bayer, 2005:132).  

 

2.17. Birey Üzerinden Etkileyen Faktörler 

 

Kayasandık’a göre “Modern zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 

ilerlemeler, bireylere ve toplumlara güncel kalabilmeleri için kendilerini kesintisiz bir 

yenileme ve geliştirme baskısı yapmaktadır(Kayasandık, 2017: 514). “Değişimin 

gerçekleştirilmesinde birey üzerinde odaklanmak, eğitim programlarının kullanılması 

gerektiği görüşünü hâkim kılar” (Güleş, Burgess, 2000: 104). Değişimi birey üzerinde 

etkileyen faktörler kişilerin bilgi birikimi, kişisel beceri, kişisel farkındalık ve kişisel 

algı olarak sıralanmaktadır.  

 

2.17.1. Bilgi 

 

Bilgi; “kişisel deneyimler, önceki bilgiler, değerler ve amaca yönelik 

enformasyonun bir bileşimi olarak tanımlanabilir” (Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:50). 

Bilginin birincil öz kaynak olarak kabulü ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler 

örgütleri daha esnek, yalın, hareket kabiliyeti yüksek, hiyerarşik bir yapılanma ve hızlı 

karar alma becerileri geliştirmeye zorlamaktadır(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:57). 

Bu durum örgütleri değişime sürüklemektedir. “Değişimi takip etmek ve değişime 

uyum sağlamak bir yana, bireylerin mevcut yaşamları, düzenleri ve düşünceleri ile 

ilgili her yenilik bir değişime hazır olma durumunu gerektirmektedir” (Kayasandık, 

2017:515). “Bilgide değişim, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşumuna bağlıdır” 

(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009: 50). Bilginin değişime etkisi “bir taraftan bireylerin 

mevcut koşul ve şartlara uyum sağlamalarına katkı sağlarken diğer taraftan örgütlerin 

rekabet edebilme ve varlıklarını sürdürmelerinde belirleyici rol oynamaktadırlar” 

(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:52) şeklinde ifade edilebilir. “Bilgi temelli bir 

yapılanma, örgütlere performans potansiyeli yaratma ve kullanılabilir bilginin 

üretkenliğini artırmada dikkate değer katkılar sağlayacaktır” (Yalçın, Seçkin, Demirel, 
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2009:57). Günümüzde “bilginin, bireyin ve finansal değerlerin global ölçekteki 

entegrasyonu neticesinde değişimin hızını arttıran bir katalizör rolü üstlendiği ve yeni 

değişimlere kaynaklık ettiği dikkat çekmektedir” (Bartan, Boztepe Taşkıran, 2018: 

1158). “Bilgideki yükselişe paralel olarak mavi yakalı sanayi işçisinin yerini bilgi 

işçisi almaya başlamıştır” (Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:58).  

 

2.17.2. Beceri 

 

Beceri, insanların yetenekleri doğrultusunda yaptıkları ve yapabilecekleri işleri 

ifade etmektedir. Beceride teorik bilgiden daha önemli olan şey de pratik bilgidir. 

Diğer bir deyişle pratik bilgisi ve beceri doğrusal orantılıdır. “İş hayatında yönetim 

kademesinde alınan kararlar organize edilip, aşağıya doğru uygulanmaya geçilirken, 

yeni insanın bir kaynak olarak ele alınmasından sonra “İşi yapan bilir” düşüncesinden 

hareket edilerek elemanların yaptıkları işle ilgili yeni fikirler geliştirmelerine ve bu 

fikirlerin ciddiye alınıp ödüllendirilmesine başlanmıştır(Telman, Aşkun Çelik, 

2013:13). Günümüzde insan davranışları, yetenekleri, performansı ve becerilerinin ön 

plana çıkması(Telman, Aşkun Çelik, 2013:14) ile örgütsel değişim alanlarına etkileri 

de oldukça artış göstermektedir.  

 

2.17.3. Farkındalık 

 

Farkındalık kişilerin çevrelerinde olan biten her şeye karşı ilgisi olarak 

açıklanmaktadır. Bireyler çevrelerinde olan bitenlere karşı hareket etme isteğinde 

bulunmayı istemeleri olağan bir davranış şeklidir. Yöneticinin örgüt açısında 

farkındalık yaratma çabası da örgüt çalışanlarının kendilerini ön plana çıkarmak için 

örgüt içerisinde farkındalık yaratma isteği de bir değişim nedeni olmaktadır. Bu 

durumda yöneticilerin farkındalık oluşturma isteği ile değişen zaman ve ihtiyaç 

kavramlarına karşın “ticari ve toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir 

yöneticinin dünyadaki bu gelişmeyi görüp hayallerini ve vizyonunu yani başka bir 

ifade ile olmak istediği yeri bu doğrultuda şekillendirmelidir(Berk, 2016:186). 
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2.17.4. Algı 

 

Algı, bireyler tarafından durum ve olayların anlama kabiliyeti olarak ifade 

edilmektedir. Bu bağlamda örgüt tarafından değerli görülme ve önemsenme algısı 

çalışanın kendilik tanımlamasındaki rol statüsünü ve örgütsel üyeliğini özümsemesini 

teşvik eder(Telman, Aşkun Çelik, 2013:201). Örgütü özümseyen ve benimseyen 

çalışanlar örgütün kendilerine zararlı herhangi bir girişimde bulunmayacağı algısını da 

taşımaktadır. “Yüksek düzeyde örgütsel destek algılayan çalışanların, 

devamsızlıklarının daha az olduğunu ve iş sorumluklarını yerine yetirmede düşük 

düzeyde örgütsel destek algılayan çalışanlara göre daha bilinçli olduklarını 

göstermektedir” (Telman, Aşkun Çelik, 2013:201). 

 

2.18. Değişime Hazırlık 

 

Değişime hazırlık bir değişiklik çabasına karşı gelişen destek ya da direnç 

davranışının bilişsel öncüsü olarak tanımlanmaktadır(Kayasandık, 2017:515). 

Aslaner’e göre Değişim süreçleri, çalışanları yapılacak değişikliklerden haberdar 

etmekten ve değişime direnci ortadan kaldırmaktan; etkili örgütsel yapıların tasarımına 

kadar değişen pek çok faktörü içerir(Aslaner, 2010:6).  

 

Değişime müdahaleden önce, sistemi iyi analiz etmek ve değişime hazırlamak 

bu süreçte önem kazanmaktadır(Saylı, Tüfekci, 2008:196).“Bilgideki değişim 

örgütleri, örgütsel öğrenme, gelişme ve yenileme arayışına yönlendirmiştir. Bu 

durumda üst düzey yöneticilerin yönetim sistemi içerisinde aşağıdaki hususları dikkate 

almaları zorunlu hale gelmiştir(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:59). Yönetici kadrosu 

çeşitlilik taşıyan çalışanların farklı çalışma perspektifleri ve yaklaşımları içereceğini 

anlamalı, görüş ve kavrama çeşitliliğine gereken önemi vermelidir. Yöneticiler, 

çalışanlarına yönelik farklı öğrenme fırsatları tanımalıdırlar, örgüt kültürü herkese 

yönelik yüksek performans standartları beklentisi sağlamalıdır, örgüt kültürünün 

kişisel gelişmeyi harekete geçirici özellik ve yapıda olmasına önem verilmelidir, 

örgütsel kültürünün açık veya şeffaf olması ilkesi benimsenmelidir. Yönetimin, 

çalışanların kendilerine değer verildiğini her fırsatta vurgulaması, örgüt yapısının 

bürokratik engellerden arındırılması sağlanmalıdır, paylaşılabilen örgüt misyon ve 

vizyonunun oluşturulması ve benimsenmesi(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:59). 
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2.19. Değişime Yönelik Vizyonun Belirlenmesi 

 

Vizyon, Türkçe ’de görüş, görme gücü, önsezi, imgelem, hayal, düş gibi 

anlamlara gelmekte olup, işletmeler açısından gelecekte ulaşılmak istenen durumun, 

varılmak istenen noktanın resmini ifade etmektedir(Demir, Yılmaz, 2010:80). Vizyon, 

işletmenin yönelmesi gereken doğrultuyu gösterir(Aksu, 2000: 43). Bayer’e göre 

Başarı ve farklılaşmak amaçlarıyla tahmin ve / veya yaratıcılıkla amaçların, strateji ve 

motivasyonların, duyguların, değerlerin yönlendirileceği eğilimler belirlemeye vizyon 

diyebiliriz(Bayer, 2005:131). Aksu’da vizyon, analitik düşünmeyi ve hayal gücünü 

gerektirir tıpkı değişim gibi(Aksu, 2000: 43). 

 

Bayer’e göre Örgütün bir vizyonu olmalı ve bu vizyon diğer ekip üyelerine de 

aktarılmalıdır(Bayer, 2005:132). Değişime yönelik ortak bir vizyon belirlenip, 

çalışanlara benimsetilmediği ve diğer tüm süreçler bu doğrultuda belirlenmediği 

sürece, işletme faaliyetleri belirsizliğe sürüklenecektir(Bayer, 2005:132). Değişime 

yönelik vizyonun belirlenememesi sonucunda değişim çalışmaları karmaşık ve 

uyumsuz projeler içeren aritmetik bir liste ile sonuçlanır(Aksu, 2000:43). Bu şekilde 

sonuçlanmaması için faydanın elde edilebilmesi, örgütteki tüm üyelerin aynı vizyonu 

paylaşabilmelerine bağlıdır(Bayer, 2005:132). 

 

2.20. Değişime Yönelik Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesi 

 

Strateji, örgütün çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları 

açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen, ekonomik bir 

ortamda örgütün optimuma ulaşması ile ilgili seçimsel kararlar bütünüdür(Demir, 

Yılmaz, 2010:71). Strateji, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak 

için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli dinamik kararlar topluluğu 

şeklinde tanımlanmaktadır(Ülgen, Mirze, 2016: 35).  

 

Her bir değişim stratejisi farklı bir örgütsel güç ile ilgilidir(Toker, 2007:40). 

Örgütler, sürekli olarak çevrenin ve teknolojinin değişiminden bahsedilen bir ortamda, 

stratejistleri tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket 

etmektedirler(Karabal, 2018:7). Değişim yönetimi, iç ve dış hedef kitlelerin sürekli 

değişen ihtiyaçlarına hizmet etmek için bir kuruluşun yönünü, yapısını ve 
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yeteneklerini sürekli yenileme süreci olarak tanımlanmaktadır(Bartan, Boztepe 

Taşkıran, 2018:1158). Değişim stratejileri, mevcut yapının yeniden düzenlenmesi, 

mevcut yapının yeni kaynaklarla yeniden düzenlenmesi, yeni kaynakların yeni bir 

yap- oluşturacak şekilde düzenlenmesidir(Ünüvar, 2006:276). 

 

2.21. Değişim Planları Geliştirilmesi 

 

Değişim planlarının örgüt yapısı, örgüt yaşı, örgüt büyüklüğü, örgüt çevresi, 

örgütler arası rekabet, yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, insanların eğitim 

düzeyi ve bilgi birikimleri dikkate alınarak geliştirilmelidir. Bu durumda örgütler 

Ünüvar’a göre; kullanılmakta olan çalışma yöntemindeki istenmeyen işlemler ve 

gereksiz bürokratik adımlar tanımlanmalıdır. Çalışma yöntemlerindeki işlemlerde ya 

da süreçlerde kullanılabilecek bilgi teknolojileri tanımlanmalı ve Çalışma 

yöntemlerinde kullanılan çeşitli formların, raporların gerekliliği sorgulanmalıdır. 

Fonksiyonel olmayan, yani işletmeye değer kazandırmayan politikalar ve kurallar 

tanımlanmalıdır(Ünüvar, 2006:276). 

 

2.22. Değişimin Gerçekleştirilmesi 

 

Örgütsel değişim yaşanırken değişimin alt bileşenlerini, nedenlerini bilmek 

değişime eşlik etmek ve değişimi geliştirmek kadar önemlidir(Karakuş, Yardım, 2014: 

24). İhtiyaçlar ve hedefler ne olursa olsun örgütü bilinçli bir şekilde değiştirme 

konusunda yöneticilerin uygulayabilecekleri değişik yöntemler vardır(Güleş, Burgess, 

2000:105). Değişimi gerçekleştirmenin yolları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: Yeni 

teçhizat ve (süreç) teknolojisi yatırımı, yeni ürün / hizmet geliştirme, kıyaslama 

(Benchmarking), iş etüdü / örgütler ve metodlar (Endüstri Mühendisliği), toplam kalite 

yönetimi, değişim mühendisliği, örgüt geliştirme, yetki artırımı / kültürel değişiklik, 

yöneylem araştırması, bilişim sistemleri gelişimi, tedarikçi geliştirme, iş birliği / 

Birleşmeler yolları izlenerek değişim gerçekleştirilmektedir(Güleş, Burgess, 2000:105 

– 106).  
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2.23. Değişim Planlarının Uygulamaya Konulması 

 

Değişime etki eden faktörlerin etkisiyle değişime hazırlık süreci başlamaktadır. 

Değişim hazırlıklarının tamamlanmasından sonra, değişime yönelik bir vizyonun 

belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenecek ve / veya belirlenen vizyonun hem değişime 

hem de örgüt kültürüne uygun olması gerekmektedir. Değişime ve örgüt kültürüne 

uygun olarak tasarlanan vizyon örgütü başarıya götürecektir. Belirlenen vizyonun 

gerçekleştirilebilmesi için değişime uygun strateji ve yöntemlerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Değişimin eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi için değişim planları 

geliştirilmelidir. Bu aşamalardan sonra değişim planları uygulamaya konulur. Etkili 

bir uygulama süreci ancak çalışanlar değişim programına istekli bir şekilde katıldıkları 

zaman gerçekleştirilebilir(Toker, 2007:41). Uygulama aşamasında acele edilmemeli, 

değişimi başlatacak ve değişimden etkilenecek kişilerin buna hazır olması 

sağlanmalıdır(Güçlü, Şehidoğlu, 2006:248). 

 

2.24. Planlardaki Eksikliklerin Giderilmesi 

 

Uygulamaya konulan planlar kısa ve uzun süreli olarak bir denetimden 

geçirilmekte ve değişimin tam anlamıyla gerçekleştirilmesini sağlamak için 

eksikliklerin belirlenmesi sağlanmalıdır. Değişim planlarının tam ve eksiksiz olması 

değişimin başarısını arttıracaktır. Planlardaki eksikliklerin giderilmesi için öncelikle 

planlardaki eksikliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada yöneticilere büyük 

sorumluluk düşmektedir.  

 

2.25. Değişime Karşı Direncin Yönetilmesi 

 

Değişim programına ılımlı yaklaşılması sağlanmalıdır. Değişim direncinin 

ortadan kaldırılması için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak 

değişime karşı olan direnç yönetilmektedir. Değişim direncinin yönetilmesinde¸ 

katılım, iletişim ve eğitim, pazarlık, açık ve kapalı zor kullanım, manipülasyon ve 

kooptasyon, ortam yaratma, değişim amacı doğrultusundaki faaliyetleri destekleme, 

başarılı örnekleri inceleme, paylaşım; çalışanları değiştirme veya örgüt birimlerinin 

yapı ve ilişkilerini değiştirme yapısını değiştirme ve kurumu etkileyen iç ve dış 

gelişimlerle ilgili bilgi paylaşımı gibi yöntemler kullanılmaktadır.  
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Katılım: Değişimden etkilenecek kişilerin değişimin planlanması ve uygulanması 

safhasına katılmaları muhtemel direnci azaltmaktadır. Önemli olan kişilerin 

kendilerini etkileyecek bir değişiklik olayının içinde olduklarını, dışlanmadıklarını 

hissetmeleridir. 

 

İletişim ve Eğitim: Değişimden etkileyebilecek kişilerle kurulacak iletişim, değişime 

hazırlamak için verilecek eğitim bu kişilerin olumsuz tutum içine girmelerini büyük 

ölçüde önleyecektir.  

 

Pazarlık: Üzerinde ortak anlayışa varılan konularda direnç ortadan kaldırılmış 

olacaktır(Koçel, 2015:804). Hem yöneticinin isteği hem örgüt çalışanının isteğinin 

gerçekleşmesi durumunda örgüt çalışanı ve örgüt yöneticisi uzlaşma sağlamış olacak 

ve değişime direnmek için öne sürülen tüm nedenler sorun olmaktan çıkacaktır.  

 

Açık ve Kapalı Zor Kullanma: Direnci ortadan kaldırmaktan çok kişilerin direnç 

göstermesini önleyecek şekilde zor kullanma, yaptırım uygulama, tehdit etme ve şantaj 

yapmayı kapsar. Bu yöntem pek istenmez, istenilen ikna yoludur. 

 

Manipülasyon ve Kooptasyon: Manipülasyon, herhangi bir olayı, şu veya bu şekilde 

değiştirerek kişilere takdim etmeyi; olayı olduğundan farklı göstererek kişilerin farklı 

algılamasını sağlamayı ifade eder. Kooptasyon ise, herhangi bir konuya karşı olanları 

o konu ile ilgili sorunların ve çözümlerinin bir parçası haline getirmeyi ifade eder.  

 

Ortam Yaratma, Değişim Amacı Doğrultusundaki Faaliyetleri Destekleme: 

Çalışanların düşündüklerini serbestçe dile getirebilecekleri bir çalışma ortamı 

yaratarak, değişim yöneticisinin çalışanların değişimin amaçları doğrultusundaki 

davranış ve faaliyetlerini desteklemesi, ödüllendirmesidir. 

 

Başarılı Örnekleri İnceleme, Paylaşma: İş hayatında sık kullanılan yurt içi ve dışı 

inceleme gezileri, toplantılar, en iyi örnek (best practice) çalışmaları, fuarlar, değişim 

konularının özelliklerine bağlı olarak, değişime karşı olan direnci, en azından olumsuz 

tutumu, hafifletme amacı ile kullanılabilir. 
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Çalışanları Değiştirme veya Örgüt Birimlerinin Yapı ve İlişkilerini Değiştirme 

Yapısını Değiştirme: Değişime direnç gösteren çalışanlar, değişimden 

etkilenmeyecek birimlere nakledilir, direnç gösteren örgüt birimlerinin yapıları veya 

bağlı oldukları birimle ilişkileri değiştirilerek tamamen başka birimlerin bünyesine 

alınabilirler. 

 

Kurumu Etkileyen İç / Dış Gelişimlerle İlgili Bilgi Paylaşımı: Özellikle değişime 

konu olacak alanlarda veya birimlerde çalışanların, değişimin neden gerekli olduğunu 

gösterecek düşünce, gelişme ve olaylardan tam olarak haberdar olmalarını, değişme 

olmazsa nelerin kaybedilmiş olacağını görebilmeleri, bu suretle değişim kararının 

alınmasına olumlu bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır” (Koçel, 2015:804 – 806). 

 

2.26. Değişimin Pekiştirilmesi 

 

Yapılan değişimlerin, yapılacak yeniliklerle pekiştirilmesi ve arttırılması 

yapılacak ana değişikliğe alıştırma ve tetikleme olarak kabul edilmektedir. Değişimin 

pekiştirilmesi için benzer değişikliklerin zaman içerisine yaygın bir şekilde sık sık 

tekrarlanması geliştirilerek yinelenmesi gerekmektedir. Değişimin pekiştirilmesi ile 

değişim başarısı sağlanacaktır.  

 

2.27. Geri Beslemenin İncelenmesi ve Analizi 

 

Geri beslenmenin incelenmesi ve analizi diğer bir deyişle değerlendirme 

değişimin sürekliliğini sağlamaktadır. Yapılan değişim sonucunda yapılan 

değerlendirme iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi, değişimin bir 

süreklilik içinde değerlendirilmesidir. Diğeri ise, projeyi yürüten ve projeden sorumlu 

oran kişilerin aralıklarla yapacağı değerlendirmedir(Güçlü, Şehidoğlu, 2006:248). Bu 

değerlendirmelerin iyi ve doğru şekilde yapılması işletme geleceği açısından fazlasıyla 

önem taşımaktadır.  

 

2.28. Düzeltici Önlemler Tesis Edilmesi 

 

Değişim konusunda yaşanan aksaklıkların tespit edilmesinden sonra değişimin 

başarısızlığa uğramaması için düzeltici önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.    
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Değişim geçekleştirildikten ve uygulandıktan sonra en önemli aşama değişimde 

herhangi bir aksaklık ve yanlışın olup olmadığının tespitidir. Bu aksaklık ve 

eksikliklerin tespiti ile değişim alanında yapılacaklar bitmiş anlamına gelmemektedir. 

Değişimin başarılı olabilmesi için değişimin aksamasına ve / veya gerçekleşmemesine, 

başarısızlığa sebep olmasına yol açan durumun giderilmesi ya da bu durumu 

engelleyici düzeltici önlemlerin alınması gerekmektedir. Düzeltici önlemler örgüt 

yapısı ve durumuna göre örgüt yöneticileri tarafından zamanında ve doğru şekilde 

yapılmadır.  

 

2.29.  Örgütsel Değişim Kavramı 

 

Örgütsel değişim, örgüt içinde; roller, görevler, yetkiler, iş süreçleri, örgüt 

yapısı, iş tanımları, sorumluluklar, üretim teknikleri, çevresel düzenlemeler, yönetsel 

yaklaşımlar gibi mevcut durumun olumlu ya da olumsuz, planlı ya da plansız bir 

şekilde başka bir biçime dönüştürülmesini belli bir öngörü ile bilinçli olarak ve iş 

sonuçlarında önemli farklılık oluşturacak girişimleri kısaca tüm örgütsel süreçlerin 

mevcut durumun işlevsel yeteneğini arttırma sürecini içeren kaçınılmaz bir 

olgudur(Yeşil, 2018:310). 

 

Örgütsel değişim, örgütün bir durumdan başka bir duruma geçmesi ve geldiği 

yeni durumda da çevresel değişiklikler dolayısıyla tekrar yeni bir duruma geçmesi 

şeklinde süreklilik arz eden bir olgudur(Karabal, 2018:8). Örgütsel değişim, 

işletmelerin kuruluş vizyon – misyonlarından, örgütsel yapılarından, çalışanlarına 

kadar olan her konuda yapmış oldukları değişim ve dönüşüm uygulamalarını 

kapsamaktadır(Avcı, 2019:149). Örgütsel değişim, örgütün çeşitli alt sistem ve 

boyutları ile bunlar arasındaki ilişkilerde meydana gelebilecek her türlü değişiklik 

olarak açıklanmaktadır(Yeşil, 2018:309). 

 

2.30. Örgütsel Değişime Açıklık 

 

Bir kişinin ya da örgütün değişime yatkın, uygun veya istekli olması şeklinde 

ifade edilen değişime açıklık, çalışanların örgütün ihtiyaç duyduğu değişimleri ve 

örgütün bu değişimleri gerçekleştirme kapasitesine ilişkin inanç, tutum ve amaçlarını 
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yansıtmaktadır(Çalık, Er, 2013:175). Örgütlerdeki değişim de örgüt faaliyetleri ile 

ilgili hususlarda mevcut konumdan (durumdan) farklı bir duruma gelme 

anlamındadır(Yeşil, 2018:309; Koçel, 2015:784).  

