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I

ÖN SÖZ

Günümüzde organizasyonların içerisinde faaliyette bulundukları çevre gerek 
tüketici istek ve davranışları gerekse üretilen mal ve hizmetler ile kullanılan 
teknoloji bağlamında küreselleşmiş ve işletmeler arası rekabet yoğunlaşmıştır. Bu 
şartlar altında iş örgütlerinin varlıklarını sürdürmek, ortalamanın üzerinde getiri 
elde etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek için değişen çevresel 
koşullara uyum sağlayarak, buna göre stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. 
Dolayısıyla işletmeyi etkili ve verimli bir şekilde yönetmekle yükümlü olan 
yöneticilerin karşısına her gün yeni yönetim yaklaşım ve teknikleri çıkmaktadır. 
Yöneticilerin ve işletmelerin başarısı, en uygun yönetim yaklaşım ve tekniğinin 
uygulanmasına bağlıdır. 

Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları kitabı, yukarıdan bahsedilen 
gelişmelerden yola çıkarak hazırlanmış bir eserdir. Örgütsel performans, insan 
kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, örgütsel iletişim, inovasyon ve rekabet 
gibi birçok alanda meydana gelen son gelişmeler ele alınmıştır. Bu kitapta ele 
alınan konuların işletme yöneticileri, karar vericiler ve girişimciler için faydalı 
olacağı umulmaktadır. Ayrıca kitapta ele alınan teorik ve ampirik çalışmalar, 
mevcut literatüre önemli katkılar sağlayarak, bundan sonra yapılacak çalışmalar 
için bir çıkış noktası oluşturmaktadır. 

Kitabın ortaya çıkmasında çok değerli bilimsel çalışmalarıyla katkı sunan 
yazarlara teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Editörler

Doç. Dr. Faruk KALAY & Doç. Dr. Özlem Işık
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1. Giriş

Yapılar (constructs), doğrudan gözlenemeyen olaylara dair kavramsal 
soyutlamalardır (Suddaby, 2010, s. 346). Çok boyutlu yapı 
(multidimensional construct), birbiriyle ilişkili ancak birbirinden farklı 

kavramların teorik açıdan tek bir çatı altında incelenmesini ifade eder (Law vd., 
1998, s. 741). Çok boyutlu yapılardaki boyutlar, mantıksal açıdan bütünlük 
içindedir. Yönetim ve organizasyon alanında kullanılan yapıların çoğu belirli bir 
bağlamda anlam kazanır. Zamanla farklı örgütlerde farklı anlamlar kazanmaları 
nedeniyle, kavramlar birbirleriyle ilişkili olmak üzere farklı boyutlar ve anlamlar 
kazanırlar. Sonuç olarak yapılar çok boyutlu hale gelirler (Suddaby, 2010). Çok 
boyutlu yapılar, yurt dışında örgütsel sessizlik (Dyne, Ang, & Botero, 2003), 
etik karar verme (Beu, Buckley, & Harvey, 2003), örgütsel bağlılık (Allen, 
2016), hizmetkâr liderlik (Liden, Wayne, Zhao, & Henderson, 2008), örgütsel 
çevre (Sharfman & Dean, 1991) gibi değişkenleri açıklamada kullanılmaktadır. 
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Türkçe yönetim ve organizasyon alanyazınında ise örgütsel hafıza (Limon, 
2016), girişimcilik yönelimi (Altuntas & Donmez, 2010), örgütsel vatandaşlık 
(Bitmiş, Sökmen, & Turgur, 2014), toksik liderlik (Çelebi, Güner, & Yıldız, 
2015), mesleki bağlılık (Tak & Aydemir Çiftçioğlu, 2009), lider-üye etkileşimi 
(Baş, Keskın, & Mert, 2010), örgütsel kimlik (Çetin & Çelebi, 2020), örgüt 
otoritesine itaat (Turkoz, Aksay, & Gugercin, 2020), otantik liderlik (Tabak, 
Polat, Coşar, & Türköz, 2012), psikolojik iyi oluş (Demirci, Ekşi, Dinçer, & 
Kardaş, 2017) değişkenleri ile bireycilik ve toplulukçuluk değerlerini ele alan 
Benlik Kurgusu ve INDCOL ölçekleri (Wasti & Eser Erdil, 2007) çok boyutlu 
yapı örnekleri arasındadır.

Yönetim ve organizasyon alanında, çok boyutlu yapılara ilişkin teorik 
alt yapıyı ve işlem aşamalarını inceleyen çalışmaların, genellikle yurt dışı 
kaynaklı olduğu görülmektedir (Blau, 2001; Edwards, 2001; Howard & Crayne, 
2019; Johnson, Rosen, & Chang, 2011; Johnson, Rosen, Djurdjevic, & Taing, 
2012; Law & Wong, 1999; Law vd., 1998; Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller, 
& Baumert, 2006; Medsker, Williams, & Holahan, 1994; Polites, Roberts, & 
Thatcher, 2012; Sharfman & Dean , 1991; Sturman & Carraher, 2007; Williams, 
Edwards, & Vandenberg, 2003; Wuttke, Schimpf, & Schoen, 2020). Türkçe 
alanyazında ise eğitim bilimleri alanında çok boyutlu ölçeklere ilişkin değerli 
çalışmalar bulunmaktadır. Eğitim bilimleri alanında Erkuş (2012) çok boyutlu 
yapılarda ölçek geliştirme yöntem ve tekniklerini açıklamıştır. Yine eğitim 
bilimleri alanında Eser ve Gelbal (2015) madde tepki kuramından yola çıkarak 
çok boyutlu yapıları istatistiki perspektifle değerlendirmiştir. 

Alanyazında yurt dışında geliştirilmiş ölçüm araçlarının Türkçe’ye 
uyarlanması esnasında yöntem sorunlarının ortaya çıkabileceği farklı 
çalışmalarla ortaya konulmuştur (Bayık & Gürbüz, 2016; Çarpık, Gözüm, & 
Aksayan, 2018; Erkuş, 2007; Güğerçin & Ay, 2017; Özen, 2000). Yurt dışında 
yönetim ve organizasyon alanında çok boyutlu yapıları teorik açıdan inceleyen 
çalışmaların fazlalığına rağmen, Türkçe alanyazında eğitim bilimleri alanı 
hariç olmak üzere çok boyutlu yapıların teorik altyapısını inceleyen makaleye 
rastlanılmamıştır. Oysa yönetim ve organizasyon alanında çok boyutlu yapılar, 
yurt dışındaki ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanması yoluyla Türkçe alanyazına 
aktarılmaktadır Ayrıca hâlihazırda Türkçe alanyazında pek çok değişken çok 
boyutlu yapılar üzerinden ölçülmüştür.

Her ne kadar gerek teorik gerekse istatistiki açıdan çok boyutlu yapıların 
kullanımının doğruluğu halen tartışılmaktaysa da (Gerbing & Anderson, 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI     3

1988; Paunonen, Rothstein, & Jackson, 1999), yönetim ve organizasyon 
alanında çok boyutlu yapıların sıklıkla kullanıldığı ancak konuya ilişkin 
teorik çalışmaların eksik olduğu görülmektedir. Çok boyutlu yapıların teorik 
düzeyde tartışılması önem arz etmektedir. Çünkü çok boyutlu bir yapının 
alt boyutlarıyla beraber bir arada değerlendirilmesi ile alt boyutların tek tek 
analize dahil edilmesi durumunda kavramsal ve istatistiki düzeyde farklı 
sonuçlar elde edilebilmektedir (Wong, Law, & Huang, 2008). Örneğin “örgütsel 
adalet ve iş tatmini arasında ilişki vardır” şeklindeki hipotez, örgütsel adaletin 
bir boyutu olan dağıtım adaleti ile iş tatmini arasındaki ilişki üzerinden 
değerlendirilmemelidir. Aynı şekilde örgütsel adaletin her bir alt boyutu ile 
iş tatmini arasında ilişki bulunması durumunda dahi bu sonuç, ilgili hipotezin 
sınandığı anlamına gelmemektedir. 

Bu çalışmada çok boyutlu yapıların üst düzeyde soyutlamaya dayandığı 
ve teoriden hareketle kurulması gerekliliğine (Law vd., 1998) dikkat çekilerek, 
araştırmacılara faydalı olunması amaçlanmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu 
araştırmada teori, yapı ve ölçüm arasındaki ilişki ile terimlerin anlamları 
pozitivist bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çok boyutlu yapılarda 
yapı ve yapıyı temsil eden ölçek maddeleri arasındaki ilişkinin nasıl ve hangi 
kriterler dâhilinde kurulması gerektiği konusunda bilgi vermek bu çalışmanın 
temel odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı çok boyutlu yapıları 
yönetim ve organizasyon perspektifinden incelemek olduğundan, çok boyutlu 
yapıların tanımlarında ve sınıflandırmalarında alanyazındaki farklılıklar 
nedeniyle Academy of Management Review dergisinde yer alan Law vd. (1998) 
tarafından yapılan sınıflama temel alınmıştır.