 

Örgütsel değişimin bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Örgütsel yapı, 

teknoloji ve insan konularını içermesi nedeniyle, örgütsel değişim karmaşık bir nitelik 

taşır, örgütün içinden veya çevresinden kaynaklanan birtakım güçlerin etkisi ile 

meydana gelen örgütsel değişim bir kerede olup biten bir olay olmayıp, örgütlerin 

yaşamları boyunca devam eden ancak hep aynı kararlılığı göstermeyen bir olaydır,  

niteliği itibariyle örgütsel değişim, yöneticileri faaliyetlerinde çelişki içerisinde 

bırakabilmektedir. Örgütsel değişim çelişkiler içerir, Örgütsel değişim devam eden bir 

süreçtir, Örgütsel değişim insanların faaliyetleri ve anlayışları ile açıklanır, Örgütsel 

değişim araştırmalarda iş birliği ve takım çalışmalarıyla kolaylaştırılabilir, Değişim 

genellikle örgütlerde bir direnme ile karşılaşır; çünkü değişim belirsizliği de 

beraberinde getirir. Dolayısıyla başarılı bir örgütsel değişimin koşullarından birisi de 

değişime karşı direnmenin üstesinden gelebilmektir” (Aslaner, 2010: 9). 

 

Örgütsel değişime açıklığın net bir tanımını yapmak mümkün değildir. 

Değişime açıklık denince, akla değişimi kabul etme var olan ve / veya var olabilecek 

değişime hazırlıklı olma anlamları karşımıza çıkar. Zadeoğulları’na göre “Örgütsel 

değişime açık olma, çalışanların psikolojik ve davranışsal olarak değişimi 

uygulayabilecek düzeyde olması olarak tanımlanmaktadır” (Zadeoğulları, 2010: 9). 

Örgütsel değişimin söz konusu olduğu durumlarda çalışanlar taraflarını çok kolay belli 

etmektedirler. Değişime açık olan çalışanla değişime karşı direnç gösteren çalışan 

arasında algı farklılığı bulunmaktadır. Değişimin iyi olacağına, çalışma koşullarını 

iyileştireceğine, kişisel verimini arttıracağına inanan çalışanlar diğer çalışanlara oranla 

değişime daha sıcak bakmakta, değişimi hemen kabul etmekte ve değişime kısa sürede 

ayak uydurmaktadır.  

 

Örgütsel değişime açıklığı etkileyen bireysel faktörler ve örgütsel faktörler 

bulunmaktadır.  

 

Örgütsel Değişime Açıklığı Etkileyen Bireysel Faktörler: Örgütsel değişime 

açıklığı etkileyen bireysel faktörler, çalışanların yaşı, çalışanların eğitim durumu ve 
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çalışanların örgüt içerisindeki kıdemi olarak belirtilmektedir. Çalışanların yaşının genç 

olması, teknolojik yenilikleri yakından takip edebileceği, kullanımında sorun 

yaşamayacağı, değişimde daha kısa sürede adapte olabileceği gibi orta yaşın 

üzerindeki çalışanlar örgüt içerisinde gerçekleşecek yenilikleri benimsemeyecek ve 

direnç göstereceklerdir. Çalışanların almış olduğu eğitimler ve eğitim dereceleri de 

değişime karşı tavırlarını belirleyecek önemli faktörlerdendir. Lise derecesinden 

mezun olan bir çalışanla lisans derecesinden mezun olan çalışanın değişime açıklık ve 

değişime adaptasyonu arasında farklılıklar olabileceği gibi lisans derecesinden mezun 

olan kişi ile yüksek lisans derecesinden mezun olan kişi arasında da gözle görülür 

farklılıklar bulunmaktadır. Çalışanların yaşı ve eğitim durumunda negatif durumların 

oluşma ihtimaline karşın çalışanların örgüt içerisindeki kıdeminde böyle bir durum söz 

konusu değildir. Şöyle ki, örgütte kıdemli olarak çalışan personel örgütün bütün 

düzenini bilmekte ve değişimle oluşabilecek durumlarda karşılaşılabilecek durumları 

kestirebilmektedir.   

 

Örgütsel Değişime Açıklığı Etkileyen Örgütsel Faktörler: Zadeoğulları’na göre 

Örgütsel değişime açıklığı etkileyen örgütsel faktörler arasında, örgütsel değişimin 

tehditkâr yapısı, idari yönetime güven, amire güven, değişim geçmişi değişim 

çabasında yer almak(Zadeoğulları, 2010:20) olarak sıralanmaktadır. Örgütsel 

değişime açıklığı etkileyen örgütsel faktörlerin geneline bakıldığında örgütsel güvenin 

etkili olduğu göze çarpmaktadır. Örgütsel değişime açıklığı örgütün geçmişteki 

değişim girişimleri önemli ölçüde etkilemektedir. Örgüt içerisinde güven duygusunun 

kaybedilmesi ve kazanılamaması durumunda örgütsel değişime açıklıktan bahsetmek 

mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan örgütsel değişimi etkileyen örgütsel faktörü tek 

çatı altında yani örgütsel güven duygusu altında toplamak mümkündür.  

 

2.31. Örgütsel Değişimin Gerekliliği 

 

Şahin’e göre Örgütlerin faaliyetlerine devam edebilmek, rakipleriyle baş 

edebilmek ve kendilerini geliştirmek için; çevrelerinde meydana gelen değişimi takip 

etmeleri, bu değişime uygun değişim planı yapmaları ve bu doğrultuda değişim 

stratejilerini benimsemeleri gerekmektedir(Şahin, 2009:105). 

 



 

   

48 

 

Örgütlerin giderek daha karmaşık bir hale gelmesi, çevrenin sürekli değişmesi, 

belirsizlik ve kararsızlığın artması, ekonomik nedenler, artan rekabet, teknolojik 

yetersizlikler, değişen sosyo – politik ve hukuki koşullar, piyasa şartları gibi nedenlerle 

örgütlerin ayakta kalabilmeleri ve başarılı olmaları gittikçe zorlaşmaktadır(Demir, 

Yılmaz, 2010:73). Bu durumda değişim kaçınılmaz bir hal almaktadır. Örgütlerin 

değişime ayak uydurmaları, örgütsel gelişimin sağlanmasına olanak 

tanımaktadır(Şahin, 2009:106). Örgütsel değişim ihtiyacı, örgütün kendi iç 

bünyesinden gelen bir dürtü olarak ortaya çıkabileceği gibi, dış çevredeki değişimlere 

ayak uydurmak veya dış çevrenin kurallarına adapte olabilmek amacından da 

kaynaklanabilir(Aslaner, 2010:10).  

 

Örgütsel değişimi gerektiren durumlar şu şekilde sıralanmaktadır. Örgütün 

genel dış çevresini oluşturan ekonomik, sosyo – kültürel, siyasal, teknolojik ve 

ekolojik koşullardaki değişimler, örgütün ilgili dış çevresini oluşturan çıkar 

gruplarındaki değişimler, örgütün iç çevresinden kaynaklanan; büyüme, teknolojik 

yetersizlik veya yenilik, zamana ve gelişmelere bağlı olarak yönetsel ve yapısal 

öğelerdeki değişimler, örgütün çevresi üzerinde yarattığı etkiler, örgütün çevresini 

değiştirme arayışlarının yol açtığı değişimler(Aslaner, 2010:14). 

 

2.32.  Örgütsel Değişimin Amaçları ve Nedenleri 

 

Örgütsel Değişimin Amaçları: Amaçlar soyut ve somut olabileceği gibi, maddi 

veya manevi, beşerî veya sosyal niteliklerde de olabilir(Bayer, 2005:131).Örgütsel 

değişimin amacı, “örgütün iç ve dış çevresindeki değişimlere uyumlu hale gelmesine 

ve bu sayede yoğun rekabet ortamına uyum sağlamasına çalışmaktır” (Yeşil, 

2018:312). “Örgütsel değişimin esas amacı; değişen iç ve dış çevre koşullarına karşın 

örgütün etkinlik ve verimliliğini artırmak, üyelerinin en yüksek doyumu sağlamalarına 

ve gelişmelerine olanak veren bir örgütsel yapı kurmaktır” (Ürek, Bilgin Demir, 

Karaman, 2019:91). “Örgüt mensuplarının işe dönük inanç, tutum ve davranışlarını 

değiştirmek, birbirleri ile daha etkin haberleşmelerini sağlamak sorunlarını açık bir 

şekilde tartışabilecekleri ortamı yaratmak, amaçlarını açık hale getirmek, birbirlerine 

yardımcı olmalarını, düşünce, arzu ve önerilerini birbirleri ile paylaşmalarını 

sağlayacakları bir ortamı geliştirmek” (Koçel, 2015: 787) örgütsel değişimin temel 

amaçlarındandır. Örgütsel değişim bazen kurumun kendi iç bünyesinden gelen bir 
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dürtü olarak ortaya çıkabileceği gibi, bazen ve çoğunlukla da dış çevredeki değişimlere 

ayak uydurma ya da dış çevrenin kurallarına uyum sağlamak amacıyla da 

yapılabilir(Yeşil, 2018:312). 

 

Etkinliği artırmak, verimliliği artırmak, motivasyon ve tatmin düzeyini 

geleceğe hazır olma, örgüt üyeleri arasında güven ve karşılıklı desteği geliştirme, 

sorunlara tartışmalara çözüm getirme, iletişimi geliştirme ve pozisyona dayanan 

otorite yerine ehliyete dayanan otorite sağlama gibi amaçları da vardır(Aslaner, 

2010:10 – 11). Aslaner, örgütler kendi içyapılarındaki ve dış dünyadaki etkenlere 

uyum sağlamak amacıyla değişime yönelirlerken, bir yandan da varoluşlarını devam 

ettirebilme, büyüme, gelişme ve hatta çevrelerini de değiştirme yoluna 

gidebilmektedirler(Aslaner, 2010:14). 

 

Örgütsel Değişimin Nedenleri: Artan küresel rekabet, yaşanan ekonomik 

krizler, bilgi ekonomisi, hızlı değişen teknoloji ve pazar koşulları işletmeleri re – 

örgüte zorlamaktadır (Yeşil, 2018:312).  

 

Örgütsel değişimin nedenleri içsel nedenler ve dışsal nedenler olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır.  

 

2.32.1. Örgütsel Değişimin İçsel Nedenler 

 

Koçel’e göre işletme sistemini oluşturan alt sistemlerin (işletme 

fonksiyonlarının) ortaya çıkan her değişim ihtiyacı işletmelerdeki içsel değişim 

nedenidir(Koçel, 2015:793). Örgütsel değişimin içsel nedenleri yani örgütsel 

değişimin örgüt içi nedenleri; kaynaklardan yararlanma biçiminde oluşan değişimler, 

örgüt kurucuların amaçlarında görülen değişimler, diğer sosyal, kültürel ve 

demografik değişimler, örgüt üyelerinin, değer ve amaçlarında oluşan değişimler, 

örgütsel performans düşüklüğü veya yetersizliği, başka benzer örgütlerde, değişim 

programlarının başlatılmış olması, örgüt içi geliştirilen teknolojik ilerleme ve 

başarısızlıklar ve zarar, düşük verimlilik, hatalı yönetim uygulamaları, finansal 

sorunlar, ortaklık / sahiplik yapısındaki değişmeler, başka kurumlarla ortaklıklar, 

birleşmeler, iş yapma tekniklerini değiştirmek, büyüme, personel konuları ve 

sorunları, aile – işletme ilişkilerindeki değişmeler (aile yönetimindeki işletmeler için), 
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inovasyon çalışmaları (Koçel, 2015:793), şirket evlilikleri, gerileme, tepe yöneticilerin 

değişmesi, örgüte bağlılık eksiklikler şeklinde sıralanmaktadır(Aslaner, 2010:24).  

 

2.32.1.1. İnsan Kaynakları Nedenleri 

 

Personel seçimi, performans değerlendirme, iş memnuniyetinin sağlanması, 

kariyer planlama, İnsanın işletmeler için bir kaynak olduğunun kabul edilmesinden bu 

yana, personel departmanlarının yerini almış olan insan kaynakları departmanlarının 

kapsamı içindedir(Telman, Aşkun Çelik, 2013:16).  

Koçel’e göre insan kaynakları açısından oluşabilecek değişim nedenleri, 

mevcut personellerin “yetersizlikleri, artan eğitim düzeyleri ve bekleyişler, 

tatminsizlikler, çatışmalar, gruplar vs.” (Koçel, 2015:793) şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. 

 

2.32.1.2. Örgütsel Yetersizlikler 

 

Örgütsel yetersizler, örgüt çalışan ve yöneticilerinin yeterli bilgi birikimine sahip 

olmaması ve üretimi gerçekleştirmeye yönelik yeterli eleman ve ekipman ve 

tedarikçilerin olmaması şeklinde ifade edilmektedir. Öncelikle örgüt içerisinde başarı 

sağlanması için bilgi birikimi yetersizlikleri ele alınmalı ve örgüt içi eğitimler yoluna 

veya uygun pozisyona uygun elemen yoluna gidilmelidir. Bilgi birikimi ile ilgili 

yapılan çalışmalarla birlikte üretimi gerçekleştirecek eleman ve ekipman eksiklikleri 

en kısa sürede giderilmeli, eski makine ve teçhizatlar değiştirilmelidir. Tedarikçilerle 

anlaşma yoluna gidilmeye çalışılmalı, bu deneyimin başarısız olması durumunda 

tedarikçiler de değiştirilmedir. 

 

2.32.1.3. Finansal Sorunlar 

 

Pazarda yaşanan gelişmeler, rekabet piyasasında yaşanan dalgalanmalar, devlet 

elinin müdahalesi ile oluşan tahmin dışı durumlar, tüketicilerin tercihlerinin 

beklenmedik şekilde değişmesi veya çok az ihtimalle dolandırılma durumu ile 

işletmelerin finansal sıkıntılar yaşaması olağandır. Bu gibi durumlarda örgütler ya 

küçülme yoluna ya da iflasını açıklama yoluna giderler. İflasını açıklayacak kadar kötü 
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durumda olmayan işletmeler, yaşanan finansal sorunlar nedeniyle bir değişme yolu da 

kabul edilen örgütsel küçülme yoluna gitmektedirler.  

 

2.32.1.4. Örgütsel Değerler ile Yönetsel Kararlar Arasında Uyumsuzluk 

 

Örgütsel değerler, örgütün kuruluş aşamasından itibaren benimsemiş olduğu ve 

devam ettirmek istediği değerlerdir. Öğüt yöneticileri örgütsel değerlere aykırı şekilde 

karar veremezler. Örgüt yöneticilerinin örgüt yararına dahi olsa örgüt kültürüne 

uyuşmayan bir karar vermeleri durumunda örgütün çevre tarafından itibarının 

azalmasına kadar gidecek bir dizi sorunlara yol açacaktır. Yönetimde bulunan yönetici 

örgüt yararını düşünerek hareket etmesi gerektiği ve kâr marjını arttırıcı adımlar atması 

gerektiği durumlarda örgüt kültürünü göz ardı etmektedir. Böyle bir durumda herhangi 

bir olumsuzlukla karşılaşmamak için örgüt değişim yolunu seçmektedir. Örgüt ya 

örgüt kültürünü genişletecek ya da kâr marjını arttırıcı yeni üretim alanlarına 

yönelecektir. Her iki durumda değişim kapsamına girmektedir.  

 

2.32.1.5. Örgüt İçi İnovasyonlar 

 

Yenilik / inovasyon, “Latince’de yenilenme, yeni yapma ve değiştirme 

anlamına gelen “innovore” kelimesinden türetilmiş bir kavramdır(Naktiyok, 

2007:213). “Innovation kavramının özünde yeni olarak tanımlanan unsurların 

toplumsal ve ekonomik değişime ve dolayısıyla da faydaya dönüştürülmesi 

yatmaktadır(Özdevecioğlu, Biçkes, 2012:24).  

 

İnovasyon sözcüğü ile anlatılmak istenen, bilim ve teknoloji etkinliğinde bir 

fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından bir yarara ve nihayet bu yararın 

pazarlanabilir bir çıktıya dönüştürülmesidir(Özdevecioğlu, Biçkes, 2012:24). 

İşletmeler değişen ve gelişen çevresel faktörlere uyum sağlamak, rekabet piyasasında 

varlığını sürdürmek için bir dizi yenilikler yapmaktadır. Örgüt içinde yapılabilecek 

yenilikler, yeni makine ve teçhizatlar, daha eğitimli personeller, daha kaliteli ürün 

sunumunda etkili olacak tedarikçilerdir.  
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2.32.2. Örgütsel Değişimin Dışsal Nedenler 

 

Örgütsel değişimin nedenleri örgüt içi (içsel) nedenler ve örgüt dışı (dışsal 

nedenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgütsel değişimin dışsal nedenleri: 

küreselleşme, enformasyonun hız kazanması ile zaman ve fiziksel mesafe engellerinin 

ortadan kalkışı, kalite anlayışının gelişimi, verimlilik ve etkinlik anlayışının değişimi, 

piyasa ekonomisinin küresel hâkimiyet kazanması, dikkate alınması gereken 

ekonomik ve politik faktörlerin çoğalması ve çeşitlenmesi, bilgi patlaması, 

konjonktürel her türlü faktördeki dengesizlik ve belirsizliklerin artışı, her türlü 

kaynaktaki artış ve çeşitlenmeler, kültürel ve sosyal bilinçlenme, ekolojik bilinçlenme, 

tüketici ve müşteri odaklı geçiş, iletişimin medyalar aracılığıyla kitlesel olarak 

yaygınlaşması olarak sıralanmaktadır(Düren, 2002: 226). 

Bunların yanı sıra ekonomik koşullardaki değişmeler, teknolojik gelişmeler, 

pazardaki değişmeler, mevzuat değişiklikleri, sosyal ve politik nedenler, değişen 

vatandaş tercihleri örgütsel değişimin dışsal nedenlerindendir.  

 

2.32.2.1. Ekonomik Koşullardaki Değişimler 

 

Toker’e göre “Ekonomik yapı, bir süreç olarak üretim, paylaşım, değişim, 

tüketim ve yeniden üretim döngüsü temelinde şekillenir” (Toker, 2007:11). Aslaner’e 

göre ise bu durumda “örgütler ekonomik çevrenin birer alt parçasıdır ve bu nedenle 

ekonomik olay ve olgulardan ayrı olarak düşünülemezler” (Aslaner, 2010:18). 

Örgütsel değişim yapmak günümüz ekonomik koşullarında işletmelerin inovasyon 

yaparak, daima yeniliklere (yeni ürün, yeni teknoloji, müşteri için daha fazla değer 

yaratan yeni bir uygulama) değişim içinde yaşamaları önemli bir yaşam ilkesi haline 

gelmiştir(Koçel, 2015:783–784). Ekonomik göstergelerdeki mevsimsel veya diğer 

dönemsel nitelikteki uzun veya kısa süreli değişimler bunlarla yüzleşen örgütleri uyum 

sorunu ile baş başa bırakmaktadır(Aslaner, 2010:18). Bunun için başarılı bir örgütsel 

değişim planına ihtiyaç duyulmaktadır. Başarılı bir örgütsel değişim planı, ekonomik 

çevre faktörlerindeki değişmelerin örgüt üzerindeki mevcut ve potansiyel etkileri 

dikkate alınarak kurulmalıdır(Aslaner, 2010:19).  
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2.32.2.2.  Pazardaki Değişimler 

 

Gelişen teknolojiler, değişen insan ihtiyaçları, yeni örgütlerin ortaya çıkması 

pazarı hareketlendirdi ve pazarı değiştirdi. Pazarda meydana gelen gelişmeler bir 

döngü halindedir. Pazarda gerçekleşen bu gelişmeleri bir döngü olarak sıralamak 

mümkündür. Bunlar sırasıyla: ekonominin gelişme devresi, sahip olunan kaynaklar, 

ulusal gelirin yapısı, ulusal gelirin yıllık artı oranı, ulusal gelirin paylaşım biçimi, 

ulusal gelirden kişi başına düşen miktar, yatırım, istihdam, para, ekonomik büyüme ve 

yatırım yönelimleri, ekonomik büyüme oranları, tasarruflar ve tasarrufların yatırıma 

dönüş şekli, dış ticaret ilişkileri ve sonuçları, ödemeler dengesi, enflasyon oranı vb. 

olarak listelenmektedir(Toker, 2007:11). Bunlar, pazardaki gelişmeleri yakından 

ilgilendirmekte ve etkilemektedir. 

 

2.32.2.3.  Mevzuat Değişiklikleri 

 

İşletmeler işlemlerinin yasal olmasını isterler. İşletmeler açısından yasallık; 

işletmeler açısından yapılan faaliyetlerin çevrede kabul görmesi, varlığının kabul 

edilmesi ve işletmenin sektörde belirli bir yer edilebilmesi olarak ifade edilir(Bayer, 

2005:130). Devlet işletmeler açısından hukuki ve idari birtakım düzenlemeler 

yapmaktadır. Hukuki ve idari düzenlemeler, yönetmelikler ve yasalardaki gelişmeler 

işletmeler üzerinde etkili olmaktadır(Mirze, 2016:20). Hükümetin hem uluslararası 

hem ülke çapında hem de mahalli seviyedeki politik eğilimleri ve hukuki 

düzenlemeleri sık sık değişebilmektedir (Toker, 2007:12). Bu değişimler: Hükümetin 

ekonomi politikaları, maliye vergi politikaları, kalkınma planları, kamu ve özel 

sektörün ağırlığı ve harcamaları, ihracatı ve ithalatı özendirme politikaları, bölgesel ve 

kıtasal ekonomik iş birliği anlaşmaları, uluslararası değişim anlaşmaları, faiz oranları 

şeklinde sıralanmaktadır(Toker, 2007:11). 

 

2.32.2.4. Sosyal ve Politik Nedenler 

 

Sosyo – kültürel çevre; bireylerin tutumlarını, değer yargılarını, davranış 

şekillerini, kültürel alışkanlıklarını, bakış açılarını, yaşam biçimlerini meydana getiren 

ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre olarak tanımlanmaktadır(Aslaner, 2010:22). 

Örgütsel değişimin dışsal nedenleri açısından sosyo – kültürel faktörler; genel refah 
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ve kalkınmışlık seviyesi, hayat şartları, katılım ve bilinçlenme seviyesi, bireylerin zevk 

ve tercihleri, şehirleşme, nüfus artışı ve demografik özellikler gibi konularda 

somutlaşarak örgütler üzerindeki etkilerini göstermektedirler(Aslaner, 2010: 22). 