Araştırma amacı doğrultusunda çok boyutlu yapılar ağırlıklı olarak yapısal 
eşitlik modellemesi (YEM) kapsamında ele alındığından öncelikle YEM 
tanıtılmakta, YEM’de teorilerin yerine ve önemine dikkat çekilmekte, akabinde 
farklı YEM yaklaşımları hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Çalışmanın temel 
amacı doğrultusunda; çok boyutlu yapıların türleri incelenmekte ve çok boyutlu 
yapıların işlem aşamalarına dikkat çekebilmek amacıyla yurtdışı ve yurtiçi 
araştırmalardan örnekler verilmektedir. Çok boyutlu yapılara ilişkin verilen 
örneklerde açık bir şekilde çok boyutlu yapıların ikinci düzey doğrulayıcı 
faktör analizlerinin görsel olarak da sunulmasına ve “ikinci düzey” kavramının 
kullanılması ile yönetim ve organizasyon alanında yer alma potansiyeli olan 
veya doğrudan bu alandaki çalışmalara yer verilmesine özen gösterilmeye 
çalışılmıştır. 
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2. Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Temel Kavramlar
1980’li yıllardan itibaren yönetim ve organizasyon alanında sıklıkla 
kullanılmaya başlanan YEM, gizil ve gözlenen değişkenleri kapsayacak şekilde 
karmaşık modellerin analiz edilmesini sağlayan bir çerçeve sunmaktadır 
(Cheung & Chan, 2005, s. 2). YEM, çok sayıda istatistiki tekniği bünyesinde 
bulunduran genel bir kavram olarak kabul görmektedir (Çokluk, Şekercioğlu, 
& Büyüköztürk, 2010). YEM, tahminlemeye dayanan ekonometrik bakış açısı 
ile birden fazla gözlenen değerden1 (ölçek maddesi, ölçek ifadesi, gösterge, 
indikatör) elde edilen gizil değişkenlerin modellemesine dayanan psikometrik 
geleneğe dayanır (Chin, 1998, s. 296). Dolayısıyla YEM teorik, metodolojik 
ve istatistiki analizleri kapsar (Bagozzi, 1981, s. 375). YEM teoriye dayanan 
ve araştırma öncesinde belirlenmiş hipotezlerin sınanmasına imkân veren bir 
grup veri analiz araçlarından oluşur (Barrett, 2007; Mueller & Hancock, 2008). 
Doğrulayıcı faktör analizi, yapısal model analizi, çoklu grup analizi, meta 
analiz YEM uygulamaları arasında sayılmaktadır. YEM’de araştırmacıların 
bazı aşamaları izlemesi beklenmektedir. Bu aşamalar; model tanımlama, veri 
toplama, model tahminleme, model değerlendirme ve bazı durumlarda da model 
modifikasyonunu kapsar (Lei & Wu, 2007, s. 34-35). 

YEM kapsamında ağırlıklı olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar 
kovaryans temelli YEM (KTYEM) ve varyans temelli YEM (VTYEM)’dir. 
Her bir yaklaşım için farklı istatistiki programlar kullanılmaktadır. KTYEM’de 
LISREL, AMOS, EQS, RAMONA, MX, CALIS, R ve MPlus gibi istatistiki analiz 
programlarından yararlanılmaktadır (Chin, 1998). VTYEM için LVPLS, PLS-
Graph, Smart-PLS ve VisualPLS programları kullanılmaktadır (Oke, Ogunsami, 
& Ogunlana, 2012, s. 90-91). Her bir YEM yaklaşımı arasından hangisinin 
tercih edileceği pek çok kritere bağlıdır. Bu kriterler arasında araştırmanın temel 
alındığı teorinin gelişme aşaması, araştırma sorusu/soruları verilerin özellikleri, 
kullanılan ölçüm araçlarının nitelikleri sayılabilir (Anderson & Gerbing, 1988). 
Ancak araştırmacıların sadece veri sayısı ve nitelikleri nedeniyle VTYEM’i 
benimsemeleri, hem teorik açıdan hem de bulguların geçerliliği ve güvenirliği 
açısından tehdit olarak görülmektedir. Çünkü her bir YEM yaklaşımının belirli 
kısıtları ve gereklilikleri bulunmaktadır. 

1 Bu çalışmada kavramsal tutarlılık sağlayabilmek amacıyla yönetim ve organizasyon alanında 
yapıları temsil etmek için yaygın bir şekilde “ölçek maddesi” teriminin kullanılması nedeniyle 
ölçek ifadesi, gösterge, gözlemlenen değer, gözlenen değer, görgül gösterge kavramları yerine 
“ölçek maddesi” terimi kullanılmaktadır.
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KTYEM, temelde teoriyi doğrulama amacıyla kurulan modellemedir çünkü 
değişkenler arasındaki kovaryansı replike etmeye (replicate) çalışır. Ölçüm 
aşamasında apriori olarak hem ölçek maddeleriyle gizil değişken arasındaki 
ilişkinin kurulması hem de yapısal modelin tanımlanması ve gerekli durumlarda 
modifikasyona gidilmesi teori temeline dayanmalıdır (Davcik, 2014, s. 4). 
VTYEM ise tahminleme gücünü bir başka deyişle açıklanan varyansı en üst 
düzeye çıkarmaya odaklanır (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001). KTYEM, 
aynı zamanda rakip teorilere dayalı farklı modellerden hangisinin veriyle daha 
uyumlu olduğunu da gösterebilmektedir (Ullman & Bentler, 2003). Diğer taraftan 
YEM kapsamında farklı yaklaşımlardan olan VTYEM’den teori geliştirme 
aşamasında yararlanılabileceği de unutulmamalıdır (Anderson & Gerbing, 
1988). Alanyazında VTYEM ve KTYEM’e dönük avantaj ve dezavantajlar 
üzerinde tartışmalar (Astrachan, Patel, & Wanzenried, 2014; Hair, Matthews, 
Matthews, & Sarstedt, 2017; Rigdon, Sarstedt, & Ringle, 2017) sürmekteyse de, 
özellikle Türkçe yönetim ve organizasyon araştırmalarında KTYEM’in yaygın 
şekilde uygulandığını söylemek mümkündür. 

YEM kapsamında model tanımlama diğer aşamalara kıyasla çok daha 
büyük önem taşır. Çünkü araştırmacı bir modeli tanımlamadan, analiz yapılamaz. 
YEM’de model tanımlama öncelikle bir grup parametrenin belirlenmesi ile başlar. 
Parametreler, iki değişken arasındaki ilişkinin doğasını gösteren ve tanımlamayı 
gerektiren sabit katsayılardır. Her ne kadar parametreler iki değişken arasındaki 
ilişkinin gücünü ve yönünü gösterecek şekilde belirli olsa da, parametreler 
sabit (fixed) veya serbest (free) olarak belirtilir. Sabit parametreler veriden 
tahminlenmez ve genellikle sıfıra eşittir. Serbest parametreler ise araştırmacının 
sıfır katsayısından farklı değerler alacağını düşündüğü ve veriden tahminlenen 
değerlerdir (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016). Başka bir anlatımla model 
tanımlamada, değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenir. Araştırma modelinde 
hangi değişkenlerin bağımsız hangilerinin bağımlı değişken olacağına karar 
verilir (Hoyle, 1995). Kısaca model tanımlama, araştırmacının kelimelerle ifade 
ettiği hipotezlerin görsel hale getirilmesidir.

Yapısal eşitlik modellemesindeki serbest ve sabit parametrelerden oluşan 
örüntü, YEM’in iki bileşenini tanımlar. Bunlar ölçüm modeli ve yapısal 
modeldir. YEM, ölçek maddeleri ile yapılar arasındaki (ölçüm modeli) ve 
yapıların birbirleri arasındaki (yapısal model) ilişkilerin görgül tahminlemesine 
dayanmaktadır. YEM’de ise görgül ölçümler, araştırmacıya teorik olarak 
geliştirilmiş ölçüm ve yapısal model ile araştırma verisi ile temsil edilen gerçek 
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hayattaki durumun karşılaştırmasını yapma imkânı sunar. Bir diğer deyişle, 
teoriyle verinin ne kadar örtüştüğü belirlenir (Hair, vd., 2016, s. 96). Ancak 
sosyal bilimler alanında elde edilen veri ile teori arasında her zaman uyum 
olmasını beklemek gerçekçi değildir (Lieberson, 1992, s. 7). 

Doğrulayıcı faktör analizi aşamasında, belirli bir ölçeğe ait maddelerin 
ilişkisini belirlemek gerekmektedir. YEM kapsamında ölçek maddeleri teoriye 
uygun olarak formatif veya reflektif olarak incelenebilir (Aksay & Ay, 2016). 
Çalışmanın anket tasarımı sürecinde, araştırmacı ölçek maddelerini formatif 
veya reflektif yapılar şeklinde kullanacağı kararını vermelidir. Reflektif yapılar, o 
yapıya ait ölçek maddelerinin fonksiyonuna dayanır. Reflektif ölçeklerde, her bir 
ölçek maddesi ana yapıyı yansıtır. Bu tür, etki ölçek maddeleri (effect indicators) 
olarak da anılır çünkü temsil ettikleri gizil değişkeni etkilerler. Reflektif ölçek 
maddelerinin varyans ve kovaryansları ile gizil değişkenleri arasında ilişki vardır. 
Alışılagelmiş bir şekilde sosyal bilimler alanındaki araştırma modellerinde 
reflektif ölçek maddeleri kullanılmakla beraber, özellikle bilgi yönetimiyle 
ilgili çalışmalarda formatif gizil değişkenler kullanılmaya başlanmıştır. Bir 
gizil değişkene ait formatif ölçek maddeleri bir ölçekten ziyade indeks ortaya 
koyarlar. Formatif ölçek maddeleri etki indikatörleri (cause indicators) olarak 
da adlandırılır (Ashill, 2011). Araştırmacılar çok boyutlu yapılarda gerek birinci 
düzeyde gerekse ikinci düzeyde formatif veya reflektif yapılardan faydalanabilir 
(Davcik, 2014).

3. Çok Boyutlu Yapılar
Örgütlerle ilgili olgular dinamik sistem çerçevesinde değerlendirilmekte 
ve farklı örgütsel analiz düzeylerinde (birey, grup, örgüt) incelenmektedir 
(Özen, 2000). Hatta kavramlar bile incelenen analiz düzeyine göre anlam 
kazanmaktadır (Suddaby, 2010). Dolayısıyla kavramlar, tek bir boyut yerine 
birden fazla yönü kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır. Ayrıca yönetim ve 
organizasyon alanındaki araştırmacıların inceledikleri kavramların çok boyutlu 
etkiye ve kavramsallaştırmaya dayanması nedeniyle çok boyutlu yapıların da 
kullanımının arttığı görülmektedir (Chan, 1998, s. 234).