 

Aslaner’e göre Politik çevre; örgütün faaliyet gösterdiği ülkede merkezi veya 

yerel resmi makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritelerini sağladığı ve 

kullandığı ortam biçiminde tanımlanabilir(Aslaner, 2010:23). Değişimin dışsal 

nedenleri arasında yer alan politik çevre unsurunda devletin biçimi, hükümetin şekli, 

seçim sistemi, politik istikrar, devletin iş hayatına müdahale eğilimi, özelleştirme, 

devletleştirme gibi unsurlar politik çevre üzerinde belirleyici rol 

oynamaktadır(Aslaner, 2010:23). 

 

2.32.2.5. Değişen Vatandaş Tercihleri 

 

Zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte insanların moda ve benzeri 

hevesleri zaman içerisinde ciddi değişiklikler göstermektedir. İnsani heveslere ve 

ihtiyaçlara yönelik modanın ve ihtiyaç duyulanların değişiklik göstermesi örgütleri 

değişime sürüklemektedir. 20. yüzyılın başına kadar vatandaşların yaşam tarzlarını 

birbirine benzerlik göstermesi nedeniyle pek fazla değişime ihtiyaç duyulmamaktaydı. 

Özellikle 21. yüzyılda insanların marka takıntıları örgütleri değişime zorladı. Rekabet 

piyasası içerisinde varlığını devam ettirmek isteyen örgütler vatandaş tercihlerini 

doğru ve vaktinde anlayacakları dijital anketleri kullanarak, insanların neyi, nasıl ve 

ne kadar istedikleri tespit edilip o doğrultuda yenilikler ve değişiklikler yapıldı.  

 

2.33. Örgütsel Değişim Alanları 

 

Örgütsel değişim, örgüt yapısında değişiklik olabileceği gibi insan öğesinde 

değişim ve teknolojik değişim şeklinde de gerçekleşmektedir.  

 

2.33.1. İnsan Öğesinde Değişim 

 

Örgütlerin var olma nedeni olan insan öğesi, örgütün yapısını, amaçlarını, 

işleyişini belirleyen ve bunları yaparken de o örgütü oluşturan insanların mutluluğunu 

ve çıkarlarını gözeten bir yapı taşıdır(Aslaner, 2010:13). Her ne açıdan bakılmış olursa 
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olsun insan dünya üzerinde önemli olan en önemli etkendir. Örgütler yapacakları ve 

geliştirecekleri değişimleri insana dayandırarak; insan ihtiyaçlarına, tüketici 

taleplerine ve vatandaş tercihlerine bağlı olarak gerçekleştirmektedirler. Bir örgütü 

meydana getiren bireylerin özellikle örgütün başında bulunan yöneticilerin yetenek ve 

davranışlarında değişiklik yapmak suretiyle örgütün tümünde istenilen değişikliklerin 

sağlanabileceğini belirtmektedirler(Aslaner, 2010:13).  

 

2.33.2. Örgütsel Yapıda Değişim 

 

Örgüt yapısı, bir örgütün tasarımı ile örgüt içindeki kişi ve işlerin 

gruplanmasına göre oluşan formel bir model olup bir firmadaki iş akışının 

düzenlenmesi, karar alma sürecinde yetkinin ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi 

ve firmadaki iletişime bağlı ilişkilerin nasıl gerçekleştirileceğinin tespit edilmesi 

olarak tanımlanabilir (Erkocaoğlan, Özgen, 2009:208). Aslaner, örgütün yapısal 

unsurlarındaki aksaklıkların örgütün bütününe yansıdığı ve bu nedenle örgütte 

yapılacak değişimin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yapısal sorunların çözülmesi 

gerektiği savunulmaktadır(Aslaner, 2010:12). Organik yapılı örgütler, örgütsel 

adaptasyon özelliği nedeniyle daha fazla yeni durumlara uyan, daha açık iletişim 

kanallarına sahip olan, karar alma sürecinde daha fazla konsensüs ve fikir birliği ilkesi 

ile daha esnek kontrol sistemlerinin bulunduğu, yetkinin merkezileşmediği, enformel 

kural ve prosedürlerin kullanıldığı, daha enformel ilişkilerin hakim olduğu örgütler 

iken, mekanik yapılı örgütler, çok daha fazla geleneksel nitelik taşıyan, daha sıkı 

kontrol sistemlerinin uygulandığı, örgütsel ilişkilerin belirli düzeyde hiyerarşiye 

dayandığı, katılımın olmadığı, esnekliğin bulunmadığı, formel olarak konulmuş kural 

ve prosedürlere sıkı bağlılığın olduğu, sıkı raporlama ve iş akışı ilişkilerinin hakim 

olduğu örgütler olarak betimlenmektedir(Erkocaoğlan, Özgen, 2009:208). 

 

Aksu’ya göre üretimde sürekli düşüş, işten ayrılma, bölüm değiştirme, 

isteklerin artması, bireyler arası çatışmanın artması, değişikliklerin 

uygulanamayacağına dair önemsiz nedenlerin öne sürülmesi değişime gösterilen 

tepkiler olabilmektedir(Aksu, 2000:38). Günümüzde fazlaca etkisi görülen 

küreselleşme, bilgi ve iletişimdeki teknolojik gelişmeler, toplam kalite uygulamaları 

örgütleri birer öğrenen örgüt olmaya zorlamakta, kişilerin kendini devamlı gelişim 

faaliyetleri içine sokmasına ve tüm bunlarla birlikte çağın getirdiği hızlı değişimlere 
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ayak uydurabilecek,koordinasyonun ve iletişimin hızlı olduğu yeni yapıdaki örgütlere 

ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır (Aslaner, 2010: 12). 

 

2.33.3. Teknolojik Gelişmeler ve Değişim 

 

Aslaner’e göre teknoloji insanın üretim faaliyetlerinde bulunurken başvurduğu 

tekniklerin bütünüdür (Aslaner, 2010:20). İnce’ye göre ise Mal ve hizmet üretimine 

yönelik amaçlar gerçekleştirilirken kullanılan beceri, yöntem, işlem ve tekniklerin 

derlenmesi ya da bu yönde yapılan bilimsel araştırmaların tamamı teknoloji olarak 

tanımlanmaktadır(İnce F. , 2018:58). Teknolojik yenilik firmanın içerisinde faaliyet 

gösterdiği temel ekonomik çevreyi değiştirir, mevcut dengeyi bozar ve firmanın 

rekabet gücünü etkileyen çift taraflı keskin kılıç rolünü oynar(Aslaner, 2010:20). 

Değişen teknolojiye işletmelerin uyum sağlaması işletmelerin hayatiyetinin sürekliliği 

için oldukça önemlidir(Bayer, 2005:129). 20. yüzyılda teknolojik ve toplumsal 

değişimlerin hız kazanması, çeşitlenmesi ve yayılması(Bartan, Boztepe Taşkıran, 

2018:1158) örgütleri değişime zorlayan bir unsu haline gelmiştir. Teknolojik her 

gelişme toplumda, değer yargılarının değişmesinden refah düzeyine, ilişkiler ve 

anlayışlarının değişmesine kadar birçok değişiklik yaratmaktadır(Güçlü, Şehidoğlu, 

2006:242). Teknolojinin pozitif etkilerinden faydalanmak isteyen örgütler için, 

faaliyet süreçlerinin ilgili basamaklarına teknolojik yenilikleri entegre etmek ve 

dolayısıyla bütçelerinde bu amaçla ayrı bir pay ayırmaları gereği doğmuştur(Aslaner, 

2010:19). İlerleyen zaman, yaşanan teknolojik gelişmeler, insan ihtiyaçlarının zaman 

içerisinde değişmesi ile “her gün yeni bir teknik özelliğe sahip yeni bir teknolojik ürün 

insanların kullanımına sunulur hale gelmiştir” (Bayer, 2005:129). Bu nedenle örgütsel 

değişim süreci üzerinde teknolojinin belirgin etkiler meydana getirmesi beklenen bir 

sonuçtur(Aslaner, 2010:22). 

 

Toker’e göre teknolojik değişim açısından teknoloji işletmelerde amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için, gereken faaliyetler icra edilirken kullanılan makine ve araç 

– gereçlerle bilgi ve süreçlerdir(Toker, 2007:13). İki türlü teknolojik değişim 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sürekli teknolojik değişim, ikincisi ise süreksiz 

teknolojik değişimdir. Sürekli teknolojik değişim, mevcut ürün ve süreçlerdeki 

aşamalı değişimi ifade eder. Süreksiz (ani) teknolojik değişim ise, yeni ürün ve 
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süreçlerin buluşları için devrimsel nitelik taşıyan teknolojik ilerlemeleri 

içermektedir(Güçlü, Şehidoğlu, 2006:242).  

 

Bayer’e göre ise yeni teknolojik buluşlar sayesinde, insan hayatı kolaylaşırken, 

toplumsal yapı da önemli ölçü de değişmektedir(Bayer, 2005:129). Teknoloji unsuru 

bakımından eksiklikler taşıyan örgütsel değişim süreçleri örgütler açısından tam 

anlamıyla faydalı olamayabilir(Aslaner, 2010:12). Teknolojinin işletmecilikte kritik 

öge haline gelmesinin temel nedeni; sürekli değişiyor olmasındandır(Bayer, 

2005:129). 

 

2.34. Örgütsel Değişim Türleri 

 

Örgütsel değişimin türleri; dönüşümsel değişim, gelişimsel değişim, geçişsel 

değişim, otoriter değişim, devrimsel (köklü) değişim, evrimsel değişim ve katılımcı 

değişim olarak sıralanmaktadır.  

 

2.34.1. Dönüşümsel Değişim 

 

Dönüşüm mevcut yapıdan, eğilimlerden ısrarlı bir şekilde vazgeçerek ani ve 

devrimsel farklılaşmalara gitmek, gelecekteki eğilimlere şimdiden hazırlanmak ya da 

gelecek eğilimlerini şimdiden uygulamaya başlamaktır(Şahin, 2009:100). Dönüşüm 

faktörleri örgüt çevresi (dışsal çevre), örgütün misyonu ve örgütün stratejisi, liderlik, 

örgüt kültürü, bireysel performans ve örgütsel performanstır. Bu faktörlerin etkisi ile 

gerçekleştirilen değişim de dönüşümsel değişimdir. Dönüşümsel değişim “bir 

konumdan bir başka konuma ya da bir kalıptan bir başka kalıba geçmeyi” ifade 

etmektedir(Şahin, 2009:1001). 

 

2.34.2. Gelişimsel Değişim 

 

Gelişimsel değişim; sorun çözme ve kendini yenileme süreci, örgütün 

etkinliğini ve sağlığını artırmaya yönelik çabalar, değişimlere uyum yeteneğini 

artırmaya yönelik uğraşlar ve alt amaçlara değil, nihai amaca yönelik sistematik 

çalışmalardır(Adıgüzel, Öztürk, 2011:123). Gelişimsel değişim, tüm örgüt sisteminin 

etkinlik ve dinamizmini artırmak için davranış bilimlerine ait bilgi ve teknikleri 
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kullanan bir değişme uzmanının yardımıyla örgüt üyelerinin inanç, tutum ve 

davranışlarını değiştirmeye, dolayısıyla kültür, yapı, süreç ve teknoloji arasındaki 

ilişkileri düzenlemeye yönelik planlı bir değişikliği başlatma ve gerçekleştirme 

çabasıdır(Adıgüzel, Öztürk, 2011:123). Gelişimsel değişim, örgüt performansını 

arttırmak için örgütü bütün olarak ele alan bir değişim türüdür.  

 

2.34.3. Geçişsel Değişim 

 

İşletmelerin mevcut durumundan başka bir duruma geçmesi geçişsel değişim 

olarak ifade edilmektedir. Örgüt, mevcut durumunda sağlayamadığı faydanın yeni bir 

duruma geçmesi kanaatine vardığında yavaş yavaş başka bir konuma geçme 

çalışmaları yapmaktadır. Geçişsel değişim örgüt içerisinde kabul edilebilir bir geçiş 

türü olmadığı için bir anda gerçekleştirilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu yüzden 

geçişsel değişimi gerçekleştirmek için hedeflenen konuma geçmek için gerekli tüm 

aşamaların zaman içine yayılarak başarılar sağlanarak sırasıyla emin adımlar atılarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde örgüt içinde kabulü sağlanır ve 

değişim başarısı elde edilir.  

 

2.34.4. Otoriter Değişim 

 

Otorite, Max Weber’e göre; belirli bir örgüt mensuplarının istekli ve şartsız 

olarak üstlerinin talimatlarına uymalarıdır(Koçel, 2015:650). Örgütsel değişim, 

örgütlerin belirli nedenler doğrultusunda kendini geliştirmesidir. Kendini geliştirmek 

isteyen örgütler değişim yoluna gitmektedirler. Değişimin koşulsuz ve istekli bir 

şekilde kabul edilmesine otoriter değişim denmektedir. Otoriter değişimde örgüt 

yöneticileri örgütsel değişime kara verir, örgüt çalışanları da bu değişim kararına karşı 

çıkmadan, koşulsuz ve şartsız olarak istekli halde dahil olmaktadır. Örgüt 

çalışanlarının bu değişime katılmalarını örgüt çalışanları rahatsız etmemektedir. 

Bunun sebebi ise örgüt çalışanlarının örgüte duyduğu güvenle açıklanmaktadır.  

 

2.34.5. Devrimsel Değişim 

 

Devrimsel değişim, dönüşümü ifade edecek tarzda, işletme bünyesindeki 

alışkanlıklarda, yapılan işlerde, kullanılan teknolojide, iş yapma usullerinde, üretilen 
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ürünlerde vs., değişim öncesi durumlarla karşılaştırılamayacak kadar büyük çapta, 

köklü değişimlerin hızla, kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesidir(Koçel, 

2015:791). Aslaner’e göre devrimsel değişim, temelden gerçekleştirilen bir 

değişimdir(Aslaner, 2010:11). 

 

Örgütler değişim sürecini kendi doğasına bırakmak yerine cesur atılımlar 

gerektiren devrimsel değişimi gerçekleştirerek yaratacağı fırsatları hızlı bir biçimde 

elde etmeyi amaçlamalıdırlar(Yalçın, Seçkin, Demirel, 2009:57). 

 

2.34.6. Evrimsel Değişim 

 

Koçel’e göre Evrimsel değişim, işletme faaliyetlerinin kendi içlerinde küçük 

ilerlemelerle sürekli olarak değişmesi, evirilerek değişimin nihai hedefine ulaşmasını 

ifade etmektedir(Koçel, 2015:791). Evrimsel değişim diğer bir deyişle kısmen 

değişimdir. Kısmen değişimler yöneticilerin devamlı karşılaşabildikleri ve örgütü 

sarsmayan değişimlerdir(Aslaner, 2010:11). Bu değişimler daha çok örgüt içini 

ilgilendiren ve örgüt içini etkileyen, örgüt çevresinde hissedilmeyen değişimlerdir.   

 

2.34.7. Katılımcı Değişim 

 

Katılımcı yaklaşımlar insan ilişkilerini temel alır. Temel değer insanların bilgi 

ve deneyim kaynağı olmasıdır. Değişime konu olan ve değişimden etkilenecek 

kişilerin değişimin planlanması uygulaması safhalarına katılmaları, göstermeleri 

muhtemel direnci azaltmaktadır. Burada önemli olan katılımcıların fikirlerinin kabul 

edilmesinden çok, kişilerin kendilerini etkileyecek bir değişiklik olayının içinde 

olduklarını ve dışlanmadıklarını göstermeleridir( Koçel, 2003: 706). Kazien, toplam 

kalite yönetimi aynı zaman da katılımcı değişim alanında da karşılaşılabilecek bir 

değişim türüdür. Kazien ile sağlanacak sürekli iyileşme ve gelişme, kuruluş içinde 

çalışan herkesin tepe yönetiminden işçilere kadar katılımı ve bunlardan oluşacak kendi 

kendini yöneten ekipler(Eren, 2016:114) ile beraber gerçekleştirilen değişim türüdür. 

Bu değişimde örgüt içindeki herkes değişimin gerçekleştirilmesine dâhil olmaktadır.  
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2.35. Örgütsel Değişim Yöntemleri 

 

Örgütsel değişim yöntemleri geleneksel, zaman içinde kendiliğinden gelişen 

değişim ve planlı değişim, değişim zamanının planlanarak yapılması olarak iki gruba 

ayırmak mümkündür.  

 

2.35.1. Geleneksel Değişim 

 

Geleneksel değişim diğer bir deyişle plansız değişim, değişim amacının 

önceden belirlenmediği ve değişim sürecinin hiçbir aşamasının önceden 

düşünülmediği kendiliğinden meydana gelen değişim şeklinde 

tanımlanmaktadır(Toker, 2007:7). Plansız gelişen değişim sonucunda ise değişen 

çalışma koşulları, belirlenmemiş görev ve sorumluluklar ve en önemlisi maddi 

unsurlar konusunda endişe yaşayan çalışanların yaşadıkları stres ortamı, kendilerini 

güvensiz hissetmelerine, kontrol duygularını yitirmelerine ve tamamen bir karmaşıklık 

ortamına sürüklenmelerine sebep olmaktadır(Karakuş & Yardım, 2014:25). Genelde 

zorunlu durumları ve örgütün inisiyatifinde olmayan durumları kapsadığı için, örgütte 

değişim yaklaşımlarına yönelik olumsuz etkiler yaratabilecek bir değişim 

türüdür(Yeşil, 2018:315). 

 

2.35.2. Planlı Değişim 

 

Planlı değişim değişim sürecinin her safhasının önceden kararlaştırılıp 

uygulanması olarak tanımlanmaktadır(Koçel, 2015: 790). Değişim alanında iki tane 

planlı değişim modeli vardır. Bunlar kısa süreli ve önemli değişiklikler yapılmasına 

dayanan Avrupa kökenli ISO ve değişimin sürekli olduğunu savunan Japonya kökenli 

Kaizen, Toplam Kalite Yönetimi’dir(Adıgüzel & Öztürk, 2011:123). Sürekli 

iyileştirme ve geliştirme müşteri ihtiyaçlarını ve bunlardaki değişmeyi devamlı 

incelemeyi bunları hem işletmede çalışanlarla (iç müşteriler) ve hem de tedarikçilerle 

paylaşmayı zorunlu kılar(Eren, 2016:114).  

 

2.36. Örgütsel Değişim Modelleri 

 

Örgütsel değişim modelleri olarak;  çözdürme / çözme – değişim – yeniden 

dondurma / katılaştırma modeli ya da denge modeli; kuvvet – alan analizi modeli, 
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Kotter’ın sekiz aşamalı değişim modeli; değişimin uygulanması süreci modeli ve yeni 

değişim modeli kullanılmaktadır. 

 

Çözdürme / Çözme – Değişim – Yeniden Dondurma / Katılaştırma Modeli 

ya da Denge Modeli: Kurt Lewin, değişim alanında önemli araştırmalar yapmıştır. 

Değişim modeline genel bir bakış açısı getirmiştir. Lewin’in genel değişim modeli 

Çözme – Değişim – Yeniden Dondurma süreci sonucunda gerçekleşmektedir. Bu 

model üç aşamada gerçekleşmektedir. Koçel’e göre hangi konuda ve hangi düzeyde 

olursa olsun, değişiklikle ilgili olarak şu genel model uygulanabilir(Koçel, 2015:794); 

 

 Çözdürme / Çözme: Değiştirilmek istenen değişkenle ilgili olarak, 

değişimin gerekli olduğu konusunda ilgilileri inandırmak, değişim 

zorunluluğuna ikna etmek, değişmeme halinde ortaya çıkacak sonuçları 

net olarak anlatmak, en azından değişim halinde ulaşılacak sonuçların 

mevcut durumdan daha iyi olacağını göstermek, hatta yaşanan 

sorunların nedenlerinin mevcut durum olduğunu anlatmak 

anlamındadır(Koçel, 2015:795). Değişime konu olan sistemin kendisini 

daha iyi olmaya iten güçlerle, daha iyi olmasını engelleyen güçlerin 

oluşturduğu "mevcut denge durumundan" rahatsız olması söz 

konusudur(Ürek, Bilgin Demir, Karaman, 2019: 92). Değişimin 

başlaması için mevcut durumundan memnun olmama halinin olması 

gerekmektedir. Bu aşama sistemin iyi analiz edilmesi, iş görenlerin 

beklentilerinin iyi tespit edilmesi, muhtemel tepki ve dirençlerin ortaya 

çıkarılması gerek bir aşamadır(Saylı, Tüfekci, 2008: 197).  

 

 Değişim: Değişim konularına ve özelliklerine bağlı olarak, 

değiştirilecek hususlar mevcut durumlarından farklı bir duruma 

getirilecek tarzda değiştirilirler ve böylece mevcut durumdan farklı bir 

konuma / duruma ulaşır veya ulaşmaya imkân vereceği düşünülen yeni 

bir ortam yaratılır(Koçel, 2015:795). “Yeni ve arzulanan bir denge 

durumu (hedef, vizyon) belirlenir ve oraya doğru harekete geçilir” 

(Ürek, Bilgin Demir, & Karaman, 2019:92). Yöneticiler bu aşamada 

“örgütsel bütünsellik düşüncesiyle her parçayı yalıtılmış olarak değil, 
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bütün parçaları birbirine bağlama ve dengeleme çabası içinde olmaları 

gerekir” (Saylı, Tüfekci, 2008:197). 

 

 Yeniden Dondurma / Katılaştırma: Örgüt yapısı, örgüt ilişkileri, 

örgüt tanımlamaları, örgüt prosedürleri, örgüt değerleme kriterleri, 

örgüt içi ödüllendirme sistemleri değiştirilerek oluşturulan bu yeni 

duruma göre yeniden düzenlenir ve işletme alt sistemlerinin artık bu 

yeni durumu esas alarak işlemeye başlaması sağlanır(Koçel, 2015:795). 

Ulaşılan yeni denge durumunda istikrara kavuşulması söz 

konusudur(Ürek, Bilgin Demir, Karaman, 2019:92). Yani 

gerçekleştirilen değişimin olumsuz sonuçlanmaması olumlu olarak 

istikrarlı şekilde devam etmesi gerekmektedir. Üçüncü ve son aşama ise 

değişim sonucunda gerçekleştirilen yeni durumun devamlılığını 

sağlamak ve bu değişimi sürekli kılmak için yeniden dondurma (kalıcı 

hale getirme) çalışmalarını içermektedir(Saylı, Tüfekci, 2008:197). 

 

Kuvvet – Alan Analizi Modeli: Kuvvet – Alan Analizi Değişim Modeline 

göre önce değiştirilmek istenen herhangi bir konu ile ilgili olarak değişime zorlayan 

güçler, yani içsel ve dışsal nedenler, belirlenmeli; daha sonra değişimi önlemeye 

çalışacak muhtemel direnç kaynakları tahmin edilmeli; bundan sonra direnç 

kaynaklarının şiddetini azaltıcı ve değişime zorlayan kuvvetlerin şiddetini artırıcı 

önlemlerle arzu edilen yönde değişimin ortaya çıkması sağlanabilecektir(Koçel, 2015: 

796 – 797). 

Kotter’ın Sekiz Aşamalı Değişim Modeli: Bu modelde örgütler için ivedilik 

duygusu oluşturmak, yani örgütsel değişimin gereklilik duygusunun en kısa zamanda 

örgüt içerinde kavranması gerekmektedir. Değişim düşüncesi oturduktan sonra 

gerçekleşecek değişimi yönetecek güçlü bir değişim ekibi oluşturulmaktadır. 

Oluşturulan ekibin değişime ve örgüt kültürüne uygun bir örgüt vizyonu 

geliştirilmelidir. Geliştirilen bu vizyon örgüt çalışanlarına ve örgüt çevresine iletilmesi 

için o günün şartlarına göre olumlu sonuçlar doğuracak bir iletim şekli seçilmelidir. 

Örgüt çalışanlarının örgütsel değişikliğe katkıdan bulunmalarını sağlayacak ve 

değişimden çekinmemelerini gösterecek şekilde yetkiler verilmelidir. Tek bir değişime 

sabit olarak kalmadan örgüte fayda sağlayacak yenilikler yapılmalıdır ve son olarak 

yapılan tüm yenilikler ve değişimler kurumsallaştırılmalıdır. Kotter’ın Sekiz Aşamalı 



 

   

63 

 

Değişim Modelinde aşamalar: İvedilik duygusu oluşturmak, Güçlü bir rehberlik 

koalisyonu biçimlendirmek, Bir vizyon yaratmak, Vizyonu iletmek, Diğerlerine 

vizyona göre hareket etme yetkisi vermek, Kısa vadeli kazanımları planlamak ve 

oluşturmak, İyileştirmeleri pekiştirmek ve daha fazla değişim yaratmak, Yeni 

yaklaşımları kurumsallaştırmak aşamalarıdır. 

 

Değişimin Uygulanması Süreci Modeli: Bu model 1999 yılında Shield 

tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Bu modelde beş aşama yer almaktadır. Bu 

aşamalar; arzulanan sonuçları ve değişim planlarını tanımla, değişim için kapasite ve 

kabiliyet yarat, yenilikçi çözümler tasarla, çözümleri geliştir ve uygula, değişimin 

faydalarını güçlendir ve sürdür gibi beş aşama yer almaktadır(Sop, Metin, 2016:261). 

 

Yeni Değişim Modeli: Yeni Değişim Modeli, Eduard Gabriel Ceptureanu ve 

Sebastian Ion Ceptureanu tarafından 2012 yılında 21. yüzyıl baz alınarak geliştirilmiş 

bir değişim modelidir. Yeni değişim modelinde; Değişimi uygulamak için örgüte 

gerekli teşhislerin koyulması, çalışmanın boyutunun ve hedeflerinin belirlenmesi, bir 

değişim takımının oluşturulması ve eğitimi için hazırlıkların yapılması, veri toplama 

ve önemli belirtilerin tanımlanması, örgütsel değişimin başarısı için güçlü, zayıf 

yanların ve önerilerin belirlenmesi, örgütsel değişim programı ve planının 

geliştirilmesi, İletişim ve motivasyonu gerekli kılan değişimlerin belirlenmesi, 

değişimlerin açıklanması, yapılan örgütsel değişimin kurumsallaştırılması, Sonuçların 

hızla elde edilmesi ile uygulanan değişimin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi 

aşamalar uygulanmaktadır(Sop, Metin, 2016:263).  

 

2.37. Darülaceze Başkanlığının Tarihçesi 

 

Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve 

havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur (Darülaceze Başkanlığı, 

2019). Darülaceze Osmanlı zamanında kurulmuş günümüze kadar gelmiş bir hayır 

kurumudur.  

1877 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan savaş sırasında birçok 

kişi evsiz ve korumasız kalmıştır. Darülaceze’nin Okmeydanı’nda inşasına başlanması 

Padişahın 25 Mart 1306 (6 Nisan 1890) tarihli fermanı ile emir buyrulmuş ve bu 

ferman 30 Mart 1306 (11 Nisan 1890) tarihli Resmî Tebliğ ile yayımlanarak yürürlüğe 
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girmiştir (Darülaceze Başkanlığı, 2019). Darülaceze 1895 yılında Sultan II. 

Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur (Darülaceze Başkanlığı, 2019).  

 

2.38. Darülaceze Başkanlığının Kuruluş Amacı 

 

1877 Osmanlı – Rus Savaşı sonrasında İstanbul’daki dilencileri, sokaklarda 

başıboş gezen kimsesiz çocukları, cami avlusunda yatan kimsesiz muhtaçları bir araya 

toplayıp ıslah ederek sanat sahibi yapmak, kimsesizlerin son ömürlerini huzur içinde 

yaşamalarını sağlamak maksadıyla 1895 yılında II. Abdülhamit Han tarafından 

kurulmuştur (Darülaceze Başkanlığı, 2019).   

 

1895 yılında kurulan, kurulduğu günden bu yana 29.000’i çocuk olmak üzere 

toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olan Darülaceze; din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı 

gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz 

yavrulara hizmet vermektedir (Darülaceze Başkanlığı, 2019). 1895 yılından günümüze 

kadar varlığını sürdürmeyi başaran Darülaceze şu an Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de barınan sakinlerin 

tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından 

karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin muayene ve 

tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar tedavi 

edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle 

bağlantı kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır (Darülaceze Başkanlığı, 

2019). 

 

2.39. Darülaceze Başkanlığının Teşkilat Şeması 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatının en tepesinde idare meclisi bulunmaktadır. 

İdare meclisi başkanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıdır. İdare meclisi altında yani 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından sonra Darülaceze Başkanı yer almaktadır. 

Darülaceze Başkanlığı’na, Basın ve Halkla ilişkiler Şube Müdürü, İç denetim ve Kalite 

Geliştirme Şube Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Başhekim, Hukuk Müşaviri, Mali 

İşlerden sorumlu Darülaceze Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve İdari İşlerden sorumlu 

Darülaceze Başkanlığı Başkan Yardımcısı doğrudan bağlıdır. Sağlık Hizmetleri 

Birimi, Bakım Hizmetleri Birimi, Rehabilitasyon Birimi ve Sosyal Servis Birimi 
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Başhekime bağlı bulunan birimlerdir. Mali işlerden sorumlu Başkan Yardımcısına 

bağlı birimler Mali İşler Şube Müdürü ve Emlak Şube Müdürü olarak iki alt 

müdürlüklere de bölümlenmektedir. Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Muhasebe 

Birimi, Bütçe ve Gelir Birimi, İhale ve Satın Alma Birimi ve Taşınır Mal ve Konsolide 

Birimi olmak üzere dört birim bağlıdır. Emlak Şube Müdürlüğü’ne bağlı Emlak 

Edinme Birimi, İnşaat ve Proje Değerlendirme Birimi, Kiralama Birimi ve İşyeri 

İşletme Birimi olmak üzere dört birim bağlıdır. İdari işlerden sorumlu başkan 

yardımcısına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü 

olarak iki alt müdürlüklere bölümlenmektedir. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne 

Performans ve Eğitim Birimi, Personel İşleri Birimi ve Disiplin Birimi olmak üzere üç 

birim bağlıdır. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne Bilgi İşlem Birimi, Evrak ve 

Arşiv Birimi, Teknik Destek ve Bakım Onarım Birimi ve İdari ve Sosyal İşler Birimi 

olmak üzere dört birim bağlıdır.  

 

Aşağıda Darülaceze Başkanlığı’nın teşkilat şeması verilmiştir (Darülaceze 

Başkanlığı, 2019). 
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Şekil 2.11. : Darülaceze Başkanlığı Teşkilat Şeması 

 

2.39.1.Mevzuat – ı Nizamname  

 

Darülaceze nizamnamesi 1332 yılında 2511 sayılı Darülaceze Nizamnamesi 

adıyla kabul edilmiştir. Bu nizamnameye göre;  
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Darülaceze memurları; “Darülaceze müdürü ile sertabibi (baş doktoru) 

Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanlığı) tarafından intihab (seçilir) ve ba İrade-i Seniyye 

(devlet başkanı tarafından) tayin olunur. Tabib (doktor) ve eczacılar ve muhasebeci ve 

veznedar ve başkatip ve debboy ve kiler ve mübayaa memurları müdürün işarı (yazısı) 

üzerine Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanlığı) tarafından ve diğer memurin (memurlar) 

ve müstahdemin (müstahdemler) doğrudan doğruya müdür tarafından tayin olunur” 

(Darülaceze, 1332:3).  

 

Darülaceze’ye kabul şartı Mevzuat – ı Nizamnamenin 12. maddesinde 

belirlenmiştir. Mevzuat – ı Nizamnamenin 12. maddesine göre; “Darülacezeye ancak 

İstanbul’da doğmuş ve yerleşmiş olup da malul iş göremez durumda olan kabul olunur. 

Geçimini temin edecek miktarda mala malik olmamakla beraber kazanabilme 

imkânlarından da aciz olduğu halde İstanbul’da veya taşrada kanunen kendisine 

bakacak kudrette ve mükellefiyette bulunmayanlar ve sokakta bulunmuşlar kabul 

olunurlar” (Darülaceze, 1332:12). 

 

Mevzuat – ı Nizamnamede darülacezenin bütçesi ile de ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. Darülaceze varlıkları aşağıdaki gibidir.  

 

a) “Tapu senetleri ve resim evraklar fiyatına ilaveten konulan miktar 

yekununa karşılık maliye hazinesinden belirli bir şekilde verilen senelik 

800 bin kuruş. 

b) (Denizcilik Bankası A.O.) Şirket Hayriye tarafından boğazlarda 

işletilen vapur ve biletlerinin dış kısmına zam edilen 10 paraya mukabil 

belirli olarak alınan senelik 700 liradan,  

c) Civar sahillere işleyen seyri sefain idaresi biletlerine zam edilen 10 

paranın hasılat miktarına,  

d) İstanbul da oynatılan bilcümle tiyatro ve sinemalar ile patinaj ve her 

nevi oyun mahaller satış biletler üzerinden ve hayır işleri için 

tertiplenen müsamere ve sair gibi biletlerin % 10 hesabı ile birikecek 

olan miktarından, 

e) Tahsis harici fukaraya vasiyet olunacak paralarla cemaat teşkilatı ve 

halk arasında dışarıdan gelen kimsesizler için toplanacak paralarla 

piyangoların varidatı ve ianeler hasılatından,  



 

   

68 

 

f) Maden ve bayındırlık işleri imtiyaz sahiplerinin rızaları ile verdikleri 

iane bedelinden,  

g) Belediyelerce noksanlığı dolayısıyla zapt edilecek ekmeklerden ve 

emirler hilafına hareket etmelerinden dolayı esnaftan müsadere edilip 

zararsız bulunan yiyecek ve içeceklerden,  

h) Darülacezedeki imalathanelerin hasılatından,  

i) 15 ve 16’ncı maddeler gereğince tahsil edilecek ücretlerden toplanan 

meblağdan,  

j) Darülacezeye ait gayrimenkul malların varidatından,  

k) Darülaceze namına yapılacak olan hibeler ve teberrulardan,  

l) İstanbul Vilayetinin husus bütçesinden muavenet yoluyla verilecek 

tahsisattan,  

m) Belediye bütçesinden muavenet yoluyla verilecek meblağdan,  

n) Sar müteferrik varidatlardan ibarettir” (Darülaceze, 1332:23). 

 

2.39.2. Etik Komisyonu 

 

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeler le Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 30.05.2014 tarih ve 

52568945 – 903.07.01.339 sayılı oluru ile “Darülaceze Başkanlığı Etik Komisyonu” 

kurulmuştur” (Darülaceze Başkanlığı, 2014: 29). 

 

Kurum’da, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış 

ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve 

yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere yedi kişilik bir 

etik komisyonu oluşturulmuştur(Darülaceze Başkanlığı, 2014: 1). Darülaceze Etik 

komisyonu ile ilgili her şey Etik Komisyonu Görev yetki ve Sorumlulukları 

Yönergesinde açıkça belirtilmiştir. Etik Komisyonu Görev yetki ve Sorumlulukları 

Yönergesi “25.5.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır”(Darülaceze Başkanlığı, 2014: 3).  

 

Darülaceze etik komisyonuna göre kurum çalışanlarının etik davranışlara 

uyması gerekmektedir. Kurum çalışanların uyması gereken etik davranışlara Etik 
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Komisyonu Görev yetki ve Sorumlulukları Yönergesinin 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 

13., 14. ve 15. maddelerinde açıklık getirilmiştir. 

 

 “Madde 5 – Kurum’da görevli personel, kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, 

dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, 

öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar. 

 Madde 6 – Kurum’da görevli personel, kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde; sakinlerin, ziyaretçilerin ve halkın günlük yaşamını 

kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, memnuniyetini artırmayı, 

sakinlerin ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı 

hedeflerler. 

 Madde 7 – Kurum yöneticiler ve diğer personel, kamu hizmetlerini 

belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten 

yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgiler vererek 

onları aydınlatırlar. 

 Madde 8 – Kurum personeller kurumun amaçlarına ve misyonuna 

uygun davranırlar.  

 Madde 9 – Kurum personelleri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, 

adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. 

 Madde 10 – Kurum personeller, kamu yönetimine güven sağlayacak 

şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık 

olduklarını davranışlarıyla gösterirler. 

 Madde 11 – Kurum personeller, üstler, meslektaşları, astları, diğer 

personel le hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar 

ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime 

veya yetkiliye yönlendirirler. 

 Madde 12 – Kurum personeller, bu Yönergede belirlenen etik davranış 

ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı ve eylemlerde bulunmalarının 

talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem 

veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu 

yetkili makamlara bildirirler. 
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 Madde 13 – Kurum personeller, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa 

sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen 

bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak 

için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz 

durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına gren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 Madde 14 – Kurum personeller; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak 

kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve 

aracılıkta bulunamazlar. 

 Madde 15 – Kurum personel, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet 

veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, 

yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya 

aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar” 

(Darülaceze Başkanlığı, 2014). 

 

2.39.3. Yönetim Organları 

 

Darülaceze Başkanlığı yönetim organlarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı, İdare Meclis Üyeleri, Daimî Heyet, İdare Meclisi ve Başkanlığa Bağlı 

Birimler oluşturmaktadır.  

 

2.39.3.1. İdare Meclisi Üyeleri  

 

İdare meclisi üyeleri, idare meclisi başkanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanıdır. Darülaceze Başkanı da dahil olmak üzere idare meclisinde on üye 

bulunmaktadır. Bu durumda idare meclisi bir başkan ve on üye olmak üzere on bir 

kişiden oluşmaktadır.  

 

2.39.3.2. Daimî Heyet  

 

Daimî heyet, Başkan, Başkan Yardımcısı, Baştabip, Mali İşler Başkan 

Yardımcısı, Eczacı olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. “Daimî heyet, haftada en az 

bir defa toplanır” (Darülaceze Başkanlığı, 2019). Bu toplantılarda alınacak kararlar oy 
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çokluğu ile karara bağlanmaktadır. Daimî heyetin belirli görevleri bulunmaktadır. 

Daimî heyetin görevleri aşağıdaki gibidir. 

 

 “Başkan tarafından istişare edilmek için havale edilecek ve verilecek 

konuları görüşüp karara bağlamak,  

 Darülaceze’nin yiyecek, ısıtacak, giyecek, ilaç, teçhizat gibi bilcümle 

lüzumlu maddelerini arttırma ve eksiltme veya lüzumuna göre satın 

alma suretiyle temin etmek,  

 Darülaceze hizmetlerinin genişletilmesi ve daha etkin 

kılınmasını sağlamak, 

 İdare Meclisi’nin kararları doğrultusunda Darülaceze 

Müessesesinin varidatının arttırılmasına yarayacak hususların 

araştırılması ile ilgili çalışmalar yapılması konusunda gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak,  

 Darülaceze Müessesesinin sahip olduğu ve ileride sahip olacağı taşınır 

ve taşınmaz malların verimli bir şekilde değerlendirilmesi hususunda 

gerekli tedbirleri almak,  

 Darülaceze Müessesesinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ve 

önem arz eden taşınır malların verimli bir şekilde değerlendirilmesi 

amacıyla, bu mallar üzerinde yapılacak hukuki işlemler için İdare 

Meclisi’nden yetki almak.  

 Darülaceze Müessesesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 

verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacı ile kat karşılığı inşaat 

hususunda karar almak ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerini akdetmek,  

 Başkanlığın yıllık bütçe teklini hazırlayarak İdare Meclisi’ne sunmak,  

 Belli miktarları aşan ve Başkanlığı ilgilendiren hukuki ihtilaarın 

halledilmesine ilişkin karar ittihaz etmek üzere İdare Meclisi’nden yetki 

almak,  

 Darülaceze Başkanlığı’na ait binaların bakım, onarım, tadilat 

ve restorasyonu ile ilgili kararları almak,  

 Başkanlığın şenlik, kutlama ve diğer sosyal faaliyetleri ile ilgili 

çalışmalarını belirli bir takvime bağlamaktır” (Darülaceze Başkanlığı, 

2019). 
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2.39.3.3. İdare Meclisi.  

 

Darülaceze idare meclisi, en az yedi üyeden oluşmaktadır. “İdare Meclisi; 

üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Toplantıda çoğunluk 

sağlanamazsa gündemde bulunan konular bir sonraki toplantıda görüşülür” 

(Darülaceze Başkanlığı, 2019). Yine daimî heyette olduğu gibi kararlar oy çokluğu ile 

alınır. Karar alınırken “oyların eşitliği halinde Başkan'ın oyu çift oy sayılır” 

(Darülaceze Başkanlığı, 2019) böylece görüşme karara bağlanmış olur. İdare 

meclisinin görev ve sorumlulukları Mevzuat – ı Nizamnamenin 10. maddesinde 

belirtilmiştir. Mevzuat – ı Nizamnamenin 10. Maddesine göre idare meclisinin görev 

ve sorumlulukları: 

 “Darülaceze bütçesinin tetkik ve tasdiki  

 Darülaceze Nizamnamesinin teklif ve tadili  

 Yeni yapılacak inşaatla alakalı tetkikat ve müzakereler icrası ile her 

türlü kararların alınması  

 Darülaceze hizmetlerinin genişletilmesi  

 Varidatının artırılmasına yarayacak hususların araştırılmasıyla, bu 

yönde lüzumlu tedbirlerin alınması şeklinde 

sıralanmaktadır(Darülaceze, 1332:10).  

 

2.39.3.4. Başkanlığa Bağlı Birimler 

  

Başkanlığa özel kalem müdürlüğü, başhekimlik, mali işlerden sorumlu başkan 

yardımcısı, idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve ayrıca iki ayrı başkan 

yardımcısı da olmak üzere bağlı altı birim bulunmaktadır. 

 

Özel Kalem Müdürlüğü; Özel Kalem Müdürü “başkanın çalışma programını 

düzenlemek, başkanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, başkanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve 

bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve koordine etmek ve başkan tarafından 

verilen benzeri görevleri yapmaktır” (Darülaceze Başkanlığı, 2019). 
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Başhekimlik; Başhekimlik biriminde başhekim, başhekim yardımcısı, tıbbi 

kurul, sağlık hizmetleri birimi, bakım hizmetleri birimi, sosyal servis birimi, 

rehabilitasyon ve eczane ve çocuk bölümü yer almaktadır.  

 

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı; Mali işlerden sorumlu başkan 

yardımcısına mali işler şube müdürlüğü ve emlak şube müdürlüğü olmak üzere iki 

birim  bağlıdır. 

 

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı; İdari işlerden sorumlu başkan 

yardımcısına da insan kaynakları şube müdürlüğü ve destek hizmetleri şube 

müdürlüğü olmak üzere iki müdürlük bağlıdır.  

 

Başkan Yardımcısı (1); Bu başkan yardımcılığı makamına basın yayın ve 

halkla ilişkiler şube müdürlüğü ve kiralama birimi bağlıdır.  

 

Başkan Yardımcısı (2); Bu başkan yardımcılığı makamına ise iç denetim 

kalite geliştirme şube müdürlüğü, hukuk müşavirliği ve teknik destek ve bakım onarım 

birimi bağlıdır.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

 

Bu araştırmanın amacı, Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin; örgütsel değişime açıklık algılarının istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilmesidir.  

 

Örgütsel değişime açıklık; bir organizasyondaki çalışanların yapılacak 

değişimleri peşinen kabullenmesi, bu değişimleri uygulama noktasında istekli olmaları 

ve değişime yeterli oranda uyum sağlamalarıdır. Bu nedenle, dinamik bir çevrede 

faaliyetlerini sürdüren, değişime ve gelişime açık olan ve onlardan etkilenen 

Darülaceze Başkanlığı’nın mevcut organizasyon yapısının değişime ve gelişime 

ihtiyacı konusunda çalışanlarının değişime açıklığının tespiti, ileride yapılması olası 

olan reorganizasyon veya örgütsel değişim çalışmalarına ve mevcut sağlık yönetimi 

literatürüne yeni ve olumlu bilgilerle katkılar sağlayacaktır. 

 

Değişim, belli bir sürede herhangi bir şeyde meydana gelen farklılaşmayı ifade 

etmektedir (Alıç, 990:2).  Değişim mevcut olan durumumuzun iletişim ve irtibat 

halinde olduğumuz çevre koşullarının ihtiyaçları karşısında, artık çaresiz ve kayıtsız 

kalması durumunda bizi yeniden yapılandırır. O ihtiyaçları giderebilecek düzeyde 

bireysel ya da örgütsel anlamda yeni fikirler üretebilmeye karar verme ve bunu 

uygulama süreci ve bir şeyleri farklı hale getirmek olduğu şekilde ifade edilmektedir. 

(Olkun,1996: 565), (Kesici, 2017). 

 

Küresel ölçekte hızlı ve çok farklı alanda değişimler yaşanırken; teknolojik, 

sosyolojik, ekonomik, politik, hukuksal ve bilimsel alanda yaşanan değişimler 

özellikle örgütler yerelinde birçok değişime neden olabilmektedir. Bu koşullar altında 

örgütlerin tek çıkar yolu, değişime ve örgüt çevresine hızlı bir şekilde adapte olmaktan 

geçmektedir. Bu nedenle tüm örgütlerin değişime hazır, çabuk uyum sağlayabilen ve 

proaktif bir anlayışla yönetilmeleri gereklidir. Örgütsel değişime hızlı adapte olabilen, 

kendini ve çalışanlarını eğitimsel, davranışsal vb. değiştirebilen örgütler ise, sağlıklı 

olarak nitelendirilmektedir. Örgütlerin sağlıklı olması, örgütsel süreçlerin ve 
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uygulamaların ideal düzeyde olmasını gerekli kılmaktadır. Bunun yanında sağlıklı 

örgütlerde çalışanların örgüte olan bağlılık düzeyleri yüksektir. Ayrıca çalışan 

bağlılığının yüksek olması da değişime karşı olumlu tutum benimseme ve davranış 

göstermede önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (Gül, 2018:14). 