Çok boyutlu ölçekler yönetim ve organizasyon alanında kullanılan 
kavramların bir taraftan içeriğini zenginleştirmekte diğer taraftan da ölçek 
ile ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkinin doğru olarak tanımlanmasını 
gerektirmektedir. Örneğin stratejik ortaklıklarda sosyal sermaye kavramını 
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inceleyen Koka ve Prescott (2002) sosyal sermaye kavramının enformasyon 
yoğunluğu, enformasyon farklılığı ve enformasyon zenginliği olmak üzere 
çok boyutlu bir yapı gösterdiğini ve reflektif alt boyutlardan oluştuğunu ifade 
etmektedir. Benzer şekilde örgütlerde seslilik ve sessizlik (Dyne, vd., 2003), 
tükenmişlik (Schaufeli & Van Dierendonck, 1993), algılanan sosyal destek 
(Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988), profesyonellik (Bartol, 1979), istihdam 
edilebilirlik (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004) gibi kavramların da çok 
boyutlu yapılar olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan yönetim ve organizasyon 
alanında sıklıkla kullanılan bazı kavramların da boyutlarına ilişkin tartışmaların 
sürdüğü görülmektedir. Law vd. (1998)’nin örgütsel vatandaşlık kavramının 
boyutları itibariyle çok fazla ele alınmadığını ileri süren makalesinden sonra, 
kavramı ve boyutlarını tartışan çalışmaların (LePine, Erez, & Johnson, 2002; 
Motowidlo, 2000) akademik yazında yer aldığı görülmektedir. Ancak yönetim 
ve organizasyon alanındaki pek çok ölçeğin yapısının ve alt boyutlarının 
ilişkileri itibariyle sorgulanmadığı ya da yapıların şekline ilişkin fikir birliğine 
varılmadığı görülmektedir. 

Çok boyutlu yapı Türkçe alanyazında çok bileşenli yapı (Erkuş, 2012) 
şeklinde de geçmektedir. Erkuş (2012)’a göre insana dair değerlendirmeler 
nasıl tek bir boyutla ifade edilemezse, insanı ve insan davranışlarını 
anlamaya yönelik kavramlar da tek bir anlam üzerinden, dar bir şekilde 
değerlendirilemez. Yönetim ve organizasyon alanında sıklıkla boyut 
(dimension) kelimesi kullanıldığından ve araştırmaya konu olan yapıların üst 
düzeyde soyutlanmalarından bahsedildiği için bu çalışmada, çok boyutlu yapı 
kavramı kullanılmaktadır. Bir ölçeğin çok boyutlu olması, tek bir teorik alt 
yapı altında benzer ancak farklı boyutların ele alınmasını ifade etmektedir 
(Law vd., 1998). Çok boyutlu yapılar, soyutlama düzeyiyle ilgilidir. Çok 
boyutlu ölçümde iki düzey vardır. Birinci düzeyde ölçek maddeleri her bir 
boyutla ilişkilendirilir, ikinci düzeyde ise boyutlar gizil değişkene yüklenir 
(Edwards, 2001, s. 149). Çok boyutlu yapılarda adından da anlaşılacağı üzere 
birden fazla boyut vardır ve her bir boyut reflektif veya formatif göstergelerle 
ölçülebilir (Petter, Straub, & Rai, 2007, s. 627). Birbirleriyle ilişkili tek boyutlu 
yapıların tersine çok boyutlu yapılar için üst düzeyde soyutlama yapılabilir 
ve bu soyutlama, ölçeğin boyutlarının bir araya gelmesini sağlar. Böylece 
araştırmacıya üst düzeyde soyutlama yapma ve olguları daha üst düzeyde 
karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve tahmin edebilme imkânı sunar 
(Edwards, 2001, s. 149). 
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Çok boyutlu yapılar nasıl ortaya çıkmaktadır? Aslında çok boyutlu yapılar, 
günlük iletişim süreçlerinde bile yer almaktadır. Örneğin “başarılı bir yönetici” 
ifadesi, astlarla ilişkiler, örgütsel performans arttırımı gibi pek çok unsurun bir 
araya getirilmesinin yanı sıra değerlemecinin algısı etrafında şekillenen çok 
boyutlu bir yapıdır. Araştırmacılar teori bağlamında araştırma desenlerinde 
çok boyutlu yapıları kullanabilir. Ayrıca ölçeğin yapısından çok boyutluluk 
kaynaklanabilir ya da doğrulayıcı faktör analizi aşamasında yanlış atanan hata 
katsayıları korelasyonları (modifikasyon) nedeniyle çok boyutluluk ortaya 
çıkabilir. Pek çok zaman gözden kaçan bu durum, model uyum indekslerini 
iyileştirme amacıyla yapılmaktadır. Model uyumunun iyileştirilmesi 
amacıyla hata katsayılarının korele edilmesi sonucu, çok boyutluluk ortaya 
çıkabilmektedir. Eğer hata katsayıları korele edilen ölçek maddeleri başka bir 
boyuta veya değişkene aitse bu durumda araştırmacılar çok boyutluluğu dikkate 
almak durumundadır (McGartland, Berg-Weger, & Tebb, 2001, s. 616). Özellikle 
de farklı boyutlar altındaki ölçek maddelerinin hata katsayılarının model uyum 
indekslerini iyileştirmek amacıyla korele edilmesi aslında araştırmaya konu 
olan teorik altyapıyı değiştirmekte, kavramların anlamlarını kaydırmaktadır. 
Bu durumda ise verinin teoriye uygun olup olmadığı değil, istatistiki açıdan 
en iyi uyumu sunan değişkenlerin ve/veya ölçek maddelerinin birbirleriyle 
ilişkilendirilerek sunulması söz konusu olmaktadır.

Araştırma modelinde kullanılan yapıların araştırmacının amacına, araştırma 
sorusuna ve modeline göre farklı şekillerde ele alınabileceği dikkate alınmalıdır. 
Örneğin iş tatmini, araştırma modelinde tek boyutlu veya çok boyutlu bir yapı 
olarak incelenebilir (MacKenzie, Podsakoff, & Podsakoff, 2011, s. 302). İş 
tatminini üç ölçek maddesiyle inceleyen iş tatmini ölçeği (Cammann, Fichman, 
Jenkins, & Klesh, 1983) tek boyutlu iken; iş arkadaşları, üstleri, terfi olanakları 
ve ücret düzeyi gibi farklı ancak birbirleriyle ilişkili alt boyutlardan oluşan iş 
tatmini ölçeği (Smith, 1969) çok boyutludur. Bu durum araştırma modelinde 
kullanılan değişkenlerin -özellikle çok boyutlu olduğu durumlarda- tam ve 
doğru olarak tanımlanmasını ve uygun istatistiki tekniklerin kullanılmasını 
gerektirmektedir. 

Ne zaman çok boyutlu yapılar kullanılmalıdır? YEM’de yeni bir 
yaklaşım olduğu için mi tercih edilmelidir? Aralarında yüksek korelasyon olan 
değişkenler aslında çok boyutlu yapılar mıdır? Bunlar ve benzeri soruların 
cevabı teoride saklıdır. Çok boyutlu yapılarda hangi boyutların yapıya dahil 
edileceğinden, hangi boyutlara hata katsayısına atanacağına kadar pek çok 
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kriter araştırmacı tarafından belirlenmektedir. Çok boyutlu yapılar aralarında 
yüksek korelasyon gösterdikleri ya da yeni bir teknik olduğu için değil, 
tamamen teoriye göre belirlenmelidir. Teori bağlamında ister tümdengelim, ister 
tümevarımcı bir yaklaşımla olsun, hangi değişkenin nasıl ölçüleceği ve hangi 
yapıların kavramın bütününe ait olduğunu saptamanın kriterleri teoride saklıdır. 
Aynı zamanda teori, alt boyutları temsil eden ölçek maddelerinin seçiminde de 
yol göstericidir (Johnson vd., 2011, s. 242). Dolayısıyla sırf aralarında yüksek 
korelasyon olduğu ya da yeni bir teknik olduğu için araştırmacılar çok boyutlu 
yapıları tercih etmemelidir. Hatta çok boyutlu yapıların sırf alt boyutlar arasında 
korelasyon olduğu için kullanılması, ciddi yöntem sorununa işaret etmektedir 
(Jarvis, MacKenzie, & Podsakoff, 2003; Lindell & Whitney, 2001).

Çok boyutlu yapılarda en az iki analiz düzeyi vardır. Birinci düzeyde ölçek 
maddeleri ile boyutları ilişkilendirilir. İkinci düzeyde ise her bir boyut, ikinci 
düzey gizil değişkenle ilişkilendirilir. Çok boyutlu yapıların farklılığını ortaya 
koyan sınıflamalar adları itibariyle farklılık göstermekle beraber, yapıların 
temel farklılığı etki (effect) ve neden (cause) ilişkisine dayanmakta ve bu 
durum için reflektif ve formatif kavramları kullanılmaktadır. Şekil 1’de görülen 
modellemelerde ölçek maddeleriyle boyutlar (A1-A2-A3-A4) arasındaki 
ilişkiler birinci düzey, boyutlar ve üst yapı arasındaki ilişkiler ikinci düzey 
olarak adlandırılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki; temelde her bir boyuta en 
az dört ölçek maddesinin tanımlanması gerektiği söylenmekle beraber, sunum 
kolaylığı açısından her bir boyutta üç ölçek maddesi ve üç birinci düzey boyut 
tanımlanmıştır. 