  

Örgütsel değişme, örgütlerin yaşamlarını sürdürme amacıyla çevresindeki 

değişikliklere karşı tepki vererek kendini uyumlaştırması olarak tarif edilmektedir. 

Koçel, örgütsel değişimi, değer verilen, amaçlananla ilgili paylaşılan ortak 

değerlerdeki uzlaşma olarak tanımlarken, Bumin de örgüt kültürü ile ilişkili olarak 

düşünülmesi gereken planlı gerçekleşen, örgütün tamamını kapsayan bir süreç olarak 

tanımlamaktadırlar(Koçel, 2014:784), (Bumin, 1979). 

 

3.2. Araştırmanın Problem Cümlesi 

 

Araştırmanın problem cümlesi “Darülaceze çalışanlarının örgütsel değişime 

açıklık algıları Nedir?” şeklindedir. 

 

3.3. Araştırmanın Alt Problemleri 

 

Örgütsel değişime açıklık düzeylerinin artacağı düşüncesi ile aşağıdaki alternatif 

araştırma hipotezleri oluşturulmuştur; 

 

1-Çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları konusunda pozitif bir sonuç elde 

edilebilecek midir? 

2- Başkanlık çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları ile davranışsal değişime 

açıklıkları arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

3-Başkanlık çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları ile bilişsel değişime açıklıkları 

arasında pozitif yönlü ilişki vardır. 

 

3.4.Araştırmanın Önemi ve Bilimsel Dayanağı 

 

Açık birer sistem olan örgütler, kendi çevrelerinde gerçekleşen değişim ve 

gelişmelerden etkilenmekte ve yeni koşullara uyum sağlamak için bir takım 

değişimlere uğramaktadırlar(Öztop, 2014:12). Örgütleri değişmeye iten nedenler 
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duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Çevresel baskılar, örgütsel iletişimde 

kopukluk, örgütsel krizler ve çatışmalar, örgütsel performans düşüklüğü, örgüt 

kültüründe değişme, yasa ve düzenlemelerde değişiklikler ve teknolojik gelişmeler 

değişme nedenleri arasında sayılmaktadır. (Sabuncuoğlu, 1998:217) 

 

Değişim, varlığını sürdürmek ve gelişmek isteyen her örgüt tarafından 

gereksinim duyulan ve süreklilik arz eden, kaçınılmaz bir süreçtir. Gerek özel gerekse 

kamusal her örgüt yöneticisi, değişim yönetimi modelleri ve uygulamaları arasından 

kendi kurumuna en uygun olanları tespit etmek ve kullanmak durumundadır. Yönetim 

literatürü incelendiğinde, örgütsel değişim yönetimi alanındaki çalışmaların genellikle 

işletme odaklı olduğu görülmektedir. Ancak günümüz kamu örgütleri de, geleneksel 

kamu yönetiminin ağır işleyen, hantal ve değişim ihtiyacı duymayan gelenekçi 

yapısından sıyrılarak en kaliteli hizmeti, en hızlı şekilde ve en ekonomik yolla sunmak 

için, genel prensipleri kanunlar ve yönetmeliklerle belirlenen, bir takım yüzeysel veya 

köklü değişimler geçirmektedir. 

 

Örgütsel bağlamda değişim, bir örgütün daha etkin, daha ekonomik yollarla, 

daha kısa sürede, daha kaliteli, daha çok ürün ve hizmeti, daha rekabetçi biçimde sunar 

hale gelmek için geçirdiği süreci ifade etmektedir. Örgüt üyelerinin ve özellikle 

yöneticilerin benimsedikleri vizyon ve hedefler, örgütlerin değişim çabasına girmesine 

önemli oranda etki etmektedir. Bu çabanın temelinde örgütün daha etkin ve verimli 

çalışarak daha yüksek bir performans seviyesine ulaşma amacı yatmaktadır. Bugün 

artık, değişimin gerekliliğinden çok, nasıl başarılacağı yani değişim sürecinin nasıl 

yönetileceği önemli hale gelmiştir.( Öztop, 2014:iv) 

 

Örgüt geliştirmeye ilk olarak örgüt üyeleri arasındaki ilişkileri, iletişimi, 

liderlik gibi sosyal süreçleri geliştirmeye yardımcı olmak için başvurulmuştur. 20. 

yüzyılın ilk yarısında organizasyonlar sayısız bölüm, yönetim kademesi, kural ve 

prosedürlerle donatılmış ve bürokratik bir hal almışlardır. Bu örgütsel durum örgüt 

üyeleri arasında yatay ve dikey iletişimi zorlaştırırken aynı zamanda örgüt içinde 

problem çözme ve yönetsel işlevleri yerine getirme işlevlerinde de sorunlar 

yaşanmıştır.  
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Türkiye’de örgüt geliştirmenin kamu kurumlarında nasıl gerçekleştiğini, ne 

gibi zorluklar yaşandığını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmalar, kamu 

kurumlarına hem örgüt geliştirme konusundaki eksiklerini, hem de ne gibi önlemler 

alınması gerektiğini gösterebilir. Aynı zamanda, bu konuda çalışacak olanlara bir 

öngörü sağlayabilir. 

 

Mevcut çalışmalarda örgütün, personel güçlendirme, motivasyon örgütsel 

bağlılık, güçlendirme, örgüt yapısı, bireysel öğrenme, eğitim, takım çalışması gibi 

farklı değişkenlerle olan etkileşimi araştırma konusu yapılmıştır. Bu çalışma literatüre 

katkı açısından önemlidir. Ayrıca bu araştırma ile sağlık kurumlarının yönetim yapısı 

için yapılacak tespitler ve getirilecek öneriler sonucunda, sistemde yapılabilecek 

değişiklikler, çalışanların var olan özellikleriyle ilgili yapılacak tespitler ve getirilecek 

öneriler sonucunda çalışanların kalitesini yükseltilmesine yönelik düzenlemeler bu 

araştırmanın önemi içinde görülebilir. Bilgi toplumunun ortaya çıkışı ile birlikte bilgi, 

çok kısa sürede geçerliliğini kaybetmekte ve yerini yeni bilgiye bırakmaktadır. 

Bilginin hızla değişmesi, küreselleşme ve teknolojideki hızlı değişimler de örgütleri 

kendi strateji ve yapılarını yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Bu durum, 

örgütleri bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi etkili bir biçimde kullanmak durumunda 

bırakmaktadır. Örgütler, ayakta kalmak için özünü değiştirmeden dönüşmeli ve 

çevreden gelen değişim baskısına karşı esnek ve hızlı bir biçimde cevap verebilmelidir. 

Bu esnek yapı, örgütsel gelişimi sağlama ve örgütsel değişimi başarılı bir şekilde 

yöneterek sağlanabilir. (Çoban, 2016:1) Değişimin ne zaman, nasıl ve nerelerde 

olacağını öngörmek zor da olsa, değişim, örgütlerin mutlaka dikkate alması ve 

planlaması gereken bir konudur. Zira değişim örgütsel yaşamın ayrılmaz bir parçası 

olarak, süreklilik ve ilerleme için örgütlerin olmazsa olmazıdır. (Luecke, 2009:36) Bu 

nedenle tez konumuzda böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Darülaceze Başkanlığı’ndaki yöneticilerin önemli bir kısmı belli bir eğitim ve 

süreç sonucunda yetiştirilmektedirler. Sağlık yönetimi alanındaki yönetici 

atamalarında liyakat esaslarının, politik tercihler kadar etkili olmadığı da sıklıkla dile 

getirilmektedir. Alan yazında da sıkça tartışma konusu edildiği gibi, gerekli liyakat ve 

alt yapıya sahip olmayan bu yöneticilerin karar verici pozisyondayken aldıkları 

kararlar ya geçmiş deneyimlerine dayanmakta ya da deneme-yanılma yoluyla 

olmaktadır. Dolayısıyla bu yöneticiler, örgütsel değişim yönetimi gibi örgütün 
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yaşamını doğrudan etkileyen bir konuda yetersiz kalmakta ve gerekli değişim ve 

dönüşümleri tam anlamıyla yürütememektedirler. Çalışanlar da bazı değişim ve 

gelişimlerin örgütsel değişimi gerektirdiğini görseler ve söyleseler de etkili 

olamamaktadırlar.   

 

Sağlık yöneticilerinin örgütsel değişim yönetimi konusunda yeterliklerinin 

artırılması ve onlara örgütsel değişim yönetimi sürecinde bir bakış açısı kazandırmak 

adına sahip olmaları gereken bazı beceriler ve izleyeceği yollarla ilgili seçenek sunmak 

ve çalışanların örgütsel değişime açıklığının ve destek vermelerinin, direnç 

göstermemelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu tür çalışmalarda ve değişimlerde 

örgütsel değişim yönetimi süreci ortaya konulacak seçeneklerden ve yollardan 

birisidir. Bu konudaki araştırmalar incelendiğinde Darülaceze’nin sağlık 

hizmetlerinde sağlık yönetimi alanına özgü bir araştırmaya rastlanılmamaktadır.  

 

Bu nedenle İstanbul Darülaceze Başkanlığı’nda çalışanların örgütsel değişime 

açıklığının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan bu araştırmanın alandaki 

önemli bir boşluğu doldurması ve uygulamaya dönük önemli bir veri kaynağı sunması 

beklenmektedir. 

 

 Bunun yanında bu çalışmanın özellikle de karar vericilere örgütsel değişim 

yönetiminde süreçleri nasıl gerçekleştirecekleri hususunda yol gösterici olacağı ve bu 

sayede gelecekte yapılacak değişimlerin biçimsel olmaktan çıkıp sistematik ve kültürel 

değişimler olma yolunda ilerlemesi konularında katkı sunacağı beklenmektedir. 

 

3.5. Araştırmanın Evreni ve Yöntemi 

 

Araştırmanın evrenini, İstanbul Darülaceze Başkanlığı teşkilatında çalışan 130 

sağlık personelleri oluşturmaktadır. 

 

Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak anket formu 

katılımcılara uygulanacaktır. 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. İlgili anket 

formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmaya dâhil olan çalışanlara 
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ait yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik özellikleri içeren sorular yer 

almaktadır. İkinci bölümde, örgütsel değişime açıklığa ölçeğine yönelik ifadeler yer 

almaktadır. Araştırmanın istatistiksel analizinde SPSS v.22 ve LISREL istatistik paket 

programları kullanılacaktır. 

 

Örgütsel Değişime Açıklık Ölçeği: Çalışanların değişime açıklık düzeyini 

ölçmek için Dunham vd. (1989) tarafından geliştirilen örgütsel değişime açıklık ölçeği 

kullanılmıştır. . Bu ölçek Gül (2018) tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerlilik ve 

güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Dunham vd. (1989) geliştirdiği 18 ifadelik değişime 

açıklık ölçeği duygusal, bilişsel ve davranışsal değişime açıklık olmak üzere üç 

boyuttan oluşmakta ve yine her boyutta 6 ifade bulunmaktadır. Bu 18 ifadelik ölçeğin 

orijinali de gerek Türkiye’de (Zadeoğluları, 2010; Bingül, 2006; Sanrı ve Ayan, 2014) 

gerekse yurtdışında (Klecker ve Loadman, 1996; Klecker ve Loadman, 1999; Rashid 

vd., 2004) bazı çalışmalarda kullanılmıştır. 

 

Anket sorularında; (1) Hiç katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Tamamen katılıyorum seçenekleri 

bulunan 5’li Likert ölçekli yapı kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Araştırmanın örneklemi İstanbul’da ikamet eden Darülaceze Başkanlığı 

teşkilatında görev yapan, 130 sağlık personelinden meydana gelmektedir. 130 

personele örgütsel değişim ölçeğiyle birlikte demografik soruların uygulanması 

neticesinde elde edilen verilerin analizi bu bölümde yapılmıştır.  Bu bölümde yapılan 

analizlerde Araştırma grubunu oluşturan Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev 

yapan personelin demografik profili ve Araştırma grubunu oluşturan Darülaceze 

Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin örgütsel değişime verdiği cevapların, 

dağılımı ve cinsiyete göre değişimi yer almaktadır. 

 

4.1.  Verilerin Analizi 

 

Tüm istatistiksel analizler SPSS 25.0.0 programı ile yapılmıştır. Analizlerde 

tanımlayıcı istatistikler frekans (n), yüzde (%), ortalama, standart sapma, olarak 

belirtilmiştir. Örgütsel değişim ifadelerinin cinsiyete göre değişimi ki kare analizi ile 

incelenmiştir. İstatistiksel önemlilık p<0,05 düzeylerinde değerlendirilmiştir. 

 

4.2. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Demografik 

Profili 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma grubunu teşkil eden Darülaceze 

Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin demografik bilgi verileri tablolaştırılıp 

analizi yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. 
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Tablo 4.1. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Eğitim 

Durumu Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

 Eğitim Durumu N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Lise ve altı 66 50,8 38,5 43,1 

Önlisans 23 17,7 17,7 60,8 

Lisans 31 23,8 23,8 84,6 

Yüksek Lisans 9 6,9 6,9 91,5 

Doktora 1 0,8 0,8 92,3 

Toplam 130 100,00 100,00  

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin eğitim durumu 

dağılımı incelendiğinde, Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin 

yarısından daha fazlasının lise ve altı mezunu olduğu görülmektedir. 

 

 

Tablo 4.2. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Cinsiyetine 

Göre Yaş ve Meslekte Çalışma Yılı Durumu Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

Cinsiyet  Yaş Meslekte Çalışma Yılı 

Erkek 

N 57 55 

Ort. 38,70 10,78 

SS 9,24 7,50 

Kadın 

N 69 69 

Ort. 36,03 11,72 

SS 7,59 6,71 

Toplam 

N 126 124 

Ort. 37,24 11,25 

SS 8,45 7,10 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan kadın personelin (69) erkek 

personelden (57) fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadın personelin yaş ortalaması 

36,03±7,59 iken erkek çalışanların yaş ortalaması 38,70±9,24 olduğu görülmektedir. 
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Bununla birlikte Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin yaş 

ortalaması 37,24±8,45’dir. Ayrıca erkek personelin meslekteki çalışma yılının 

(10,78±7,50) kadın personelin meslekteki çalışma yılından 11,72±6,71) düşük olduğu 

saptanmıştır. Bununla birlikte Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin meslekteki ortalama çalışma yılının 11,25±7,10 olduğu belirlenmiştir. 

 

4.3.Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Örgütsel 

Değişim Profili 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma grubunu teşkil eden Darülaceze 

Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin örgütsel değişime verdiği cevaplar 

tablolaştırılıp analizi yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. 

 

Tablo 4.3. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “1. İş 

yerinde değişiklikleri dört gözle beklerim.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 22 16,9 16,9 16,9 

Katılmıyorum 11 8,5 8,5 25,4 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
39 30,0 30,0 55,4 

Katılıyorum 41 31,5 31,5 86,9 

Kesinlikle Katılıyorum 17 13,1 13,1 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0  

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “1. İş yerinde 

değişiklikleri dört gözle beklerim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %30,0’u kararsız olduklarını belirtirken %44,6’sı iş yerinden değişiklikleri 

dört gözle beklediklerini belirtmişlerdir.  

 

 

 



 

   

83 

 

Tablo 4.4. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “2. Değişimin 

getirileri vardır.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 10 7,7 7,7 7,7 

Katılmıyorum 4 3,1 3,1 10,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
38 29,2 29,2 40,0 

Katılıyorum 58 44,6 44,6 84,6 

Kesinlikle Katılıyorum 20 15,4 15,4 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “2. Değişimin 

getirileri vardır.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %29,2’si 

kararsız olduklarını belirtirken %60,0’ı değişimin getirileri olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.5. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “3. 

Genellikle yeni fikirlere direnç gösteririm.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 39 30,0 30,5 30,5 

Katılmıyorum 50 38,5 39,1 69,5 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
20 15,4 15,6 85,2 

Katılıyorum 12 9,2 9,4 94,5 

Kesinlikle Katılıyorum 7 5,4 5,5 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “3. Genellikle yeni 

fikirlere direnç gösteririm.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%15,4’ü kararsız olduklarını belirtirken %68,5’i yeni fikirlere direnç 

göstermediklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.6. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “4. Diğer 

insanlar değişime direndiğimi düşünür.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 43 33,1 34,1 34,1 

Katılmıyorum 42 32,3 33,3 67,5 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
36 27,7 28,6 96,0 

Katılıyorum 4 3,1 3,2 99,2 

Kesinlikle Katılıyorum 1 0,8 0,8 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “4. Diğer insanlar 

değişime direndiğimi düşünür.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%27,7’si kararsız olduklarını belirtirken %65,4’ü diğer diğer insanların da değişime 

direnmediğimi düşündüklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.7. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “5. Çoğu 

insan değişime yetersiz uyum sağlar.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 12 9,2 9,4 9,4 

Katılmıyorum 15 11,5 11,8 21,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
52 40,0 40,9 62,2 

Katılıyorum 37 28,5 29,1 91,3 

Kesinlikle Katılıyorum 11 8,5 8,7 100,0 

Toplam 127 97,7 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “5. Çoğu insan 

değişime yetersiz uyum sağlar.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%40,0’ı kararsız olduklarını belirtirken %37,0’si değişime uyum sağladıklarını 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.8. Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “6. Çoğu çalışan 

değişimden faydalanır.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları 

Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 4 3,1 3,1 3,1 

Katılmıyorum 10 7,7 7,8 10,9 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
53 40,8 41,1 51,9 

Katılıyorum 48 36,9 37,2 89,1 

Kesinlikle Katılıyorum 14 10,8 10,9 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “6. Çoğu çalışan 

değişimden faydalanır.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %40,8’i 

kararsız olduklarını belirtirken %47,7’si değişimden faydalandıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.9. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “7. Değişim 

beni korkutur.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 39 30,0 30,0 30,0 

Katılmıyorum 50 38,5 38,5 68,5 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
22 16,9 16,9 85,4 

Katılıyorum 8 6,2 6,2 91,5 

Kesinlikle Katılıyorum 11 8,5 8,5 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “7. Değişim beni 

korkutur.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %16,9’u kararsız 

olduklarını belirtirken %68,5’i değişimden korkmadıklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.10. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “8. Yeni 

fikirler denemeye eğilimliyim.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 1 0,8 0,8 0,8 

Katılmıyorum 4 3,1 3,1 3,9 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
20 15,4 15,6 19,5 

Katılıyorum 70 53,8 54,7 74,2 

Kesinlikle Katılıyorum 33 25,4 25,8 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “8. Yeni 

fikirler denemeye eğilimliyim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %15,4’ü kararsız olduklarını belirtirken %79,2’si yeni fikirleri 

denediklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.11. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “9. Değişimi 

sevmem çünkü idare değişimi destekleyemez.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 35 26,9 28,2 28,2 

Katılmıyorum 33 25,4 26,6 54,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
43 33,1 34,7 89,5 

Katılıyorum 10 7,7 8,1 97,6 

Kesinlikle Katılıyorum 3 2,3 2,4 100,0 

Toplam 124 95,4 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “9. Değişimi 

sevmem çünkü idare değişimi destekleyemez.” ifadesine verdiği cevaplar 
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incelendiğinde, personelin %33,1’i kararsız olduklarını belirtirken %52,3’ü idarenin 

değişimi desteklediklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.12. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “10. 

Değişim risklidir.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 28 21,5 21,5 21,5 

Katılmıyorum 29 22,3 22,3 43,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
44 33,8 33,8 77,7 

Katılıyorum 23 17,7 17,7 95,4 

Kesinlikle Katılıyorum 6 4,6 4,6 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “10. 

Değişim risklidir.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%33,8’i kararsız olduklarını belirtirken %43,8’i değişimi riskli 

değerlendirmediklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.13. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “11. 

Değişim genellikle örgütün faydasınadır.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 8 6,2 6,5 6,5 

Katılmıyorum 17 13,1 13,8 20,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
38 29,2 30,9 51,2 

Katılıyorum 48 36,9 39,0 90,2 

Kesinlikle Katılıyorum 12 9,2 9,8 100,0 

Toplam 123 94,6 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “11. Değişim 

genellikle örgütün faydasınadır.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%29,2’si kararsız olduklarını belirtirken %46,1’i değişimin örgütün lehine olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.14. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “12. 

Genellikle yeni fikirleri desteklerim.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 3 2,3 2,4 2,4 

Katılmıyorum 1 0,8 0,8 3,2 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
24 18,5 19,2 22,4 

Katılıyorum 72 55,4 57,6 80,0 

Kesinlikle Katılıyorum 25 19,2 20,0 100,0 

Toplam 125 96,2 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “12. Genellikle yeni 

fikirleri desteklerim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %18,5’i 

kararsız olduklarını belirtirken %74,6’sı yeni fikirleri desteklediklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.15. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “13. İş 

arkadaşlarımın çoğu değişimden faydalanır.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 5 3,8 3,8 3,8 

Katılmıyorum 16 12,3 12,3 16,2 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
55 42,3 42,3 58,5 

Katılıyorum 40 30,8 30,8 89,2 

Kesinlikle Katılıyorum 14 10,8 10,8 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “13. İş 

arkadaşlarımın çoğu değişimden faydalanır.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %42,3’ü kararsız olduklarını belirtirken %41,6’sı iş 

arkadaşlarının değişimden faydalandıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.16. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “14. 

Değişimi sevmem.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 37 28,5 28,9 28,9 

Katılmıyorum 45 34,6 35,2 64,1 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
28 21,5 21,9 85,9 

Katılıyorum 12 9,2 9,4 95,3 

Kesinlikle Katılıyorum 6 4,6 4,7 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “14. Değişimi 

sevmem.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %21,5’i kararsız 

olduklarını belirtirken %63,1’i değişimi sevdiklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.17. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “15. Çoğu 

değişiklik kötü fikirdir.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları 

Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 30 23,1 23,4 23,4 

Katılmıyorum 40 30,8 31,3 54,7 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
37 28,5 28,9 83,6 

Katılıyorum 14 10,8 10,9 94,5 

Kesinlikle Katılıyorum 7 5,4 5,5 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “15. Çoğu 

değişiklik kötü fikirdir.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %28,5’i 

kararsız olduklarını belirtirken %53,9’u değişikliğin iyi fikir olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.18. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “16. Diğer 

insanlar benim risk alan birisi olduğumu düşünür.” İfadesine Verdiği Cevapların 

Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 16 12,3 12,7 12,7 

Katılmıyorum 26 20,0 20,6 33,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
57 43,8 45,2 78,6 

Katılıyorum 18 13,8 14,3 92,9 

Kesinlikle Katılıyorum 9 6,9 7,1 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “16. Diğer insanlar 

benim risk alan birisi olduğumu düşünür.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 
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personelin %43,8’i kararsız olduklarını belirtirken %32,3’ü risk almadıklarını 

belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.19. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “17. 

Değişim olmasa işim bu kadar ilginç olmazdı.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 16 12,3 12,5 12,5 

Katılmıyorum 28 21,5 21,9 34,4 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
49 37,7 38,3 72,7 

Katılıyorum 23 17,7 18,0 90,6 

Kesinlikle Katılıyorum 12 9,2 9,4 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “17. Değişim 

olmasa işim bu kadar ilginç olmazdı.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %37,7’si kararsız olduklarını belirtirken %33,8’i değişimin işini 

ilginçleştirdiğini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.20. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “18. 

Değişim gereklidir.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,6 5,6 

Katılmıyorum 6 4,6 4,8 10,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
38 29,2 30,2 40,5 

Katılıyorum 56 43,1 44,4 84,9 

Kesinlikle Katılıyorum 19 14,6 15,1 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “18. Değişim 

gereklidir.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %29,2’si kararsız 

olduklarını belirtirken %57,7’si değişimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.21. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “19. 

Değişim sinirlerimi bozar.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları 

Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 27 20,8 20,9 20,9 

Katılmıyorum 46 35,4 35,7 56,6 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
35 26,9 27,1 83,7 

Katılıyorum 6 4,6 4,7 88,4 

Kesinlikle Katılıyorum 15 11,5 11,6 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “19. Değişim 

sinirlerimi bozar.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %26,9’u 

kararsız olduklarını belirtirken %56,2’si değişimin sinirlerini yatıştırdığını 

belirtmişlerdir. 

 

Tablo 4.22. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “20. İşe 

yarayacağını düşündüğüm değişimleri faal olarak desteklerim.” İfadesine Verdiği 

Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 2 1,5 1,6 1,6 

Katılmıyorum 2 1,5 1,6 3,2 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
21 16,2 16,8 20,0 

Katılıyorum 59 45,4 47,2 67,2 

Kesinlikle Katılıyorum 41 31,5 32,8 100,0 

Toplam 125 96,2 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “20. İşe 

yarayacağını düşündüğüm değişimleri faal olarak desteklerim.” ifadesine verdiği 

cevaplar incelendiğinde, personelin %16,2’si kararsız olduklarını belirtirken %76,9’u 

işe yaracak değişimleri desteklediklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.23. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “21. 

Değişime yeterli uyum sağlayamam.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 33 25,4 25,4 25,4 

Katılmıyorum 47 36,2 36,2 61,5 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
30 23,1 23,1 84,6 

Katılıyorum 12 9,2 9,2 93,8 

Kesinlikle Katılıyorum 8 6,2 6,2 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “21. Değişime 

yeterli uyum sağlayamam.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%23,1’i kararsız olduklarını belirtirken %61,6’sı değişime yeterli uyum sağladıklarını 

belirtmişlerdir.  

Tablo 4.24. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “22. İşe 

yaramayacak değişiklikleri önlemeye çalışırım.” İfadesine Verdiği Cevapların 

Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,6 5,6 

Katılmıyorum 20 15,4 15,9 21,4 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
40 30,8 31,7 53,2 

Katılıyorum 40 30,8 31,7 84,9 

Kesinlikle Katılıyorum 19 14,6 15,1 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “22. İşe 

yaramayacak değişiklikleri önlemeye çalışırım.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %30,8’i kararsız olduklarını belirtirken %45,4’ü işe 

yaramayacak değişiklikleri önlediklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.25. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “23. 

Değişimden zevk alırım.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları 

Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 14 10,8 10,8 10,8 

Katılmıyorum 17 13,1 13,1 23,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
45 34,6 34,6 58,5 

Katılıyorum 35 26,9 26,9 85,4 

Kesinlikle Katılıyorum 19 14,6 14,6 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “23. Değişimden 

zevk alırım.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %34,6’sı kararsız 

olduklarını belirtirken %41,5’i değişimden zevk aldıklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.26. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “24. 

Değişime daha kolay uyum sağlayabilsek toplumumuz daha iyi durumda olurdu.” 

İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,4 5,4 

Katılmıyorum 6 4,6 4,7 10,1 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
32 24,6 24,8 34,9 

Katılıyorum 57 43,8 44,2 79,1 

Kesinlikle Katılıyorum 27 20,8 20,9 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “24. Değişime daha 

kolay uyum sağlayabilsek toplumumuz daha iyi durumda olurdu.” ifadesine verdiği 

cevaplar incelendiğinde, personelin %24,6’sı kararsız olduklarını belirtirken %64,6’sı 

değişime daha kolay uyum sağladıklarını belirtmişlerdir.  

 

 

Tablo 4.27. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “25. 

Değişiklikler beni motive eder.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 14 10,8 10,8 10,8 

Katılmıyorum 8 6,2 6,2 16,9 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
33 25,4 25,4 42,3 

Katılıyorum 59 45,4 45,4 87,7 

Kesinlikle Katılıyorum 16 12,3 12,3 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 



 

   

96 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “25. Değişiklikler 

beni motive eder.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %25,4’ü 

kararsız olduklarını belirtirken %57,7’si değişikliklerin motive ettiğini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.28. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “26. 

Değişime karşı koymak için elimden geleni yapmak niyetindeyim.” İfadesine Verdiği 

Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 41 31,5 32,5 32,5 

Katılmıyorum 35 26,9 27,8 60,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
23 17,7 18,3 78,6 

Katılıyorum 19 14,6 15,1 93,7 

Kesinlikle Katılıyorum 8 6,2 6,3 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “26. Değişime karşı 

koymak için elimden geleni yapmak niyetindeyim.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %17,7’si kararsız olduklarını belirtirken %58,4’ü değişime 

karşı olmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.29.  Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “27. Mevcut 

olmayan ya da gerçekçi görünmeyen sorunlara takılıp kalmam.” İfadesine Verdiği 

Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,5 5,5 

Katılmıyorum 7 5,4 5,5 10,9 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
25 19,2 19,5 30,5 

Katılıyorum 68 52,3 53,1 83,6 

Kesinlikle Katılıyorum 21 16,2 16,4 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   



 

   

97 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “27. Mevcut 

olmayan ya da gerçekçi görünmeyen sorunlara takılıp kalmam.” ifadesine verdiği 

cevaplar incelendiğinde, personelin %19,2’si kararsız olduklarını belirtirken %68,5’i 

gerçekçi olmayan sorunlara takılmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.30. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “28. 

Değişime genellikle kayıtsız kalırım.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 27 20,8 21,4 21,4 

Katılmıyorum 53 40,8 42,1 63,5 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
30 23,1 23,8 87,3 

Katılıyorum 11 8,5 8,7 96,0 

Kesinlikle Katılıyorum 5 3,8 4,0 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “28. Değişime 

genellikle kayıtsız kalırım.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%23,8’i kararsız olduklarını belirtirken %61,6’sı değişimi desteklediklerini 

belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.31. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “29. İş 

yerindeki çoğu değişim sinir bozucudur.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 26 20,0 20,2 20,2 

Katılmıyorum 37 28,5 28,7 48,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
47 36,2 36,4 85,3 

Katılıyorum 8 6,2 6,2 91,5 

Kesinlikle Katılıyorum 11 8,5 8,5 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “29. İş yerindeki 

çoğu değişim sinir bozucudur.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%36,2’si kararsız olduklarını belirtirken %48,5’i değişimlerin sinir bozucu 

olmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.32. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “30. 

Değişim eğlencelidir.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 18 13,8 14,1 14,1 

Katılmıyorum 11 8,5 8,6 22,7 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
49 37,7 38,3 60,9 

Katılıyorum 35 26,9 27,3 88,3 

Kesinlikle Katılıyorum 15 11,5 11,7 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “30. Değişim 

eğlencelidir.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %37,7’si kararsız 

olduklarını belirtirken %38,4’ü değişimi eğlenceli bulduklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.33. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “31. 

Diğerleri beni değişim fikirleri kaynağı olarak görür.” İfadesine Verdiği Cevapların 

Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,6 5,6 

Katılmıyorum 24 18,5 19,0 24,6 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
57 43,8 45,2 69,8 

Katılıyorum 28 21,5 22,2 92,1 

Kesinlikle Katılıyorum 10 7,7 7,9 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “31. Diğerleri beni 

değişim fikirleri kaynağı olarak görür.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %43,8’i kararsız olduklarını belirtirken %29,2’si değişim fikirlerinin 

kaynağı olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.34. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “32. Fikirler 

genellikle zamanla iyiye gider.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 11 8,5 8,5 8,5 

Katılmıyorum 7 5,4 5,4 13,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
36 27,7 27,7 41,5 

Katılıyorum 61 46,9 46,9 88,5 

Kesinlikle Katılıyorum 15 11,5 11,5 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “32. Fikirler 

genellikle zamanla iyiye gider.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%27,7’si kararsız olduklarını belirtirken %58,4’ü fikirlerin zamanla iyiye gittiğini 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.35. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “33. 

Genellikle yeni yaklaşımlar öneririm.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 2 1,5 1,6 1,6 

Katılmıyorum 8 6,2 6,3 7,9 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
23 17,7 18,3 26,2 

Katılıyorum 67 51,5 53,2 79,4 

Kesinlikle Katılıyorum 26 20,0 20,6 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “33. Genellikle yeni 

yaklaşımlar öneririm.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %17,7’si 

kararsız olduklarını belirtirken %71,5’i yeni yaklaşımları önerdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.36. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “34. 

Değişim genellikle daha iyi performans sergilememde yardımcı olur.” İfadesine 

Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 12 9,2 9,3 9,3 

Katılmıyorum 9 6,9 7,0 16,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
38 29,2 29,5 45,7 

Katılıyorum 54 41,5 41,9 87,6 

Kesinlikle Katılıyorum 16 12,3 12,4 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “34. Değişim 

genellikle daha iyi performans sergilememde yardımcı olur.” ifadesine verdiği 

cevaplar incelendiğinde, personelin %29,2’si kararsız olduklarını belirtirken %53,8’i 

değişimle birlikte daha iyi performans gösterdiklerini belirtmişlerdir.  



 

   

101 

 

Tablo 4.37. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “35. İşimde 

değişikliklerden sonra kendimi genellikle daha güvensiz hissederim.” İfadesine 

Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 23 17,7 17,8 17,8 

Katılmıyorum 35 26,9 27,1 45,0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
35 26,9 27,1 72,1 

Katılıyorum 22 16,9 17,1 89,1 

Kesinlikle Katılıyorum 14 10,8 10,9 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “35. İşimde 

değişikliklerden sonra kendimi genellikle daha güvensiz hissederim.” ifadesine verdiği 

cevaplar incelendiğinde, personelin %26,9’u olduklarını belirtirken %44,6’sı 

değişimsen sonra kendini güvende hissettiğini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.38. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “36. Bir 

değişimi ancak başkaları da yaparsa kabul ederim.” İfadesine Verdiği Cevapların 

Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 22 16,9 17,5 17,5 

Katılmıyorum 36 27,7 28,6 46,0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
43 33,1 34,1 80,2 

Katılıyorum 17 13,1 13,5 93,7 

Kesinlikle Katılıyorum 8 6,2 6,3 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “36. Bir değişimi 

ancak başkaları da yaparsa kabul ederim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 
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personelin %33,1’i kararsız olduklarını belirtirken %44,6’sı değişimi başkaları 

yaparsa kabul etmediklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.39. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “37. 

Değişimi severim çünkü idare de değişimi destekler.” İfadesine Verdiği Cevapların 

Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 13 10,0 10,0 10,0 

Katılmıyorum 14 10,8 10,8 20,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
48 36,9 36,9 57,7 

Katılıyorum 41 31,5 31,5 89,2 

Kesinlikle Katılıyorum 14 10,8 10,8 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “37. Değişimi 

severim çünkü idare de değişimi destekler.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %36,9’u kararsız olduklarını belirtirken %42,3’ü değişimi idare 

desteklediği için sevdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.40. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “38. 

Değişim eziyetlidir” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 40 30,8 30,8 30,8 

Katılmıyorum 37 28,5 28,5 59,2 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
35 26,9 26,9 86,2 

Katılıyorum 6 4,6 4,6 90,8 

Kesinlikle Katılıyorum 12 9,2 9,2 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “38. Değişim 

eziyetlidir” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %26,9’u kararsız 

olduklarını belirtirken %59,3’ü değişimi eziyetli bulmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.41. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “39. 

Değişimi desteklemek için elimden geleni yaparım.” İfadesine Verdiği Cevapların 

Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 19 14,6 14,6 14,6 

Katılmıyorum 13 10,0 10,0 24,6 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
44 33,8 33,8 58,5 

Katılıyorum 43 33,1 33,1 91,5 

Kesinlikle Katılıyorum 11 8,5 8,5 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “39. Değişimi 

desteklemek için elimden geleni yaparım.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %33,8’i kararsız olduklarını belirtirken %41,6’sı değişimi desteklediklerini 

belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.42. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “40. 

Değişimi destekleyen insanları severim.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 14 10,8 10,9 10,9 

Katılmıyorum 10 7,7 7,8 18,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
28 21,5 21,9 40,6 

Katılıyorum 61 46,9 47,7 88,3 

Kesinlikle Katılıyorum 15 11,5 11,7 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “40. Değişimi 

destekleyen insanları severim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%21,5’i kararsız olduklarını belirtirken %58,4’ü değişimi destekleyen insanları 

sevdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.43. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “41. Diğer 

insanlar değişimi desteklediğimi düşünür.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 6 4,6 4,6 4,6 

Katılmıyorum 20 15,4 15,4 20,0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
41 31,5 31,5 51,5 

Katılıyorum 54 41,5 41,5 93,1 

Kesinlikle Katılıyorum 9 6,9 6,9 100,0 

Toplam 130 100,0 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “41. Diğer insanlar 

değişimi desteklediğimi düşünür.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %31,5’i kararsız olduklarını belirtirken %48,4’ü diğer insanların değişimi 

desteklediklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.44. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “42. Yeni 

fikirler denemekte genellikle tereddüt ederim.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı 

Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 26 20,0 20,3 20,3 

Katılmıyorum 40 30,8 31,3 51,6 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
35 26,9 27,3 78,9 

Katılıyorum 17 13,1 13,3 92,2 

Kesinlikle Katılıyorum 10 7,7 7,8 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “42. Yeni fikirler 

denemekte genellikle tereddüt ederim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %26,9’u kararsız olduklarını belirtirken %50,8’i yeni fikirleri denediklerini 

belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.45. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “43. 

Değişime direnmek için yetkimi kullanmak eğilimindeyim.” İfadesine Verdiği 

Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 39 30,0 31,5 31,5 

Katılmıyorum 33 25,4 26,6 58,1 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
28 21,5 22,6 80,6 

Katılıyorum 22 16,9 17,7 98,4 

Kesinlikle Katılıyorum 2 1,5 1,6 100,0 

Toplam 124 95,4 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “43. Değişime 

direnmek için yetkimi kullanmak eğilimindeyim.” ifadesine verdiği cevaplar 
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incelendiğinde, personelin %21,5’i kararsız olduklarını belirtirken %55,4’ü değişime 

direnmediklerini ve yetkilerini kullandıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.46. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “44. 

Statükoya bağlıyım.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 12 9,2 10,5 10,5 

Katılmıyorum 26 20,0 22,8 33,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
42 32,3 36,8 70,2 

Katılıyorum 22 16,9 19,3 89,5 

Kesinlikle Katılıyorum 12 9,2 10,5 100,0 

Toplam 114 87,7 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “44. Statükoya 

bağlıyım.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %32,3’ü kararsız 

olduklarını belirtirken %29,2’si statükoya bağlı olmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.47. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “45. 

Değişim iş yerinde olan biteni kontrol kabiliyetimi genellikle azaltır.” İfadesine 

Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 23 17,7 18,5 18,5 

Katılmıyorum 44 33,8 35,5 54,0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
33 25,4 26,6 80,6 

Katılıyorum 16 12,3 12,9 93,5 

Kesinlikle Katılıyorum 8 6,2 6,5 100,0 

Toplam 124 95,4 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “45. Değişim iş 

yerinde olan biteni kontrol kabiliyetimi genellikle azaltır.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %25,4’ü kararsız olduklarını belirtirken %51,5’i değişimin 

iş yerinde kontrolü arttırdığını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.48. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “46. 

Genellikle bana değişimin işimi yerine getirmede bana yardımcı olacağını gösteren 

bilgiler verilir.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,6 5,6 

Katılmıyorum 12 9,2 9,7 15,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
41 31,5 33,1 48,4 

Katılıyorum 49 37,7 39,5 87,9 

Kesinlikle Katılıyorum 15 11,5 12,1 100,0 

Toplam 124 95,4 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “46. Genellikle 

bana değişimin işimi yerine getirmede bana yardımcı olacağını gösteren bilgiler 

verilir.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %31,5’i kararsız 

olduklarını belirtirken %49,2’si değişimin işini yerine getirmede yardımcı olduğunu 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.49. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “47. 

Değişim genellikle iş yerinde tatmin edici olmayan durumların düzeltilmesinde 

yardımcı olur.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 6 4,6 4,8 4,8 

Katılmıyorum 12 9,2 9,5 14,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
38 29,2 30,2 44,4 

Katılıyorum 58 44,6 46,0 90,5 

Kesinlikle Katılıyorum 12 9,2 9,5 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “47. Değişim 

genellikle iş yerinde tatmin edici olmayan durumların düzeltilmesinde yardımcı olur.” 

ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %29,2’si kararsız olduklarını 

belirtirken %53,8’i değişim tatmin edici olmayan durumları düzeltilmesinde yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.50. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “48. Çoğu 

değişikliği memnun edici bulurum.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 3 2,3 2,4 2,4 

Katılmıyorum 12 9,2 9,5 11,9 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
46 35,4 36,5 48,4 

Katılıyorum 48 36,9 38,1 86,5 

Kesinlikle Katılıyorum 17 13,1 13,5 100,0 

Toplam 126 96,9 100,0   
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “48. Çoğu 

değişikliği memnun edici bulurum.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %35,4’ü kararsız olduklarını belirtirken %50,0’si değişiklikleri memnun 

edici bulduklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.51. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “49. İşimle 

alakalı alanlarda yeni fikirlerin farkında olmaya çalışırım.” İfadesine Verdiği 

Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 4 3,1 3,2 3,2 

Katılmıyorum 5 3,8 4,0 7,3 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
12 9,2 9,7 16,9 

Katılıyorum 63 48,5 50,8 67,7 

Kesinlikle Katılıyorum 40 30,8 32,3 100,0 

Toplam 124 95,4 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “49. İşimle alakalı 

alanlarda yeni fikirlerin farkında olmaya çalışırım.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %9,2’si kararsız olduklarını belirtirken %79,3’ü yeni 

fikirlere açık olduklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.52. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “50. 

Değişimi severim.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 7 5,4 5,5 5,5 

Katılmıyorum 7 5,4 5,5 11,0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
42 32,3 33,1 44,1 

Katılıyorum 45 34,6 35,4 79,5 

Kesinlikle Katılıyorum 26 20,0 20,5 100,0 

Toplam 127 97,7 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “50. Değişimi 

severim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %32,3’ü kararsız 

olduklarını belirtirken %54,6’sı değişimi sevdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 4.53. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “51. 

Değişimden genellikle faydalanırım.” İfadesine Verdiği Cevapların Dağılımı Yüzde 

Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 8 6,2 6,3 6,3 

Katılmıyorum 11 8,5 8,6 14,8 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
28 21,5 21,9 36,7 

Katılıyorum 59 45,4 46,1 82,8 

Kesinlikle Katılıyorum 22 16,9 17,2 100,0 

Toplam 128 98,5 100,0   

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “51. Değişimden 

genellikle faydalanırım.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%21,5’i kararsız olduklarını belirtirken %62,3’ü değişimden faydalandıklarını 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.54. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin “52. 

Değişim genellikle bu değişimi yaratanların faydasına olur.” İfadesine Verdiği 

Cevapların Dağılımı Yüzde Oranları Tablosu 

 

  N % Geçerli Kümülatif 

Olgular 

Hiç Katılmıyorum 8 6,2 6,2 6,2 

Katılmıyorum 11 8,5 8,5 14,7 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
38 29,2 29,5 44,2 

Katılıyorum 46 35,4 35,7 79,8 

Kesinlikle Katılıyorum 26 20,0 20,2 100,0 

Toplam 129 99,2 100,0  

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “52. Değişim 

genellikle bu değişimi yaratanların faydasına olur.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %29,2’si kararsız olduklarını belirtirken %55,4’ü 

değişimin değişimi yaratana faydasının olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin örgütsel değişime 

verdiği cevapların dağılımı genel olarak incelendiğinde; personelin örgütsel değişim 

ifadelerine olumlu cevaplar verdiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile personelin 

örgütsel değişime verdiği cevaplar değerlendirildiğinde “Darülaceze çalışanları 

örgütsel değişime açık oldukları” görülmüştür. 

 

4.4.Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Örgütsel 

Değişim Düzeylerinin Cinsiyete Göre Değişimi 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma grubunu teşkil eden Darülaceze 

Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin örgütsel değişime verdiği cevaplarının 

cinsiyete göre değişimi ki kare analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 55’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 4.55 Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Cinsiyetine 

Göre Örgütsel Değişim İfadelerinin Dağılımı 

 

1. İş yerinde değişiklikleri dört gözle beklerim. 
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x2 p 

Erkek 10 3 15 18 12 58 
6,592 ,159 

Kadın 12 8 24 23 5 72 

2. Değişimin getirileri vardır. 

Erkek 4 3 12 27 12 58 
6,199 ,185 

Kadın 6 1 26 31 8 72 

3. Genellikle yeni fikirlere direnç gösteririm. 

Erkek 16 21 6 9 5 57 
8,594 ,072 

Kadın 23 29 14 3 2 71 

4. Diğer insanlar değişime direndiğimi düşünür. 

Erkek 19 16 18 3 0 56 
3,449 ,486 

Kadın 24 26 18 1 1 70 

5. Çoğu insan değişime yetersiz uyum sağlar. 

Erkek 10 6 21 14 5 56 
8,483 ,075 

Kadın 2 9 31 23 6 71 

6. Çoğu çalışan değişimden faydalanır. 