Çok boyutlu yapılar incelendiğinde farklı şekillerde sınıflandırıldığı 
görülmektedir (Law vd., 1998). Sıklıkla kullanılan ayrım, yapı ve boyutları 
arasındaki ilişkinin yönüne dayanmaktadır. Jarvis vd. (2003) çok boyutlu yapıları 
dört temel başlık altında toplamaktadır. Bunlar; reflektif birinci düzey-reflektif 
ikinci düzey, reflektif birinci düzey-formatif ikinci düzey, formatif birinci 
düzey-reflektif ikinci düzey ve formatif birinci düzey- formatif ikinci düzeydir 
(Şekil 1). Psikoloji alanında çok boyutlu yapıları inceleyen Chan (1998) ise çok 
boyutları yapıları toplamsal (additive), doğrudan konsensüs (direct consensus), 
referans geçişli konsensüs (referent-shift consensus), saçılım (dispersion) ve 
süreç dizgisi (process composition) şeklinde kavramsallaştırmıştır. Teorik 
açıdan Şekil 1’de görülen modellerin hepsini tanımlamak mümkün olmasına 
rağmen alanyazında daha çok Şekil 1A ve Şekil 1C’de gösterilen modellerin yer 
aldığı görülmektedir (Jarvis vd., 2003, s. 204).
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Şekil 1A Şekil 1B

Şekil 1C Şekil 1D

Şekil 1 Çok Boyutlu Yapı Çeşitleri

Ancak bu çalışmanın odağı yönetim ve organizasyon alanında çok boyutlu 
yapılar olduğundan, çok boyutlu yapıların tanımlarında ve sınıflandırmalarında 
alanyazındaki farklılıklar nedeniyle Academy of Management Review 
dergisinde Law vd. (1998) tarafından yapılan sınıflama temel alınmıştır. İlgili 
çalışma da çok boyutlu yapıların sınıflandırılmasında temel aldıkları kriterin çok 
boyutlu yapılar ve ölçek maddeleri arasındaki ilişkinin araştırmacılar tarafından 
açık ve doğru bir şekilde tanımlanması olduğunu belirtmişlerdir ki; söz konusu 
kriter, bu çalışmanın amacı ile de örtüşmektedir. 

Law vd. (1998) çok boyutlu yapıların sınıflandırmasında iki kıstasa yer 
vermişlerdir: İlişkisel düzey ve ilişkisel form. İlişkisel düzey çok boyutlu 
yapının kendi boyutlarından daha derin bir anlama yahut boyutlarının toplamı/
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alt boyutlarıyla aynı düzeyde olmasını göstermektedir. Eğer çok boyutlu yapı, 
boyutlarının toplamından veya alt boyutlarıyla aynı düzeyde olacak şekilde 
temsil ediliyorsa, her bir alt boyut üst yapının bir bölümüne karşılık gelir. Bu 
modeller gizil model (latent model) olarak adlandırılır. İlişkisel form ise çok 
boyutlu yapının boyutlarının matematiksel fonksiyonu ile gösterimiyle ortaya 
çıkar. Eğer matematiksel bir fonksiyonla ifade edilebiliyorsa, bu takdirde yapı 
ve bileşenleri arasında anlamsal bir üstünlük kurulamaz. Böyle yapılar küme 
model (aggregate model) olarak adlandırılır. Yapının teorik doğası gereği farklı 
alt boyutlarının özellikleri itibariyle oluşturuluyorsa ve matematiksel olarak üst 
yapı, alt boyutlarının matematiksel fonksiyonu olarak temsil edilmiyorsa bu 
yapılar kesit model (profile model) olarak adlandırılır (Law vd., 1998, s. 742-
743). Bir başka anlatımla kesit modeller, ilgili değişkene yönelik farklı kesitler, 
profiller, izdüşüm veya görünüm sunarlar. 

3.1 Gizil Model

Law vd. (1998) çok boyutlu yapıların sınıflandırmasında gizil model (latent 
model) Jarvis vd. (2003) sınıflamasında reflektif birinci düzey, reflektif ikinci 
düzey yapıya (Şekil 1A) karşılık gelmektedir. Gizil modellerde alt boyutlar, üst 
boyutun gösterimidir, yapıdan boyutlara, boyutlardan ölçek maddelerine doğru 
gidilir (Law vd., 1998, s. 745). Yönetim ve organizasyon alanında çok boyutlu 
yapıları inceleyen Williams vd. (2003, s. 904) ise gizil model kavramı yerine 
temel gizil değişken modeli (basic latent variable model) kavramını tercih 
etmiştir. Bilgi sistemleri alanyazınında çok boyutlu yapıları inceleyen Wright, 
Campbell, Thatcher ve Roberts (2012) üstanlam yapı (superordinate construct) 
kavramını kullanmıştır.

Gizil modeller teoriden hareketle soyut düzeyde kurulduğundan, tek boyutlu 
ölçümde gerekli istatistiki kriterleri sağlamadığı için bazı ölçek maddelerinin 
analiz dışı bırakmak mümkünken, gizil modellerin alt boyutlarının ya da ölçek 
maddelerinin istatistiki nedenlerle analiz dışı bırakılması tavsiye edilmez 
(Wright vd., 2012, s. 371). Çünkü gizil modellerde alt boyutların analiz dışı 
bırakılması anlam kaymasına ve teoriden uzaklaşma anlamına gelebilmektedir.

Yönetim ve organizasyon alanında genellikle psikoloji alanıyla ortak 
olmak üzere bazı ölçeklerin gizil yapı şeklinde tanımlandığı görülmektedir. 
James ve James (1989) iş çevresine yönelik çalışan algısına karşılık gelen 
psikolojik iklim değişkenini; lider desteği, role bağlı stres, otonomi ve işbirliği 
boyutları üzerinden incelemiş ve her birine üç ve altı arasında alt boyut 
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tanımlamıştır. Analiz aşamasında üst yapıya ilişkin olarak dört adet birinci 
düzey boyutun birbirleriyle ilişkili olmasını, dört alt boyutun üst düzey yapıyı 
açıkladığını ve üst düzey yapı ile ölçek maddeleri arasında değişen oranlarda 
korelasyon bulunduğunu belirtmektedir (James & James, 1989, s. 741). Koka 
ve Prescott (2002) Amerika’da 1980-1994 yılları arasında demir endüstrisinde 
48 ülkeden 422 işletmenin sosyal sermayelerini sosyal ağlar üzerinden ele 
almıştır. Sosyal sermaye değişkeni, enformasyon yoğunluğu, enformasyon 
farklılığı ve enformasyon zenginliği olmak üzere üç alt boyutta gizil model 
olarak incelemiştir. Enformasyon yoğunluğu, örgüt içindeki ilişkilerin 
merkezileşme derecesi şeklinde kavramsallaştırılmış olup, sosyal ağlardaki 
merkezilik derecesi, tarafların sayısı, ilişkilerin sayısı olmak üzere üç madde 
ile değerlendirmiştir. Enformasyon farklılığı örgüt ve ilişkili diğer taraflar 
arasındaki ilişkiler şeklinde ele alınmış, ilişkilerdeki yapısal boşluklar, ilgili 
örgütlerin ülke menşei ve teknoloji grupları boyuta dâhil edilmiştir. Enformasyon 
zenginliğinin operasyonel tanımı aynı ortakla tekrar eden ilişkiler ve her bir 
işletme için mevcut bağlar olarak kabul edilmiş, diğer işletme ile kaç yıldır 
ortaklık kurulduğu, işletmenin ortaklık kurduğu diğer işletmelerin sayısı ile 
tüm ortaklıklarının oranı, işletmelerin koordinasyon sağladığı çoklu ortakların 
oranı ile temsil etmişlerdir. Yazarlar Lisrel programı üzerinden yaptıkları analiz 
sonucunda enformasyon yoğunluğu, enformasyon farklılığı ve enformasyon 
zenginliği boyutlarının ayrı ayrı ve bütün olarak sosyal sermaye gizil modeli 
üzerinden işletme performansı üzerinde etkili olduğunu bulgulamışlardır (Koka 
& Prescott, 2002, s. 813).

Türkçe alanyazında gizil model kullanan çalışmalar arasında örgütsel 
davranış alanında da kullanım potansiyeli olan Demirci vd. (2017) tarafından 
Türkçe’ye kazandırılan PERMA psikolojik iyi oluş ölçeği yer almaktadır. 
Olumlu duygular, bağlanma, olumlu ilişkiler, anlam ve başarılar olmak üzere 
ölçek temelde 5 boyutta tanımlanmış ve her bir boyut üç ölçek maddesi ile 
temsil edilmiştir. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .42 ile .89 arasında 
değişmektedir ve tüm alt boyutlar birbirleriyle p < 0.01 düzeyinde pozitif yönde 
,48 ile ,86 düzeyinde ilişkili bulunmuştur. Demirci vd. (2017) doğrulayıcı 
faktör analizinde birinci düzey ve ikinci düzey modelin kabul edilebilir uyum 
değerlerine sahip olduğu raporlamıştır. 

Yönetim ve organizasyon alanında Türkçe alanyazında gizil modele 
bir başka örnek ise Tabak vd. (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan otantik 
liderlik ölçeğidir. Ölçek ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı, 
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bilgiyi dengeli değerlendirme ve özfarkındalık olmak üzere dört alt boyuttan 
oluşmaktadır. İlişkilerde şeffaflık boyutu 5, içselleştirilmiş ahlak anlayışı boyutu 
4, bilgiyi dengeli değerlendirme boyutu 3 ve özfarkındalık boyutu 4 ölçek 
maddesi ile temsil edilmiştir. Araştırmada tek faktörlü model, maddelerin sadece 
kendi faktörlerine yüklenebilecekleri birinci düzey çok faktörlü model (ilişkisiz 
model) ve gizil model yapısal eşitlik modellemesinde analiz edilmiştir. Türkçe 
alanyazında eğitim bilimleri alanında yer almakla birlikte Türkçe geliştirilen 
sosyal onay ihtiyacı ölçeği (Karaşar & Öğülmüş, 2016) ve İngilizce’den uyarlan 
dijital okuyazarlık ölçeği (Hamutoğlu, Güngören, Uyanık, & Erdoğan, 2017) 
gizil model olarak tanımlanmış ve ikinci düzey için araştırma modellerinin 
doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Yönetim ve organizasyon alanında Akkaya ve Tabak (2018) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan Örgütsel Çeviklik Ölçeği gizil model şeklinde 
tanımlanmıştır. Örgütsel çevikliği “işletmelerin beklenmedik çevresel ve 
teknolojik değişimlere müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için pazarda 
oluşan fırsatları lehine çevirmek için hızlı ve etkili hareket edebilme yeteneği” 
şeklinde kavramsallaştıran Akkaya ve Tabak (2018) örgütsel çevikliği cevap 
verme, esneklik, hız ve yetkinlik olmak üzere dört boyutta ele almışlardır. Üç 
ayrı örneklem üzerinde ölçeği değerlendiren yazarlar, keşfedici ve doğrulayıcı 
faktör analizi yöntemlerini uygulamışlardır. Yapının çok boyutlu incelendiği 
çalışmada, birinci ve ikinci düzey için model uyum indekslerinin kabul edilebilir 
düzeyde olduğu belirtilmiştir.

3.2 Küme Model 

Yapı ve yapının alt boyutları arasındaki ilişki, ilişkisel formda ise küme 
modelden bahsedilir. Küme modelin kurulması için iki olasılık vardır; ya alt 
boyutlar matematiksel olarak bir araya getirilebilir ya da getirilemez. Eğer alt 
boyutlar matematiksel fonksiyon olarak bir araya getirilebiliyorsa, yapılar küme 
çok boyutlu yapılar (aggregate multidimensional constructs) olarak adlandırılır, 
eğer matematiksel fonksiyon olarak ifade edilemiyorsa kesit çok boyutlu yapı 
(profile multidimensional construct) olarak adlandırılır (Law vd., 1998, s. 745). 
Küme çok boyutlu yapılar, Wright vd. (2012)’ ın kavramsallaştırmasında küme 
yapı (aggregate construct) olarak geçmekte ve Jarvis vd. (2003) ve Wright vd. 
(2012)’nin sınıflamasına göre Şekil 1D ve Şekil 1B’de temsil edilmektedir. 
Görüldüğü üzere, her iki model de birinci düzeydeki alt boyutlar üst düzey yapıyı 
yani değişkeni oluşturmakta bir diğer deyimle şekillendirmektedir (formative). 



14     YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA ÇOK BOYUTLU YAPILAR: GİZİL, KÜME VE KESİT MODELLER

Küme çok boyutlu yapılarda üst yapı genellikle eşit ağırlıklandırılmış birinci 
düzey boyutların toplam değerleri üzerinden temsil edilir. Bazı durumlarda ise 
temel bileşenler analizi gibi açımlayıcı faktör analizinden elde edilmiş sonuçlara 
ağırlıklar atanabilir (Wright vd., 2012, s. 373). 

Wright vd. (2012) küme modeli tedarik zinciri süreç uyumu üzerinden 
örneklendirmiştir. Tedarik zinciri uyumunu, bir işletmenin tedarik zincirindeki 
ortaklarıyla bilgi, malzeme/ürün ve finansman akışını uyumlaştırma derecesi 
olarak tanımlamıştır. Buna göre tedarik zinciri süreç uyumu, üç birinci düzey 
boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; bilgi akış uyumu, malzeme/ürün uyumu ve 
finansal akış uyumundan oluşan kümedir. Modelde bilgi akışıyla malzeme/ürün 
uyumu ayrı kavramlar olup, hata katsayıları korele edilmemiştir. Her üç kavram 
birlikte küme gibi bir bütünü oluşturmakla birlikte, üç boyut da birbirinden 
bağımsız olarak modelde yerini almaktadır. 

Dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti olmak üzere örgütsel adaleti üç alt 
boyutta tanımlayan Ambrose ve Schminke (2009) genel adalet algısını küme 
model olarak ele almıştır. Araştırmada her üç adalet algısı bir küme gibi genel 
anlamda örgütsel adalet algısını oluşturmaktadır. Hem teorik açıdan hem de 
ölçümde sadelik (parsimony) ilkesi gereğince çok boyutlu yapının kullanıldığı 
ifade edilmiştir. Modelde dağıtım adaleti (.25, p< .01), işlem adaleti (.43, p<.01) 
ve etkileşim adaleti (.14, p < .01) genel adalet algısında ,33 düzeyinde varyansı 
açıklamaktadır. Ayrıca yazarlar modelde genel adalet algısının iş tatmini, 
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemişlerdir.

Küme model, teknoloji kabul modeli kapsamında da uygulanmıştır. 
Chin ve Gopal (1995) teoriden hareketle teknoloji kabul modelinin gizil veya 
küme model şeklinde yapılandırabileceğini belirtmekte ve her iki durum için 
ölçüm aşamalarına dair bilgi vermektedir. Türkçe alanyazında yine teknoloji 
kabul modelini uyarlayan Türker ve Türker (2013) algılanan kaliteyi küme 
model şeklinde tanımlamıştır. Teknoloji kabul modelindeki üç temel unsuru 
algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve kişinin davranışa dönük 
niyeti şeklinde kavramsallaştırmışlardır. İncelenen modelde algılanan kalite 
dışındaki tüm gizil değişkenler tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Algılanan 
kalite ikinci düzey olarak incelenmekte, algılanan sistem kalitesi, algılanan 
bilgi kalitesi ve algılanan servis kalitesi olmak üzere üç adet birinci düzey 
değişken bulunmaktadır. Algılanılan bilgi kalitesi 3, algılanılan servis kalitesi 4, 
algılanılan sistem kalitesi 3 ifade ile ölçülmüştür. Her üç alt boyutta tanımlanmış 
ölçek maddeleri için ,66 ile ,91 arasında değişen faktör yükleri raporlanmıştır. 
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Birinci düzey yapıların üst düzey yapının 0.05 anlamlılık düzeyinde varyansın 
%48’ini açıkladığı belirtilmiştir. 

Alanyazında küme model kullanan çalışmalara örnekler arasında 
pazarlama alanında yer almakla birlikte Ural ve Oypan (2020)’ın çalışması 
sayılabilir. Tüketicilerin sosyal medyada yer alan kişisel verilerinin işletmeler 
tarafından kullanılmasına yönelik rahatlık algısını etkileyen faktörlerin 
ele alındığı araştırma modelinde sosyal medyada kendini açıklama, sosyal 
medyanın faydaları ve gizlilik endişesi bağımsız değişkenlerdir. Araştırmada 34 
ölçek maddesi, 12 birinci düzey örtük değişken ve 3 kesit model ile 1 bağımlı 
değişken yer almıştır. Araştırma modelinde faydalar üst yapıyı bilgiyi paylaşma, 
yeni ilişkiler kurma, öz sunum ve hoşlanma olmak üzere dört alt düzey yapıdan 
oluşmaktadır. Kendini açıklama; miktar ve derinlik, kutuplaşma, doğruluk ve 
niyet olmak üzere dört alt düzey yapıdan oluşmaktadır. Endişeler adlı kesit 
model, hatalar, veri toplama, yetkisiz girişler ve kişisel verilerin ikincil kullanımı 
olmak üzere dört alt düzeyde temsil edilmiştir. Sosyal medyanın faydaları 
ise bilgi paylaşma, yeni ilişkiler kurma, öz sunum ve hoşnut olmadan oluşan 
kesit modeldir. VTYEM’in kullanıldığı araştırmada doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmış, Kesit modellerin üçünün de ağırlıklarının anlamlı olduğu izlenmiş, 
ölçeklerin yapı güvenirliliği ve ayrışma geçerliliği sınanmıştır.

3.3 Kesit Model 

Kesit model (profile model) çok boyutlu yapının teorik düzeyde tanımlandığı, üst 
boyutun alt boyutlarla aynı düzeyde ele alındığında ortaya çıkan modeldir. Bu 
durumda üst yapı ile alt boyutları arasında matematiksel bir fonksiyon kurulamaz 
(Law vd., 1998, s. 746). Kesit model, her bir alt boyutun kombinasyonundan 
oluşur (Wong, Law, & Huang, 2008).

Kişilik testleri kesit modellerin temel örneklerindendir. Diğer taraftan 
kişiliği kesit model yapısıyla değerlendiren yaklaşımın alanyazında oldukça 
yeni olduğu da belirtilmektedir (Ferguson & Hull, 2018). Kişilik testleri farklı 
boyutlara ilişkin bilgi sunarlar. Bir başka anlatımla, her bir test bir kişinin 
profilidir. Ele alınan her bir boyut kişiliğin farklı bir yönüne işaret eder. Kesit 
modellerin alt boyutları bu nedenle matematiksel toplam olarak ifade edilemez. 
Çünkü dışadönüklük boyutu ile nevrotizm boyutunun toplanması, mantıksal 
açıdan anlam ifade etmeyecektir (Law vd., 1998, s. 746). Kişilik değişkeni 
içinde yer alan boyutlara verilen yanıtların hepsinin bir arada toplanması, 
yüksek düzeyde ya da arzulanan kişiliği göstermemektedir. Ancak kesit 
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modellerde ortaya çıkabilecek önemli sorunlardan biri, araştırmada tanımlanan 
alt boyutların, örneklemin özelliklerine göre yeniden tanımlanabileceği, bu 
nedenle de profil yapısını oluştururken mutlaka alanyazındaki diğer çalışmalara 
başvurulması gerektiğidir (Ferguson & Hull, 2018).  