Erkek 2 7 18 20 11 58 
11,767 ,019 

Kadın 2 3 35 28 3 71 

7. Değişim beni korkutur. 

Erkek 20 21 6 7 4 58 
9,775 ,044 

Kadın 19 29 16 1 7 72 

8. Yeni fikirler denemeye eğilimliyim. 

Erkek 1 2 8 28 18 57 
3,382 ,496 

Kadın 0 2 12 42 15 71 
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Tablo 4.55 Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Cinsiyetine 

Göre Örgütsel Değişim İfadelerinin Dağılımı (devamı) 

 

9. Değişimi sevmem çünkü idare değişimi destekleyemez. 

Erkek 22 12 17 4 2 57 
6,623 ,257 

Kadın 13 21 26 6 1 67 

10. Değişim risklidir. 

Erkek 20 8 16 11 3 58 
12,929 ,012 

Kadın 8 21 28 12 3 72 

11. Değişim genellikle örgütün faydasınadır. 

Erkek 7 11 12 19 7 56 
12,663 ,013 

Kadın 1 6 26 29 5 67 

12. Genellikle yeni fikirleri desteklerim. 

Erkek 2 1 9 29 15 56 
5,260 ,262 

Kadın 1 0 15 43 10 69 

13. İş arkadaşlarımın çoğu değişimden faydalanır. 

Erkek 1 5 23 18 11 58 
9,092 ,059 

Kadın 4 11 32 22 3 72 

14. Değişimi sevmem. 

Erkek 20 16 12 7 3 58 
3,812 ,432 

Kadın 17 29 16 5 3 70 

15. Çoğu değişiklik kötü fikirdir. 

Erkek 16 11 17 9 3 56 
7,886 ,096 

Kadın 14 29 20 5 4 72 

16. Diğer insanlar benim risk alan birisi olduğumu düşünür. 

Erkek 8 14 20 9 7 58 
7,254 ,123 

Kadın 8 12 37 9 2 68 

17. Değişim olmasa işim bu kadar ilginç olmazdı. 

Erkek 9 12 20 8 9 58 
6,537 ,162 

Kadın 7 16 29 15 3 70 
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Tablo 4.55. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Cinsiyetine 

Göre Örgütsel Değişim İfadelerinin Dağılımı (devamı) 

 

18. Değişim gereklidir.  

Erkek 1 3 19 18 14 55 
13,158 ,011 

Kadın 6 3 19 38 5 71 

19. Değişim sinirlerimi bozar. 

Erkek 15 17 16 2 8 58 
3,176 ,529 

Kadın 12 29 19 4 7 71 

20. İşe yarayacağını düşündüğüm değişimleri faal olarak desteklerim. 

Erkek 2 2 8 20 25 57 
12,413 ,015 

Kadın 0 0 13 39 16 68 

21. Değişime yeterli uyum sağlayamam. 

Erkek 19 17 13 6 3 58 
3,924 ,416 

Kadın 14 30 17 6 5 72 

22. İşe yaramayacak değişiklikleri önlemeye çalışırım. 

Erkek 4 9 13 17 14 57 
9,348 ,053 

Kadın 3 11 27 23 5 69 

23. Değişimden zevk alırım. 

Erkek 6 9 19 12 12 58 
4,754 ,314 

Kadın 8 8 26 23 7 72 

24. Değişime daha kolay uyum sağlayabilsek toplumumuz daha iyi durumda 

olurdu. 

Erkek 3 4 12 22 16 57 
5,024 ,285 

Kadın 4 2 20 35 11 72 

25. Değişiklikler beni motive eder. 

Erkek 6 5 11 26 10 58 
4,831 ,305 

Kadın 8 3 22 33 6 72 

26. Değişime karşı koymak için elimden geleni yapmak niyetindeyim. 

Erkek 21 14 7 10 5 57 
4,396 ,355 

Kadın 20 21 16 9 3 69 
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Tablo 4.55. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Cinsiyetine 

Göre Örgütsel Değişim İfadelerinin Dağılımı (devamı) 

 

27. Mevcut olmayan ya da gerçekçi görünmeyen sorunlara takılıp kalmam. 

Erkek 5 6 4 29 13 57 
17,759 ,001 

Kadın 2 1 21 39 8 71 

28. Değişime genellikle kayıtsız kalırım. 

Erkek 17 18 11 6 4 56 
9,858 ,043 

Kadın 10 35 19 5 1 70 

29. İş yerindeki çoğu değişim sinir bozucudur. 

Erkek 17 13 19 4 5 58 
6,300 ,178 

Kadın 9 24 28 4 6 71 

30. Değişim eğlencelidir. 

Erkek 9 5 18 17 9 58 
3,070 ,546 

Kadın 9 6 31 18 6 70 

31. Diğerleri beni değişim fikirleri kayağı olarak görür. 

Erkek 2 14 19 15 7 57 
8,967 ,062 

Kadın 5 10 38 13 3 69 

32. Fikirler genellikle zamanla iyiye gider. 

Erkek 3 6 15 24 10 58 
9,888 ,042 

Kadın 8 1 21 37 5 72 

33. Genellikle yeni yaklaşımlar öneririm. 

Erkek 0 2 9 29 17 57 
7,684 ,104 

Kadın 2 6 14 38 9 69 

34. Değişim genellikle daha iyi performans sergilememde yardımcı olur. 

Erkek 4 5 15 22 11 57 
5,562 ,234 

Kadın 8 4 23 32 5 72 
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Tablo 4.55. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin 

Cinsiyetine Göre Örgütsel Değişim İfadelerinin Dağılımı (devamı) 

35. İşimde değişikliklerden sonra kendimi genellikle daha güvensiz hissederim. 

Erkek 17 14 12 9 6 58 
9,922 ,042 

Kadın 6 21 23 13 8 71 

36. Bir değişimi ancak başkaları da yaparsa kabul ederim. 

Erkek 12 16 16 8 6 58 
4,735 ,316 

Kadın 10 20 27 9 2 68 

37. Değişimi severim çünkü idare de değişimi destekler. 

Erkek 5 7 17 17 12 58 
11,742 ,019 

Kadın 8 7 31 24 2 72 

38. Değişim eziyetlidir 

Erkek 21 19 11 4 3 58 
7,198 ,126 

Kadın 19 18 24 2 9 72 

39. Değişimi desteklemek için elimden geleni yaparım. 

Erkek 10 5 17 20 6 58 
1,831 ,767 

Kadın 9 8 27 23 5 72 

40. Değişimi destekleyen insanları severim. 

Erkek 6 4 11 26 9 56 
1,929 ,749 

Kadın 8 6 17 35 6 72 

41. Diğer insanlar değişimi desteklediğimi düşünür. 

Erkek 2 11 14 23 8 58 
10,229 ,037 

Kadın 4 9 27 31 1 72 

42. Yeni fikirler denemekte genellikle tereddüt ederim. 

Erkek 12 18 12 11 4 57 
4,403 ,354 

Kadın 14 22 23 6 6 71 

43. Değişime direnmek için yetkimi kullanmak eğilimindeyim. 

Erkek 19 15 14 8 1 57 
1,136 ,889 

Kadın 20 18 14 14 1 67 

44. Statükoya bağlıyım. 

Erkek 7 11 21 6 9 54 
8,201 ,084 

Kadın 5 15 21 16 3 60 
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Tablo 4.55. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin 

Cinsiyetine Göre Örgütsel Değişim İfadelerinin Dağılımı (devamı) 

 

45. Değişim iş yerinde olan biteni kontrol kabiliyetimi genellikle azaltır. 

Erkek 12 20 12 7 6 57 
4,333 ,363 

Kadın 11 24 21 9 2 67 

46. Genellikle bana değişimin işimi yerine getirmede bana yardımcı olacağını 

gösteren bilgiler verilir. 

Erkek 3 7 16 21 9 56 
2,918 ,572 

Kadın 4 5 25 28 6 68 

47. Değişim genellikle iş yerinde tatmin edici olmayan durumların 

düzeltilmesinde yardımcı olur. 

Erkek 1 6 15 25 8 55 
4,834 ,305 

Kadın 5 6 23 33 4 71 

48. Çoğu değişikliği memnun edici bulurum. 

Erkek 0 8 18 21 9 56 
5,833 ,212 

Kadın 3 4 28 27 8 70 

49. İşimle alakalı alanlarda yeni fikirlerin farkında olmaya çalışırım. 

Erkek 3 4 2 26 21 56 
9,078 ,059 

Kadın 1 1 10 37 19 68 

50. Değişimi severim. 

Erkek 2 5 20 17 13 57 
4,067 ,397 

Kadın 5 2 22 28 13 70 

51. Değişimden genellikle faydalanırım. 

Erkek 3 7 10 23 13 56 
5,278 ,260 

Kadın 5 4 18 36 9 72 

52. Değişim genellikle bu değişimi yaratanların faydasına olur. 

Erkek 4 7 14 18 14 57 
4,089 ,394 

Kadın 4 4 24 28 12 72 
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Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyetine göre 

örgütsel değişimleri ve ki kare analizi incelendiğinde; 

 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “6. 

Çoğu çalışan değişimden faydalanır.” ifadesine verdiği cevaplar arasında istatistiksel 

olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=11,467, p=0.019). Diğer bir ifade 

ile kadın veya erkekler, “6. Çoğu çalışan değişimden faydalanır.” ifadesinde önemli 

derece farklı tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “7. 

Değişim beni korkutur.” ifadesine verdiği cevaplar arasında istatistiksel olarak önemli 

bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=9,775, p=0.044). Diğer bir ifade ile kadın veya 

erkekler, “6. Çoğu çalışan değişimden faydalanır.” ifadesinde önemli derece farklı 

tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “10. 

Değişim risklidir.” ifadesine verdiği cevaplar arasında istatistiksel olarak önemli bir 

ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=12,929, p=0.012). Diğer bir ifade ile kadın veya 

erkekler, “10. Değişim risklidir.” ifadesinde önemli derece farklı tercihlere sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “11. 

Değişim genellikle örgütün faydasınadır.” ifadesine verdiği cevaplar arasında 

istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=12,663, p=0.013). 

Diğer bir ifade ile kadın veya erkekler, “11. Değişim genellikle örgütün faydasınadır.” 

ifadesinde önemli derece farklı tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “18. 

Değişim gereklidir.” ifadesine verdiği cevaplar arasında istatistiksel olarak önemli bir 

ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=13,158, p=0.011). Diğer bir ifade ile kadın veya 

erkekler, “18. Değişim gereklidir.” ifadesinde önemli derece farklı tercihlere sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “20. 

İşe yarayacağını düşündüğüm değişimleri faal olarak desteklerim.” ifadesine verdiği 

cevaplar arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır 

(x2=12,413, p=0.015). Diğer bir ifade ile kadın veya erkekler, “20. İşe yarayacağını 
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düşündüğüm değişimleri faal olarak desteklerim.” ifadesinde önemli derece farklı 

tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “27. 

Mevcut olmayan ya da gerçekçi görünmeyen sorunlara takılıp kalmam.” ifadesine 

verdiği cevaplar arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır 

(x2=17,759, p=0.001). Diğer bir ifade ile kadın veya erkekler, “27. Mevcut olmayan 

ya da gerçekçi görünmeyen sorunlara takılıp kalmam” ifadesinde önemli derece farklı 

tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “28. 

Değişime genellikle kayıtsız kalırım.” ifadesine verdiği cevaplar arasında istatistiksel 

olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=9,858, p=0.048). Diğer bir ifade ile 

kadın veya erkekler, “28. Değişime genellikle kayıtsız kalırım.” ifadesinde önemli 

derece farklı tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “32. 

Fikirler genellikle zamanla iyiye gider.” ifadesine verdiği cevaplar arasında 

istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=9,888, p=0.042). Diğer 

bir ifade ile kadın veya erkekler, “32. Fikirler genellikle zamanla iyiye gider.” 

ifadesinde önemli derece farklı tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “35. 

İşimde değişikliklerden sonra kendimi genellikle daha güvensiz hissederim.” ifadesine 

verdiği cevaplar arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır 

(x2=9,922, p=0.042). Diğer bir ifade ile kadın veya erkekler, “35. İşimde 

değişikliklerden sonra kendimi genellikle daha güvensiz hissederim.” ifadesinde 

önemli derece farklı tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “37. 

Değişimi severim çünkü idare de değişimi destekler.” ifadesine verdiği cevaplar 

arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=11,742, 

p=0.019). Diğer bir ifade ile kadın veya erkekler, “37. Değişimi severim çünkü idare 

de değişimi destekler.” ifadesinde önemli derece farklı tercihlere sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

 Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin cinsiyeti ile “41. 

Diğer insanlar değişimi desteklediğimi düşünür.” ifadesine verdiği cevaplar arasında 

istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (x2=10,229, p=0.037). 



 

   

120 

 

Diğer bir ifade ile kadın veya erkekler, “41. Diğer insanlar değişimi desteklediğimi 

düşünür.” ifadesinde önemli derece farklı tercihlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin 

cinsiyetine göre diğer ifadelere verdikleri cevaplar incelendiği personelin istatistiksel 

olarak önemli tercihlerde bulunmadıkları saptanmıştır. 

 

4.5. Darülaceze Başkanlığı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Örgütsel 

Değişim İfadelerinin Kendi Arasındaki İlişkiye ve Personelin Meslekteki Çalışma 

Yılı ile Örgütsel Değişim İfadeleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma grubunu teşkil eden Darülaceze 

Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin örgütsel değişim ifadelerinin kendi 

arasındaki ilişkiye ve personelin meslekteki çalışma yılı ile örgütsel değişim ifadeleri 

arasındaki ilişkiye yönelik yapılan Spearman's Rho Korelayson analizi sonuçları Tablo 

56’da sunulmuştur. 

 

Köklü, Büyüköztürk ve Bökeoğlu’na göre (2006); “Korelasyon katsayısının 

değerlendirme kriterlerini aşağıdaki gibi rapor etmiştir 3. 

 

“0.00 = Katsayı ise ilişki yoktur.” 

“0.00 < Katsayı < 0.29 ise düşük düzeyde ilişki vardır.” 

“0.30 < Katsayı < 0.69 ise orta düzeyde ilişki vardır.” 

“0.70 < Katsayı < 0.99 ise yüksek düzeyde ilişki vardır.” 

“1.00 = Katsayı ise mükemmel ilişki vardır.” 

 

Sözkonusu tahminler katsayı için ön tahminlerdir. Bir korelasyon katsayısının 

önemli olup olmadığını belirlemek için mutlaka test edilmelidir.  

Araştırma grubunu oluşturan Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin örgütsel değişim ifadeleri arasındaki ilişki Tablo 56’da gösterilmektedir. 

Tablo 56. Spearman's Rho Korelasyon testi Analiz sonuçları

                                                             
3 Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem 

Yayıncılık 
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Tablo: 4.56 Korelasyon Analiz Sonuçları 
 
  

 

ÖDAÖ

1 

ÖDAÖ

2 

ÖDAÖ

3 

ÖDAÖ

4 

ÖDAÖ

5 

ÖDAÖ

6 

ÖDAÖ

7 

ÖDAÖ

8 

ÖDAÖ

9 

ÖDAÖ1

0 

ÖDAÖ1

1 

ÖDAÖ1

2 

ÖDAÖ1

3 

ÖDAÖ1

4 

ÖDAÖ1

5 

ÖDAÖ1

6 

ÖDAÖ1

7 

ÖDAÖ1

8 

ÖDAÖ1

9 

ÖDAÖ2

0 

ÖDAÖ2

1 

ÖDAÖ2

2 

ÖDAÖ2

3 

ÖDAÖ2

4 

ÖDAÖ2

5 

ÖDAÖ2

6 

Meslekte Çalışma 

Yılı 
r -,302** -,229* -0,015 -0,146 0,009 -0,104 0,085 -0,084 0,064 0,048 -,290** -,182* -,320** ,256** 0,155 -,271** -,368** -,390** ,280** -,181* ,318** 0,078 -,356** -,205* -,317** ,056 

ÖDAÖ1 r 1,000 ,759** 0,006 0,018 -0,173 ,476** -,371** ,441** -,235** -,427** ,180* ,491** ,490** -,446** -,334** ,202* ,468** ,488** -,484** 0,121 -,418** -0,031 ,621** ,481** ,702** -,104 

ÖDAÖ2 r  1,000 -0,049 -0,030 -,192* ,440** -,295** ,488** -,221* -,365** 0,119 ,620** ,413** -,480** -,341** 0,150 ,311** ,500** -,350** ,212* -,413** 0,020 ,570** ,361** ,562** -,189* 

ÖDAÖ3 r   1,000 ,458** 0,057 -0,096 ,388** -,259** ,334** ,273** -,321** -,179* 0,055 ,329** ,329** 0,047 -0,074 -0,121 ,291** -0,066 ,336** 0,050 -0,133 -0,112 -0,143 ,261** 

ÖDAÖ4 r    1,000 0,167 -0,087 ,389** -,304** ,466** ,372** 0,002 -,232* 0,132 ,287** ,341** 0,063 0,174 0,020 ,237** -0,118 ,280** -0,001 -0,056 -,178* -0,069 ,449** 

ÖDAÖ5 r     1,000 -,188* ,335** -0,138 0,135 ,264** 0,035 -0,099 -,312** ,288** 0,162 -0,002 0,045 -0,137 0,129 0,049 ,225* -0,049 -,248** -0,160 -,272** ,120 

ÖDAÖ6 r      1,000 -,270** ,312** -0,090 -,324** ,265** ,420** ,580** -,325** -,408** -0,077 ,206* ,347** -,280** 0,133 -,266** ,221* ,378** ,335** ,479** ,011 

ÖDAÖ7 r       1,000 -,453** ,413** ,584** -0,075 -,280** -,242** ,609** ,577** -0,072 -,191* -,247** ,500** -0,009 ,557** 0,012 -,416** -,364** -,529** ,342** 

ÖDAÖ8 r        1,000 -,273** -,393** ,219* ,651** ,336** -,568** -,369** 0,112 ,249** ,420** -,277** ,405** -,509** 0,120 ,466** ,533** ,567** -,230* 

ÖDAÖ9 r         1,000 ,550** 0,022 -,183* 0,056 ,457** ,525** 0,166 -0,011 -,250** ,376** -0,118 ,507** -0,014 -0,081 -,186* -0,149 ,485** 

ÖDAÖ10 r          1,000 -0,018 -,293** -,204* ,502** ,572** -0,037 -0,144 -,232** ,533** -0,011 ,582** 0,013 -,350** -,336** -,463** ,400** 

ÖDAÖ11 r           1,000 ,250** ,315** -,269** -0,122 -0,027 ,277** ,309** -,265** ,230* -,221* 0,077 ,345** ,276** ,326** ,212* 

ÖDAÖ12 r            1,000 ,378** -,521** -,327** 0,064 ,221* ,490** -,300** ,260** -,512** 0,040 ,475** ,526** ,515** -,244** 

ÖDAÖ13 r             1,000 -,293** -,180* 0,162 ,386** ,404** -,265** 0,138 -,301** 0,155 ,510** ,472** ,577** ,173 

ÖDAÖ14 r              1,000 ,699** -0,048 -,275** -,561** ,574** -0,151 ,633** 0,093 -,556** -,390** -,580** ,390** 

ÖDAÖ15 r               1,000 0,076 -0,105 -,390** ,561** -0,099 ,560** 0,001 -,332** -,236** -,358** ,461** 

ÖDAÖ16 r                1,000 ,485** ,234** -0,048 0,143 -0,146 -0,042 ,289** ,206* ,176* ,080 

ÖDAÖ17 r                 1,000 ,422** -,246** ,244** -,242** -0,088 ,568** ,408** ,492** ,100 

ÖDAÖ18 r                  1,000 -,477** ,397** -,452** -0,005 ,557** ,370** ,446** -,146 

ÖDAÖ19 r                   1,000 -0,122 ,561** 0,117 -,472** -,290** -,498** ,471** 

ÖDAÖ20 r                    1,000 -0,164 ,368** 0,148 ,280** 0,067 -,205* 

ÖDAÖ21 r                     1,000 -0,019 -,488** -,553** -,429** ,551** 

ÖDAÖ22 r                      1,000 -0,117 0,167 -0,056 -,040 

ÖDAÖ23 r                       1,000 ,602** ,758** -,052 

ÖDAÖ24 r                        1,000 ,563** -,149 

ÖDAÖ25 r                         1,000 -,031 

ÖDAÖ26 r                          11,000 

  
ÖDAÖ
27 

ÖDAÖ
28 

ÖDAÖ
29 

ÖDAÖ
30 

ÖDAÖ
31 

ÖDAÖ
32 

ÖDAÖ
33 

ÖDAÖ
34 

ÖDAÖ
35 

ÖDAÖ3
6 

ÖDAÖ3
7 

ÖDAÖ3
8 

ÖDAÖ3
9 

ÖDAÖ4
0 

ÖDAÖ4
1 

ÖDAÖ4
2 

ÖDAÖ4
3 

ÖDAÖ4
4 

ÖDAÖ4
5 

ÖDAÖ4
6 

ÖDAÖ4
7 

ÖDAÖ4
8 

ÖDAÖ4
9 

ÖDAÖ5
0 

ÖDAÖ5
1 

ÖDAÖ5
2 

Meslekte Çalışma 
Yılı 

r -0,097 -0,055 ,236** -,332** -,183* -,218* -0,098 -,216* ,309** 0,083 -0,145 0,073 -,248** -,279** -,240** ,218* -0,122 0,156 0,058 -0,110 -,244** -,248** -0,094 -,225* -,341** -0,082 

ÖDAÖ1 r 0,081 -,263** -,443** ,519** ,241** ,569** ,394** ,587** -,308** -0,089 ,463** -,447** ,543** ,646** ,607** -,240** 0,070 0,099 -,281** ,354** ,367** ,499** ,215* ,595** ,599** ,175* 

ÖDAÖ2 r 0,076 -,248** -,414** ,440** ,280** ,406** ,386** ,517** -,310** -0,098 ,423** -,346** ,440** ,536** ,438** -,276** -0,005 0,036 -,321** ,308** ,312** ,336** ,291** ,504** ,529** ,200* 

ÖDAÖ3 r -0,134 ,297** ,268** -0,091 -0,098 -0,059 -0,132 -0,158 0,157 0,033 -0,096 0,121 -0,027 -0,103 0,021 0,131 ,179* -0,048 ,297** -0,134 -0,064 -0,065 -,198* -0,154 -0,145 -0,036 

ÖDAÖ4 r -,192* ,311** ,297** -0,012 0,177 -0,057 -,284** 0,033 0,137 0,157 -0,052 ,327** 0,057 0,041 0,001 ,228* ,500** -0,056 ,413** 0,057 0,029 0,087 -0,133 -0,087 -0,009 0,054 

ÖDAÖ5 r -0,073 -0,087 0,129 -,202* -0,029 -,246** -,181* -,242** 0,137 -0,095 -,366** ,326** -0,037 -0,077 -,293** 0,125 0,073 -,339** ,239** -,205* -0,122 -0,159 -0,041 -,287** -,225* -0,048 

ÖDAÖ6 r 0,036 -0,127 -,314** ,339** ,212* ,407** ,433** ,426** -,179* 0,098 ,531** -,359** ,305** ,335** ,407** -,178* 0,115 ,329** -0,142 ,388** ,403** ,384** 0,162 ,330** ,395** ,176* 