4. Çok Boyutlu Yapılarla İlgili Sorunlar
Çok boyutlu yapılarla ilgili olarak dört temel sorundan bahsedilebilir. Birincisi 
çok boyutlu yapıların ölçümü istatistiki ve model tanımlamada karmaşıklığı 
beraberinde getirmektedir. Örneğin KTYEM kapsamında istatistiki anlamda 
model tanımlamasını sağlayabilmek için formatif ölçek ifadeleriyle beraber 
reflektif ölçek ifadelerinin de kullanılması önerilmektedir. Formatif yapıların 
geçerliliğini ve güvenirliğini denetlemenin literatürde genel kabul görmüş 
kuralların olmaması nedeniyle sıkıntılı bir süreç olduğu belirtilmektedir (Petter 
vd., 2007, s. 625). 

Çok boyutlu yapılarla ilgili ikinci sorun, açıklanan varyansın üst yapıya 
çıkıldıkça düşmesidir. Edwards (2001) örgütsel davranış alanında çok boyutlu 
yapıların kullanımını, kişiliğin çatışmaya verilen tepkiler üzerindeki etkisi ile 
işe adaptasyon üzerinde iş tutumlarının etkisi üzerinden incelemiştir. Araştırma 
modelindeki her bir yapıyı gerek alt boyutlarını YEM içinde analizde ayrı, 
gerekse çok boyutlu olarak ve formatif-reflektif yapılar itibariyle incelemiştir. 
Çalışmada da belirtildiği üzere araştırmanın çıkarımları tek bir veri setine 
dayanmakta, sonuçlar veriye göre değişebilmekle beraber, çok boyutlu yapıların 
açıkladıkları tek başlarına varyans, o yapıya ait alt boyutların açıkladığı 
varyansın toplamından daha azdır (Edwards, 2001, s. 184) . 

 Çok boyutlu yapılarla ilgili üçüncü sorun hangi nedenle hangi YEM 
yaklaşımının tercih edileceğiyle ilgilidir. Vlachos ve Theotokis (2009) 
VTYEM ile KTYEM’de çok boyutlu yapıları model uyum indeksleri itibariyle 
karşılaştırmıştır. Araştırmada çok boyutlu yapılarda varyans ve kovaryans olmak 
üzere YEMin iki türünün araştırma bulgularında farklılık yaratıp yaratmadığı 
elektronik hizmet kalitesi üzerinden sınanmıştır. Elektronik hizmet kalitesi, 
VTYEM’de küme model, KTYEM’de istatistiki programın kısıtları nedeniyle 
küme modele iki reflektif ölçek maddesi eklenerek incelenmiştir. Elektronik 
hizmet kalitesinin formatif yapı olarak ele alındığı araştırma modelinin varyans 
ve KTYEM itibariyle benzer sonuçlar ürettiği hatta KTYEM’in açıklayıcılığının 
daha yüksek sonuçlar verdiği görülmüştür. 
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Çok boyutlu yapılarla ilgili dördüncü sorun model tanımlama aşamasında 
öncelikle hem reflektif hem de formatif ölçeklerin yapısal model dahilinde yanlış 
tanımlanabilmesi ve yorumlama çelişkisinin (interpretational confounding) 
ortaya çıkabilmesidir. Yorumlama çelişkisi gözlemlenemeyen bir değişkene 
atanan görgül anlamın araştırmacı tarafından veri toplanmadan önce belirlenen 
anlamdan farklılaşması sonucu ortaya çıkmaktadır (Cenfetelli & Bassellier, 
2009, s. 698). Sonuç olarak ise alanyazın temel alınarak yüklenen anlam ile 
görgül araştırma sonucu elde edilen anlam arasında uyumsuzluk görülmektedir. 
Formatif ve reflektif ölçekler arasındaki fark modeldeki uyumsuzluğun, ister 
modelin yanlış tanımlanması isterse yorumlama çelişkisi kaynaklı olsun, reflektif 
ölçümlerde daha doğrudan tespit edilebilmesidir (Cenfetelli & Bassellier, 2009, 
s. 699).

Veri toplanmadan önce son olarak, yapı çalışmanın temel değişkeni olarak 
tanımlanmışsa, yapının çok boyutlu şekilde ele alınması tavsiye edilmektedir 
(Petter vd., 2007, s. 636). Ancak çok boyutlu yapıların araştırma modelinde 
açıklanan varyansı düşürdüğü ve modeli daha karmaşık hale getireceği de 
literatürde göz önünde bulundurulması gerekli hususlar arasında yer almaktadır 
(Edwards, 2001, s. 184).

5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada çok boyutlu yapıların soyut kavramlar olduğu ve teoriden hareketle 
geliştirilmesi gerekliliğine (Law vd., 1998) dikkat çekilerek, araştırmacılara 
faydalı olunması amaçlanmıştır. Araştırmada teori, yapı ve ölçüm arasındaki 
ilişki ile terimlerin anlamları pozitivist bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda çok boyutlu yapılarda yapı ve yapıyı temsil eden ölçek maddeleri 
arasındaki ilişkinin nasıl ve hangi kriterler dâhilinde kurulması gerektiği 
konusunda bilgi vermek bu çalışmanın temel odak noktasıdır. Çok boyutlu 
yapıların tanımlarında ve sınıflandırmalarında ilgili bilim alanına göre ortaya 
çıkan farklılıklar nedeniyle Academy of Management Review dergisinde yer 
alan Law vd. (1998) tarafından yapılan sınıflama temel alınmıştır.

Türkçe alanyazında da çok boyutlu yapıların kullanıldığı görülmektedir 
(Ör . Limon, 2016; Tak ve Aydemir Çiftçioğlu, 2009; Wasti ve Eser Erdil, 
2007). Çok boyutlu yapı, birbiriyle ilişkili ancak birbirinden farklı değişkenlerin 
teorik açıdan tek bir yapı altında incelenmesini ifade etmektedir. Yönetim ve 
organizasyon alanında çok boyutlu yapılar temel olarak üç nedenle ortaya 
çıkmaktadır: 
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•  Öncelikle yönetim ve organizasyon alanında insanın psikolojik özellikleri 
üzerinden incelendiği görülmektedir. Erkuş (2012)’un da belirttiği gibi 
insana ilişkin değerlendirmelerin tek bir boyut üzerinden yapılması sosyal 
gerçekliğin çok küçük bir kısmının incelenip, diğerlerinin göz ardı edilmesi 
anlamına gelmektedir. 

•  İkincisi, yönetim ve organizasyon alanında örgütü ve yönetimi ele alan 
kavramlar da genellikle çok boyutlu olarak kavramsallaştırılmaktadır 
(Chan, 1998, s. 234).

•  Üçüncüsü, bir sistem içindeki değişkenlerin bütünsel analizinden elde 
edilen bulgular, başka bir zamanda ve başka bir kültürde anlamını 
yitirebilmektedir (Bayık & Gürbüz, 2016; Hofstede, 1994; Özen, 2000). 
Yönetim ve organizasyon alanındaki kavramlar belirli bir zaman, mekân 
ve kültür çerçevesinde şekillenmektedir (Suddaby, 2010). Bu nedenle de 
araştırmacılar ilgili disiplin altında sosyal gerçekliği çözümleyebilmek, 
geleceği tahminleyebilmek ve karşılaştırma yapabilmek amacıyla bir 
kavramı çok boyutlu temsil edebilmektedir. Böylece kültürler arasındaki 
farklılıklara rağmen ilgili yapılar karşılaştırılabilmektedir. 

Çok boyutlu yapılar gizil, küme ve kesit model şeklinde tanımlanabilir. 
Ancak hangi model türünün seçileceği daha en baştan araştırmacı tarafından 
teori bağlamında değerlendirilmelidir. Sırf arzulanan istatistiki değerleri 
sağlaması amacıyla çok boyutlu yapıların reflektif iken formatif, yahut tam 
tersi formatif iken reflektif tanıtılarak analiz yapılması, önerilen hipotez ile 
hipotezin test edildiği analiz yöntemleri ve sonuçlarının çelişmesi anlamına 
gelmektedir. Çok boyutlu yapılar ile ilgili bir diğer dikkat edilmesi gereken 
husus, çok boyutlu yapıların geçerli olduğu araştırma modellerinde üst 
boyut üzerinden hipotez kurulmasına rağmen, analizin alt boyutlar itibariyle 
yapılmasıdır. 

Çalışma kapsamında gizil, küme ve kesit model uygulamalarına yer 
verilmemesi çalışmanın temel kısıtı olarak değerlendirilebilir. Çok boyutlu 
yapılara ilişkin istatistiki analiz aşamalarına yer verilmemiş, onun yerine 
alanyazından örnekler sunulmuştur. Ancak bu çalışma ile karmaşık istatistiki 
tekniklerin kullanılması ile ortaya çıkabilecek teorik düzeyde hatalara 
araştırmacıların dikkatlerinin çekilmesi umulmaktadır. Gelecekteki çalışmalarda 
araştırmacıların gizil, küme ve kesit modellerde istatistiki analiz aşamalarına da 
yer vermeleri önerilmektedir. 
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1. Giriş

Örgütsel destek, çalışanların herhangi bir sorun ya da problemleri 
olduğunda, örgütlerinin kendilerinin yanında olduğu hissine sahip 
olmaları durumunu ifade etmektedir (Fuller vd, 2006: 328). Bunun 

yanında algılanan örgütsel destek, örgütsel politikalar ile iş tatmini, ödemeden 
duyulan memnuniyet, işle ilgili kısıtlamalar ve rol çatışması ile işten ayrılma 

* Bu çalışma yazarın “İnovatif Çalışma Davranışı ile Çatışma Davranışı İlişkisinde Algılanan
Örgütsel Desteğin Rolü: Müsiad Üyesi Olarak Faaliyet Gösteren Muğla İlindeki Sanayi İşletmeleri
Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora çalışmasından türetilmiştir.
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niyeti kavramlarıyla da yakından ilişkilidir (Harris vd, 2007: 631). Yine algılanan 
örgütsel destek, çalışanların örgütsel vatandaşlık bilinçlerinin de artmasında 
önemli bir role sahip olan kavramdır (Knippenberg vd, 2015: 152). Bu yapısı 
itibariyle algılanan örgütsel destek bir anlamda örgütün başarısını da gösteren 
önemli bir kavramdır (Mabasa ve Ngirande, 2015: 364). 

Çatışma yönetimi ise en genel tanımıyla bir örgüt içerisinde bireyler 
arasında meydana gelebilen çatışma düzeylerinin yönetim şeklini ifade 
etmektedir (Leever vd, 2010: 613-614). Geçmişte çatışma yönetimine ilişkin 
daha statik çatışma yönetim türleri önerilse de, günümüzde bu yöntemlerin 
entegre edildiği, özellikle teknoloji alanında uygulanan entegre çatışma yönetimi 
uygulanmaktadır (Jiang vd, 2014: 80).

İnovatif çalışma davranışı ise en geniş tanımıyla yenilikçi ve yeni 
düşüncelere açık davranış olarak ifade etmek mümkündür. Araştırmalarda 
inovatif davranış örgüt içerisinde değerlendirildiğinde, çalışanların işyerinde 
problem çözme becerilerini gösteren bir kavram olarak kullanılmıştır (Xerri 
ve Brunetto, 2013: 3167). Özellikle eğitim kurumları için üzerinde daha çok 
durulan yaratıcı ya da inovatif davranış, motivasyonel kavramlarla yakından 
ilişkilidir (Nemerzitski vd, 2013: 402).

2. Kavramsal Çerçeve
Bu bölümde, araştırmada kullanılan parametrelere ilişkin    kavramsal bilgilere 
yer verilmiştir. 

2.1 İnovatif Çalışma Davranışı

Yenilikçi faaliyetler, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yeni ürün ve/veya 
hizmetlerin geliştirilmesi, yeni üretim süreçlerinin ve yeni örgütsel yapıların 
geliştirilmesiyle ilgili çabaları kapsamaktadır (Kalay vd., 2015a: 67;  . Kalay 
ve Lynn, 2015b: 414). Başka bir ifadeyle yenilikçi iş davranışı, bir iş rolü, 
grup veya kuruluş içinde fayda sağlamak için bilinçli olarak yeni fikirlerin 
yaratılması, tanıtılması ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanım, 
yaratıcılığın, yenilikçi iş davranışının en temel unsuru olduğudur. İnovasyon 
sürecinde sorunların ve performans sapmalarının gerçekleştiğini belirtir ve bu 
ihtiyaçları karşılamak için yeni fikirlerin geliştirilmesinden başlar. Yenilikçi 
davranış ayrıca çalışanların inovasyon sürecine katkıda bulunabilecekleri 
çok çeşitli davranış kalıplarını içerir. Bu davranışların sebeplerinden biri, 
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kuruluşların iş dünyasında artan rekabet nedeniyle varlığını sürdürmek ve 
varlıklarını sürdürmek için yenilikçi olmaya çalışıyor olmasıdır (Çapraz vd, 
2014: 51).

Çalışanlar, organizasyonlarda yenilikçi çözümler üreten ve uygulayan 
kişilerdir; bu nedenle davranışları örgütsel yenilik için kritik öneme sahiptir. 
Literatür, bazı bireysel inovasyon öncüllerinin kanıtlarını sunmaktadır 
ancak son zamanlarda kişisel değerlerin yeniliğin açıklanmasındaki rolünü 
araştıran araştırmalar başlamıştır. Kişisel değerler, insanların yaşamlarında yol 
gösterici ilkeler olduğundan, hedeflerini ve eylemlerini etkileyen, çalışanların 
inovasyonundaki rollerini incelemek önemlidir. Bu özellikle ümit vericidir 
çünkü değerler kurumsal ortamlarda önemli eylemlerin itici güçleri olarak kabul 
edilir. Ancak bu ilişkilerle ilgili deneysel çalışmalar azdır (Purc ve Laguna, 
2019: 2).

Bireysel bir inovasyon sürecinin başlaması çoğu zaman bir fırsatın 
ortaya çıkması veya ortaya çıkan bir sorunla ilgilidir ve tetikleyici koşulları 
iyileştirmek veya acil müdahale gerektiren bir tehdit oluşturmak için bir 
şans olabilir. Fırsat kaynaklarına örnekler arasında başarısızlıklar veya 
olaylar, “ne” ile “ne olması gerektiği” arasındaki boşluklar, sınai veya piyasa 
yapılarındaki ve eğilimlerdeki değişiklikler, tanımlanan sorunlara veya 
başarısızlığa tepki olarak yeni bilgi veya süreç ihtiyaçları sayılabilir. Fikir 
keşfi ve üretme, mevcut ürünleri veya süreçleri iyileştirmenin veya bunları 
alternatif yollarla düşünmeye çalışarak sorunları çözmenin ve bilgileri ve 
mevcut kavramları birleştirmeyi veya yeniden organize etmenin yollarını 
aramayı içerir (Nijenhuis, 2015: 14). İnovatif davranışın boyutlarını aşağıdaki 
gibi özetlemek mümkündür: 

Fikir Üretme: İnsanlardaki yaratıcılık sürecinin ardışık dört aşamadan 
oluştuğu iddia edilmektedir. Bunlar: hazırlık, kuluçka, ilham ve kontrol 
(Öncü, 1992: 257). Fikir üretme, bu süreçleri içeren bir zihinsel üretim olarak 
tanımlanabilir. 

Fikir Tanımlama-Sunma: Yaratıcılık her bireyin doğumdan bu yana sahip 
olduğu bir kalite olmasına rağmen, birçok çalışmada da belirtildiği gibi, çoğu 
birey kendini göstermez. Dolayısıyla kuruluşların bu farkındalıkla yaratıcılık 
sürecini destekleyecek bir iklim yaratma zorunluluğu bulunmaktadır (Karakuş, 
2018: 258). Bu aşamada, yaratıcılık sonucunda ortaya çıkan ürünün tanımlanması 
ve sunumu söz konusudur. 
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Fikir Gerçekleştirme: İnovasyon sürecinin son adımı fikrin uygulanmasıdır. 
Bu adımda, bir model geliştirerek veya bir ilk örnek üreterek, fikir pratiğe 
dönüştürülür ve faydası değerlendirilir (Işık ve Aydın, 2016: 83).

2.2 Algılanan Örgütsel Destek

Algılanan örgütsel destek, örgütün çalışanların katılımı ve refahı için 
özen gösterdiği algı ve çalışanlarını etkileyen faaliyetlerin gönüllü olarak 
gerçekleştirdiği duygular olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, örgütsel 
destek örgütsel değerlerin çalışanların refahını göz önünde bulundurduğu 
ve mutluluğunu artırdığı bir durumdur. Çalışanlar tarafından sağlanmayan, 
algılanan örgütsel destek, çalışanların işe ve işe karşı tutumlarını etkiler. Bu 
nedenle, çevreden akan bilgiyi bireye alma, düzenleme ve yorumlama süreci 
olarak tanımlanan algının olumlu bir şekilde oluşturulması gerekmektedir 
(Turunç ve Çelik, 2010: 185).

Örgütsel destek, kurumun çalışanların refahını göz önünde 
bulundurması ve katkılarına değer vermesi gerektiği inancını ifade eder. 
Araştırma, örgütsel desteği, kurumun çalışanların katkısı ve mutluluğuna 
gösterdiği değerin ve çalışanlarını gönüllü olarak etkileyen kurallara, 
politikalara ve eylemlere dayanan duygulara ilişkin algılar olarak tanımlar 
(Polat ve Aktop, 2010: 6).

2.3 Çatışma Davranışı

Çatışma yönetimi, çatışmayı belirli bir yöne yönlendirmek için taraflarca 
çatışmaya veya üçüncü bir tarafça bir dizi eylem ve karşı eylemdir. Burada 
atılan adımlar ihtilafı sona erdirebilir veya etmeyebilir. Sonuç, olumlu, barışçıl 
ve uzlaşmacı olabilir veya diğer tarafa üstünlük sağlamayı amaçlayabilir. 
Birçok bilim adamı çatışma yönetimi ile uğraşmış ve çeşitli teoriler üretmiştir 
(Mirzeoğlu, 2005: 52).

Rahim’in çatışmaları yönetme yöntemleri; entegrasyon, imtiyaz, uzlaşma, 
baskınlık ve kaçınma. Örgütsel düzeyde çatışma yönetimi almış ve diğerlerine 
göre daha çağdaş bir çatışma yönetimi ölçeği olarak kabul edilmiştir. Çünkü, 
kişilerarası çatışmaları yönetmek için kullanılabilecek beş yöntem, hem 
çatışan bireyler arasındaki bireysel çatışmaların çözümünde hem de örgütsel 
çatışmaların yöneticiler tarafından çözümlenmesinde kullanılabilir (Tuna ve 
Türkmen, 2015: 47). Çatışma davranışının boyutlarını aşağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür: 
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Rekabet: Rekabet, çatışan taraflardan birinin etkisinden bağımsız olarak kendi 
isteklerini yerine getirmek istediğinden kaynaklanmaktadır. Rekabet, bir taraf 
diğerinin pahasına kendi iradesini elde etmeye çalıştığında ortaya çıkar (Çavuş 
vd, 2016: 306-307).

İş birliği: İş birliği veya entegrasyon, taraflar arasındaki iş birliğini ele alan 
bir çatışma yönetimi tarzıdır. Bütünleşme biçiminde, taraflar anlaşmazlık için 
makul bir çözüm bulmaya çalışmaktadırlar (Çavuş vd, 2016: 307).

Uyum: Uyumluluk, diğer tarafın çıkarları ve öne çıkması gereken ihtiyaçlar 
karşılığında birinin kendi çıkarlarının ve ihtiyaçlarının bırakılmasını ifade eder. 
Bu yöntem karşı tarafın isteklerine sunulmak suretiyle gerçekleştirilir (Ayan ve 
Yavuz, 2018: 749).