ÖDAÖ7 r -,201* ,314** ,449** -,304** -0,088 -,467** -,454** -,477** ,389** 0,122 -,344** ,522** -,302** -,412** -,370** ,422** ,298** -0,018 ,424** -,281** -,197* -,283** -,314** -,527** -,442** -0,015 

ÖDAÖ8 r ,287** -,228* -,355** ,459** ,233** ,489** ,591** ,478** -,285** -0,107 ,377** -,450** ,321** ,427** ,367** -,255** -,227* -0,077 -,384** ,204* ,248** ,297** ,453** ,508** ,487** ,339** 

ÖDAÖ9 r -0,169 ,374** ,383** -,185* ,183* -0,155 -,220* -0,094 ,243** ,315** -,237** ,349** -0,092 -,188* -,195* ,246** ,458** -0,031 ,509** 0,013 -0,017 -0,158 -0,100 -,188* -0,152 -,182* 

ÖDAÖ10 r -0,120 ,309** ,521** -,238** -0,101 -,400** -,319** -,316** ,424** 0,152 -,295** ,555** -,290** -,390** -,405** ,329** ,290** 0,010 ,437** -0,007 -0,131 -0,170 -0,138 -,303** -,239** 0,006 

ÖDAÖ11 r 0,016 -0,080 -,215* ,271** ,280** ,338** ,186* ,391** -,180* 0,071 ,193* -0,043 ,224* ,322** ,236** -0,093 ,308** 0,030 -0,016 ,278** ,310** ,248** ,256** ,330** ,372** ,199* 

ÖDAÖ12 r ,217* -,298** -,479** ,415** ,208* ,467** ,468** ,504** -,386** -0,153 ,356** -,338** ,397** ,458** ,428** -,328** -0,149 -0,083 -,260** ,295** ,384** ,354** ,309** ,497** ,507** 0,167 

ÖDAÖ13 r 0,015 -0,084 -,297** ,431** ,312** ,521** ,389** ,542** -,265** 0,089 ,457** -,317** ,334** ,409** ,474** -,188* ,216* 0,162 -0,059 ,379** ,367** ,521** ,214* ,481** ,554** ,224* 

ÖDAÖ14 r -,227* ,358** ,553** -,554** -,225* -,504** -,444** -,514** ,418** 0,060 -,467** ,552** -,425** -,502** -,448** ,359** 0,154 -0,014 ,494** -,275** -,256** -,408** -,330** -,590** -,514** -,235** 

ÖDAÖ15 r -,211* ,294** ,464** -,286** -0,021 -,360** -,273** -,319** ,373** 0,067 -,442** ,548** -,290** -,357** -,352** ,458** ,292** -,198* ,453** -0,075 -,181* -,187* -,194* -,363** -,313** -0,154 

ÖDAÖ16 r -0,059 0,046 0,053 0,163 ,231* 0,110 0,056 0,145 0,006 0,015 -0,027 0,029 ,253** ,227* ,287** -0,102 ,202* -0,141 0,122 -0,004 ,185* 0,093 -0,100 0,125 0,169 -,205* 

ÖDAÖ17 r 0,012 0,034 -,182* ,420** ,192* ,330** ,312** ,399** -0,151 -0,092 ,287** -,179* ,412** ,512** ,377** -0,040 ,204* 0,017 -0,023 ,308** ,270** ,415** 0,160 ,437** ,472** 0,124 

ÖDAÖ18 r ,195* -,217* -,272** ,562** ,311** ,539** ,348** ,510** -,177* 0,008 ,399** -,187* ,400** ,545** ,421** -0,118 0,062 0,065 -0,165 ,376** ,450** ,398** ,324** ,490** ,478** ,285** 



 
   

122 

 

Tablo: 4.56 Korelasyon Analiz Sonuçları (devamı) 

 
ÖDAÖ19 r -0,145 ,423** ,617** -,353** -0,114 -,465** -,203* -,345** ,432** 0,123 -,192* ,438** -,332** -,475** -,402** ,492** ,183* -0,017 ,327** -,206* -,300** -,351** -,218* -,413** -,360** -0,022 

ÖDAÖ20 r ,415** -0,082 -0,011 ,189* 0,154 ,194* ,296** 0,087 -0,005 0,031 0,127 -0,074 0,052 0,154 0,083 -0,043 -0,135 0,049 -0,081 0,015 ,235** 0,134 ,534** ,178* 0,145 ,203* 

ÖDAÖ21 r -,238** ,358** ,593** -,409** -,189* -,414** -,377** -,445** ,500** ,194* -,302** ,485** -,309** -,446** -,454** ,393** ,295** 0,114 ,352** -,201* -,266** -,268** -,294** -,422** -,384** -,193* 

ÖDAÖ22 r 0,141 0,063 0,095 -0,023 -0,022 -0,042 0,164 -0,086 0,144 0,070 0,090 -0,020 -,246** -0,077 -0,026 0,123 0,008 0,150 0,055 0,032 ,222* 0,034 0,121 -0,163 -0,133 0,058 

ÖDAÖ23 r 0,111 -,217* -,481** ,577** ,384** ,603** ,443** ,651** -,440** -0,085 ,368** -,401** ,540** ,667** ,586** -,258** 0,145 -0,010 -,385** ,500** ,260** ,495** ,328** ,662** ,710** ,268** 

ÖDAÖ24 r ,266** -,280** -,476** ,494** 0,121 ,524** ,436** ,436** -,343** -,204* ,247** -,445** ,387** ,541** ,528** -,215* -0,037 -0,059 -,217* ,372** ,362** ,365** ,272** ,534** ,525** 0,145 

ÖDAÖ25 r 0,116 -,291** -,514** ,617** ,316** ,648** ,501** ,667** -,519** -0,088 ,467** -,468** ,557** ,665** ,619** -,359** 0,085 -0,075 -,290** ,421** ,361** ,605** ,296** ,765** ,717** ,240** 

ÖDAÖ26 r -,295** ,367** ,480** -0,110 0,166 -0,103 -0,120 0,011 ,243** ,199* -0,061 ,371** -0,020 -0,140 -0,098 ,412** ,659** 0,029 ,289** 0,173 0,006 0,030 -,189* -0,045 0,100 0,074 

ÖDAÖ27 r 1,000 -,210* -,226* 0,056 0,069 ,202* ,198* 0,006 -0,035 0,027 ,200* -,270** 0,089 0,148 0,079 -0,020 -,223* -0,148 -,239** 0,096 0,136 0,157 ,396** ,190* 0,106 ,188* 

ÖDAÖ28 r  1,000 ,509** -,232** 0,044 -,295** -,212* -,268** ,344** ,273** -0,043 ,265** -,262** -,365** -0,107 ,368** ,320** 0,018 ,266** -0,137 -0,147 -,255** -,254** -,311** -,188* -0,014 

ÖDAÖ29 r   1,000 -,338** -0,085 -,484** -,251** -,436** ,538** ,317** -,266** ,524** -,428** -,516** -,428** ,479** ,254** 0,036 ,311** -,209* -,251** -,329** -,272** -,479** -,466** -0,093 

ÖDAÖ30 r    1,000 ,265** ,548** ,461** ,629** -,368** -0,086 ,401** -,372** ,541** ,607** ,547** -,274** 0,001 -0,052 -,226* ,485** ,324** ,592** ,313** ,663** ,605** ,250** 

ÖDAÖ31 r     1,000 0,102 ,190* ,419** -0,173 ,271** 0,170 -0,060 0,161 0,172 ,300** 0,018 ,380** -0,092 0,020 ,237** 0,176 ,223* ,243** ,197* ,317** ,194* 

ÖDAÖ32 r      1,000 ,433** ,613** -,313** -0,078 ,419** -,410** ,619** ,731** ,551** -,384** -0,011 0,038 -,260** ,481** ,419** ,577** ,386** ,723** ,655** ,281** 

ÖDAÖ33 r       1,000 ,541** -0,151 -0,047 ,422** -,427** ,307** ,420** ,400** -0,141 -,229* 0,092 -,297** ,332** ,244** ,391** ,524** ,498** ,538** ,266** 

ÖDAÖ34 r        1,000 -,373** -0,019 ,491** -,497** ,628** ,692** ,573** -,263** 0,086 -0,035 -,207* ,519** ,205* ,432** ,344** ,740** ,728** ,304** 

ÖDAÖ35 r         1,000 ,230** -0,153 ,413** -,348** -,426** -,314** ,494** 0,117 0,134 ,406** -0,104 -0,084 -,308** -0,111 -,343** -,349** -0,089 

ÖDAÖ36 r          1,000 ,229** 0,047 -0,120 -0,088 -0,036 0,095 ,352** 0,150 0,066 0,063 0,101 -0,002 -0,017 -0,068 -0,074 0,158 

ÖDAÖ37 r           1,000 -,533** ,450** ,442** ,435** -,250** 0,090 ,444** -,357** ,333** ,379** ,442** ,246** ,473** ,377** ,198* 

ÖDAÖ38 r            1,000 -,456** -,458** -,438** ,417** ,256** -0,106 ,519** -0,170 -0,122 -,286** -,259** -,483** -,396** -0,125 

ÖDAÖ39 r             1,000 ,762** ,508** -,368** 0,100 -0,118 -,273** ,390** ,265** ,463** ,293** ,706** ,620** 0,102 

ÖDAÖ40 r              1,000 ,610** -,408** -0,024 -0,073 -,309** ,505** ,339** ,594** ,367** ,748** ,693** ,237** 

ÖDAÖ41 r               1,000 -,351** 0,067 0,067 -,254** ,326** ,420** ,508** 0,113 ,568** ,578** 0,153 

ÖDAÖ42 r                1,000 ,274** 0,004 ,369** -0,126 -,314** -,287** -,232** -,420** -,371** 0,068 

ÖDAÖ43 r                 1,000 0,064 ,237** 0,149 0,163 0,086 -,204* -0,017 0,119 0,061 

ÖDAÖ44 r                  1,000 -0,089 0,101 ,189* 0,134 0,058 -0,050 -0,029 -0,063 

ÖDAÖ45 r                   1,000 -0,155 -0,078 -,284** -,213* -,314** -,329** -0,169 

ÖDAÖ46 r                    1,000 ,456** ,606** ,285** ,520** ,599** ,236** 

ÖDAÖ47 r                     1,000 ,522** ,236** ,326** ,346** 0,070 

ÖDAÖ48 r                      1,000 ,391** ,595** ,642** ,253** 

ÖDAÖ49 r                       1,000 ,537** ,520** ,380** 

ÖDAÖ50 r                        1,000 ,833** ,332** 

ÖDAÖ51 r                         1,000 ,348** 

ÖDAÖ52 r                          1,000 

 

  

Tablo 4.56.’deki Spearman's Rho Korelasyon testi sonuçlarına bakıldığında; Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin 

örgütsel değişim ifadeleri arasındaki ilişkilerin önem düzeyleri ve korelasyon katsayıları verilmiştir. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

  Örgütsel değişime açıklık; bir organizasyondaki çalışanların yapılacak 

değişimleri peşinen kabullenmesi, bu değişimleri uygulama noktasında istekli olmaları 

ve değişime yeterli oranda uyum sağlamalarıdır. Bu nedenle, dinamik bir çevrede 

faaliyetlerini sürdüren, değişime ve gelişime açık olan ve onlardan etkilenen 

Darülaceze Başkanlığı’nın mevcut organizasyon yapısının değişime ve gelişime 

ihtiyacı konusunda çalışanlarının değişime açıklığının tespiti, ileride yapılması olası 

olan reorganizasyon veya örgütsel değişim çalışmalarına ve mevcut sağlık yönetimi 

literatürüne yeni ve olumlu bilgilerle katkılar sağlamaktır. Darülaceze Başkanlığı 

teşkilatında görev yapan personelin örgütsel değişime verdiği cevapların dağılımı 

genel olarak incelendiğinde; personelin örgütsel değişim ifadelerine olumlu cevaplar 

verdiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile personelin örgütsel değişime verdiği cevaplar 

değerlendirildiğinde “Darülaceze çalışanları örgütsel değişime açık oldukları” 

söylenebilir. 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin yarısından daha 

fazlasının lise ve altı mezunu olduğu görülmektedir. Darülaceze Başkanlığı 

teşkilatında görev yapan kadın personelin erkek personelden fazla olduğu, kadın 

personelin yaş ortalamasının erkek personelden düşük olduğu ve kadın çalışanların 

meslekteki çalışma yılının erkek personelde fazla olduğu belirlenmiştir. 

 

Araştırma grubunu oluşturan Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin meslekteki çalışma yılı ile örgütsel değişim ifadeleri (1, 2, 11, 12, 13, 16, 

17, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 47, 48, 50 ve 51 nolu) arasında negatif 

yönde ilişki varken örgütsel değişim ifadeleri (19, 21, 29, 35 ve 42 nolu) arasında 

pozitif yönde ilişki olduğu ve örgütsel değişim ifadeleri (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 

26, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 49 ve 52’nolu) arasında ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

Örgütsel değişime açıklık düzeylerinin artacağı düşüncesi ile aşağıdaki 

araştırma hipotezleri doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmaktadır; 
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1-Çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları konusunda pozitif bir sonuç elde 

edilebilecek midir? 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “1. İş yerinde 

değişiklikleri dört gözle beklerim.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %30,0’u kararsız olduklarını belirtirken %44,6’sı iş yerinden değişiklikleri 

dört gözle beklediklerini belirtmişlerdir. Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev 

yapan personelin “2. Değişimin getirileri vardır.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %29,2’si kararsız olduklarını belirtirken %60,0’ı değişimin 

getirileri olduğunu belirtmişlerdir. Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin “20. İşe yarayacağını düşündüğüm değişimleri faal olarak desteklerim.” 

ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %16,2’si kararsız olduklarını 

belirtirken %76,9’u işe yaracak değişimleri desteklediklerini belirtmişlerdir. 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “23. Değişimden zevk 

alırım.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %34,6’sı kararsız 

olduklarını belirtirken %41,5’i değişimden zevk aldıklarını belirtmişlerdir. Sorularına 

verdikleri cevapla da Çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları konusunda pozitif bir 

sonuç elde edilebilmektedir. 

 

2- Başkanlık çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları ile davranışsal değişime 

açıklıkları arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “6. Çoğu çalışan 

değişimden faydalanır.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %40,8’i 

kararsız olduklarını belirtirken %47,7’si değişimden faydalandıklarını belirtmişlerdir. 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “7. Değişim beni 

korkutur.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %16,9’u kararsız 

olduklarını belirtirken %68,5’i değişimden korkmadıklarını belirtmişlerdir. 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “16. Diğer insanlar benim 

risk alan birisi olduğumu düşünür.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, 

personelin %43,8’i kararsız olduklarını belirtirken %32,3’ü risk almadıklarını 

belirtmişlerdir. Sorularına verdikleri cevapla da Çalışanlarının davranışsal değişime 

açıklıkları arasında pozitif yönlü ilişki kararsız kaldığı sonucu elde edilebilmektedir. 
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3-Başkanlık çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları ile bilişsel değişime açıklıkları 

arasında pozitif yönlü ilişki vardır. 

 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “3. Genellikle yeni 

fikirlere direnç gösteririm.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin 

%15,4’ü kararsız olduklarını belirtirken %68,5’i yeni fikirlere direnç 

göstermediklerini belirtmişlerdir. Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan 

personelin “31. Diğerleri beni değişim fikirleri kaynağı olarak görür.” ifadesine 

verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %43,8’i kararsız olduklarını belirtirken 

%29,2’si değişim fikirlerinin kaynağı olduklarını belirtmişlerdir. Darülaceze 

Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “32. Fikirler genellikle zamanla iyiye 

gider.” ifadesine verdiği cevaplar incelendiğinde, personelin %27,7’si kararsız 

olduklarını belirtirken %58,4’ü fikirlerin zamanla iyiye gittiğini belirtmişlerdir. 

Darülaceze Başkanlığı teşkilatında görev yapan personelin “49. İşimle alakalı 

alanlarda yeni fikirlerin farkında olmaya çalışırım.” ifadesine verdiği cevaplar 

incelendiğinde, personelin %9,2’si kararsız olduklarını belirtirken %79,3’ü yeni 

fikirlere açık olduklarını belirtmişlerdir. Sorularına verdikleri cevapla da 

Çalışanlarının örgütsel değişime açıklıkları ile bilişsel değişime açıklıkları arasında 

pozitif yönlü olma durumuna kararsız kaldığı sonucu elde edilebilmektedir. 

 

Sonuç olarak hipotezleri pozitif ve kararsız olarak tam anlamlandırılamamış 

bir darülaceze teşkilatı ortaya çıkmaktadır.  % 81’i Pozitif - % 76’sı Kararsız çalışanın 

bulunması, Bu grubun Örgütsel Değişim konusunda bilgilendirilmeleri ihtiyacını 

ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu grubun bilgilendirilerek değişime açık hale 

getirilmesi, Değişim Yönetimi yapacak olan Darülaceze Başkanlığı yöneticilerinin 

işini kolaylaştıracak, değişime destek verecek ve değişimin başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılmasına katkı sağlayacaktır. Eksiklerin giderilmesi yönünde eğitim ve 

faaliyetlerin yapılması ile bilinçlendirilerek örgütsel pozitif bir değişime 

ulaşılabileceği görülmektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar bağlamında karar 

alıcılara dönük öneri geliştirilmiştir. Darülaceze Başkanlığı Personelinin Değişimi 

desteleyecek şekilde bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Kurum 

yöneticilerinin Örgütsel Değişim gerekliliğini görerek örgütün değişimi ve gelişimi 

konusunda gerekli çalışmaları yapması, bunun için gerekli sistem analizi ve sistem 

tasarım çalışmaları gereklidir. Değişimin iyi yönetilmesi gerekmektedir. 
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7. EKLER 

 

EK-1 ANKET FORMU 

I. BÖLÜM 

Yaşınız: …………………….  

Cinsiyetiniz:    1. Erkek (   )             2. Kadın (   )  

Medeni Durumuz:        1. Evli (   )          2. Bekâr (   )  

Meslekte Çalışma Yılınız: ……………………….  

Çalıştığınız Birim:……………………………  

Unvanınız: …………………………………....  

Eğitim Durumunuz:  1. Lise (   )    2. Önlisans (   )     3. Lisans (   )     4. Yüksek 

Lisans (   )    5. Doktora (   )  

II. BÖLÜM 

Değerli katılımcı, bu bölümde Örgütsel Değişime yönelik ifadeler bulunmaktadır. 

Lütfen size uygun seçeneği (X) işareti ile yanıtlayınız.  
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 Örgütsel Değişime Yönelik 

İfadeler 

Örgütsel Değişim: Bir örgütün 

teknolojisi, yapısı, iş yapma usulleri, 

çalışanları gibi unsurlarında 

meydana gelebilecek her türlü 

değişimdir. 
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1.  İş yerinde değişiklikleri dört gözle 

beklerim. 

     

2.  Değişimin getirileri vardır.      

3.  Genellikle yeni fikirlere direnç 

gösteririm. 

     

4.  Diğer insanlar değişime direndiğimi 

düşünür. 
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5.  Çoğu insan değişime yetersiz uyum 

sağlar. 

     

6.  Çoğu çalışan değişimden faydalanır.      

7.  Değişim beni korkutur.      

8.  Yeni fikirler denemeye eğilimliyim.      

9.  Değişimi sevmem çünkü idare 

değişimi destekleyemez. 

     

10.  Değişim risklidir.      

11.  Değişim genellikle örgütün 

faydasınadır. 

     

12.  Genellikle yeni fikirleri desteklerim.      

13.  İş arkadaşlarımın çoğu değişimden 

faydalanır. 

     

14.  Değişimi sevmem.      

15.  Çoğu değişiklik kötü fikirdir.      

16.  Diğer insanlar benim risk alan birisi 

olduğumu düşünür. 

     

17.  Değişim olmasa işim bu kadar ilginç 

olmazdı. 

     

18.  Değişim gereklidir.      

19.  Değişim sinirlerimi bozar.      

20.  İşe yarayacağını düşündüğüm 

değişimleri faal olarak desteklerim 

     

21.  Değişime yeterli uyum sağlayamam.      

22.  İşe yaramayacak değişiklikleri 

önlemeye çalışırım. 

     

23.  Değişimden zevk alırım.      

24.  Değişime daha kolay uyum 

sağlayabilsek toplumumuz daha iyi 

durumda olurdu. 

     

25.  Değişiklikler beni motive eder.      

26.  Değişime karşı koymak için elimden 

geleni yapmak niyetindeyim. 
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27.  Mevcut olmayan ya da gerçekçi 

görünmeyen sorunlara takılıp 

kalmam. 

     

28.  Değişime genellikle kayıtsız kalırım.      

29.  İş yerindeki çoğu değişim sinir 

bozucudur. 

     

30.  Değişim eğlencelidir.      

31.  Diğerleri beni değişim fikirleri ayağı 

olarak görür. 

     

32.  Fikirler genellikle zamanla iyiye 

gider. 

     

33.  Genellikle yeni yaklaşımlar 

öneririm. 

     

34.  Değişim genellikle daha iyi 

performans sergilememde yardımcı 

olur. 

     

35.  İşimde değişikliklerden sonra 

kendimi genellikle daha güvensiz 

hissederim. 

     

36.  Bir değişimi ancak başkaları da 

yaparsa kabul ederim 

     

37.  Değişimi severim çünkü idare de 

değişimi destekler. 

     

38.  Değişim eziyetlidir      

39.  Değişimi desteklemek için elimden 

geleni yaparım. 

     

40.  Değişimi destekleyen insanları 

severim. 

     

41.  Diğer insanlar değişimi 

desteklediğimi düşünür. 

     

42.  Yeni fikirler denemekte genellikle 

tereddüt ederim. 
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43.  Değişime direnmek için yetkimi 

kullanmak eğilimindeyim. 

     

44.  Statükoya bağlıyım.      

45.  Değişim iş yerinde olan biteni 

kontrol kabiliyetimi genellikle 

azaltır. 

     

46.  Genellikle bana değişimin işimi 

yerine getirmede bana  yardımcı 

olacağını gösteren bilgiler verilir. 

     

47.  Değişim genellikle iş yerinde tatmin 

edici olmayan durumların 

düzeltilmesinde yardımcı olur. 

     

48.  Çoğu değişikliği memnun edici 

bulurum. 

     

49.  İşimle alakalı alanlarda yeni 

fikirlerin farkında olmaya çalışırım. 

     

50.  Değişimi severim      

51.  Değişimden genellikle faydalanırım.      

52.  Değişim genellikle bu değişimi 

yaratanların faydasına olur. 
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EK-2 ETİK KURUL ONAY FORMU 
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EK-3 İZİN YAZISI 
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EK-4 DARÜLACEZE OLUR YAZISI 
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