Kaçınma: Kaçınma stratejisinde, yönetici taraf çatışmayı göz ardı eden, 
açıkça taraf tutmayan ve doğrudan çatışmaya müdahale etmek istemeyen 
bir tutum ve davranış sergiler. Kısa vadede faydalı olsa bile, uzun vadede 
kurumun etkinliğini azaltacaktır. Bununla birlikte, örneğin çatışmanın 
önemsiz olduğu bazı durumlarda, zaman ve enerji harcamasının gereksiz 
olması için, çatışma taraflar tarafından daha etkin bir şekilde çözülebilir 
(Koçel, 2010: 656).

Uzlaşma: Uzlaşma, taraflar için ortak bir yol bularak çatışmayı çözme ve 
yönetme sürecidir. Uzlaşma tarzı, bireysel hedeflere ve başkalarının ihtiyaçlarına 
odaklanır. Bu yöntem, her iki tarafın da kendi görüş ve düşüncelerinin yanı sıra 
diğer tarafa hak ve görüşlerini vermesi durumunda geçerlidir (Ayan ve Yavuz, 
2018: 749).

3. Yöntem
Bu bölümde, araştırmada kullanılan yönteme ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

3.1 Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, örgütlerde inovatif düşünceyi etkilediği düşünülen örgütsel ve 
yönetsel bileşenlerin bu etkilerinin incelenmesi ve ortaya konması amaçlanmıştır.

3.2 Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Muğla İlinde faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin 
üst ve orta düzey yöneticileri, örneklemini ise bu şirketlerde 2020 yılının ilk 
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yarısında görev yapan ve ankete katılmaya gönüllü olan toplam 141 çalışan 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada teknoloji alanında faaliyet gösteren 
toplam 20 şirketin üst ve orta düzey yöneticilerinin tamamına anket dağıtılmış, 
gönüllülük usulüne göre katılım sağlanmıştır. Bu bağlamda üst ve orta düzey 
yöneticilere toplam 250 anket dağıtılmış ve 160’ından geri dönüş alınmış, eksik 
verilerin olduğu envanterler çıkarılarak, toplam 141 anket değerlendirmeye 
alınmıştır. Buna göre araştırma anketinde Geri Dönüt Oranı GDO=141/250= 
%56.4 olup, evrene nispeten yüksek bir temsil gücüne sahiptir (Karasar, 2019).

3.3 Araştırmanın Modeli

Araştırtma modeli aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Buna göre araştırmada inovatif çalışma davranışının çatışma davranışını 
etkilediği, algılanan örgütsel desteğin ise bu ilişki üzerinde aracı rolünün olduğu 
varsayılmıştır. 

3.4 Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, Çatışma 
Davranışı Ölçeği (Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005), Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği 
(Işık ve Aydın, 2016) ve Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (Türe ve Yıldırım, 
2018) olmak üzere dört bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. 
Sökmen ve Yazıcıoğlu (2005) tarafından geliştirilen Çatışma Ölçeği, çatışma 
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davranışını beşli likert tipinde toplam 15 madde ile beş boyutta incelemektedir. 
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.882 olarak bulunmuştur. Işık 
ve Aydın (2016) tarafından geliştirilen Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği, yenilikçi 
iş davranışını beşli likert tipi 10 madde ile toplam dört boyutta incelemektedir. 
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.926 olarak bulunmuştur. Türe 
ve Yıldırım (2018) tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği, 
algılanan örgütsel desteği 9 madde ile tek boyutta incelemektedir. Ölçeğin 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.733 olarak bulunmuştur.

3.5 İstatistik Yöntem

Araştırmada nominal ve ordinal veriler tanımlanırken frekans analizi, ölçek 
ortalamaları tanımlanırken ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. 
Ölçeklerin geçerliliği için AMOS 24.0 programında Doğrulayıcı Faktör 
Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliği için Cronbach Aplha iç 
tutarlılık katsayıları kullanılmıştır. Ölçek ortalamalarının normallik dağılımına 
uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Ölçek ortalamalarının 
normal dağılıma uymaması nedeniyle, verilerin analizinde nonparametrik 
testler kullanılmıştır. Korelasyon analizinde Spearman’s rho korelasyonu 
kullanılmıştır. Tüm analizler %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde 
gerçekleştirilmiştir. Algılanan örgütsel desteğin moderatör etkisi için AMOS 
24.0 programında Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılmıştır.

4. Bulgular
Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Kişi sayısı (n) Yüzde (%)

Cinsiyet
Erkek 80 56.7
Kadın 61 43.3
Yaş
30 ve altı 49 34.7
31-40 arası 53 37.6
41-50 arası 26 18.4
51 ve üzeri 13 9.2
Medeni durum
Evli 88 62.4
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Kişi sayısı (n) Yüzde (%)
Cinsiyet
Erkek 80 56.7
Bekar 53 37.6
Eğitim durumu
İlköğretim 25 17.7
Lise 46 32.6
Ön lisans 25 17.7
Lisans 42 29.8
Yüksek lisans 3 2.1
Mesleki deneyim
5 yıldan az 38 27.0
6-10 yıl arası 37 26.2
11-15 yıl arası 27 19.1
16-20 yıl arası 19 13.5
21-25 yıl arası 7 5.0
25 yıl ve üzeri 13 9.2
İnovasyon eğitimi alma
Evet 26 18.4
Hayır 115 81.6
Çatışma eğitimi alma
Evet 17 12.1
Hayır 124 87.9

Katılımcıların %56.7’si erkek ve %43.3’ü kadındır. Katılımcıların %34.7’si 30 ve 
altında, %37.6’sı 31-40 arasında, %18.4’ü 41-50 arasında, %9.2’si 51 ve üzerinde 
yaşa sahiptir. Araştırmaya katılan çalışanların %62.4’ü evli ve %37.6’sı bekardır. 
Katılımcıların %17.7’si ilköğretim, %32.6’sı lise, %17.7’si ön lisans, %29.8’i lisans 
ve %2.1’i yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların %27.0’si 5 yılın altında, %26.2’si 
6-10 yıl arası, %19.1’i 11-15 yıl arası, %13.5’i 16-20 yıl arası, %5.0’i 21-25 yıl arası, 
%9.2’si ise 25 yıl ve üzerinde mesleki deneyime sahiptir. Araştırmaya katılanların 
%18.4’ü daha önce inovasyon eğitimi aldıklarını ifade ederken, %81.6’sı ise daha 
önce böyle bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma katılımcılarının 
%12.1’i daha önce çatışma eğitimi aldıklarını ifade ederken, %87.9’u ise çatışma 
yönetimine yönelik herhangi bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir.

Çatışma yönetimi algısı ile inovatif davranış arasındaki ilişkiye yönelik 
analiz sonuçları Tablo 4.24’te verilmiştir. 
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Tablo 2: Çatışma Yönetimi Algısı ile İnovatif Davranış Arasındaki İlişki

YİD Fikir 
uygulama

YİD 
Fikir 

üretme

YİD 
Fikir 

keşfetme

YİD 
Fikir 

savunma

YİD 
Toplam

ÇDÖ 
Rekabet

ÇDÖ 
Uzlaşma

ÇDÖ 
Kaçınma

ÇDÖ 
Uyum

ÇDÖ 
İşbirliği

YİD 
Fikir 

üretme
0.638**

YİD 
Fikir 

keşfetme
0.299** 0.586**

YİD 
Fikir 

savunma
0.592** 0.663** 0.494**

YİD 
Toplam 0.778** 0.878** 0.659** 0.825**

ÇDÖ 
Rekabet 0.613** 0.502** 0.372** 0.464** 0.551**

ÇDÖ 
Uzlaşma 0.412** 0.459** 0.384** 0.320** 0.492** 0.474**

ÇDÖ 
Kaçınma 0.441** 0.400** 0.285** 0.356** 0.425** 0.526** 0.447**

ÇDÖ 
Uyum 0.547** 0.587** 0.356** 0.393** 0.554** 0.534** 0.534** 0.578**

ÇDÖ 
İşbirliği 0.357** 0.186* 0.148 0.356** 0.330** 0.260** 0.309** 0.388** 0.316**

ÇDÖ 
Toplam 0.599** 0.517** 0.369** 0.490** 0.596** 0.711** 0.690** 0.797** 0.786** 0.620**

Korelasyon analizi sonuçlarına göre çatışma yönetimi toplam puanı ile inovatif 
davranışın toplam puanı ve tüm boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
ve pozitif yönde ilişki vardır (p<0.05). Yine inovatif davranış toplam puanı 
ile çatışma yönetimi toplam puanı ve tüm alt boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır (p<0.05). Çatışma yönetimi algısı 
ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiye yönelik yapılan analiz sonuçları 
Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Çatışma Yönetimi Algısı ile Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişki
r p

ÇDÖ Rekabet 0.340** 0.000
ÇDÖ Uzlaşma 0.227** 0.007
ÇDÖ Kaçınma 0.309** 0.000
ÇDÖ Uyum 0.368** 0.000
ÇDÖ İşbirliği 0.296** 0.000
ÇDÖ Toplam 0.407** 0.000
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre algılanan örgütsel destek ile çatışma 
yönetimi algısı toplam puanı ve tüm alt boyutları arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yöndedir (p<0.01). 

İnovatif çalışma davranışı ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiye 
yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4: İnovatif Çalışma Davranışı ile Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişki
r p

YİD Fikir Uygulama 0.483** 0.000
YİD Fikir üretme 0.448** 0.000
YİD Fikir keşfetme 0.505** 0.000
YİD Fikir savunma 0.555** 0.000
YİD Toplam 0.553** 0.000

Korelasyon analizi sonuçlarına göre algılanan örgütsel destek ile inovatif çalışma 
davranışı toplam puanı ve tüm alt boyutları arasındaki ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı ve pozitif yöndedir (p<0.01). Bu nedenle araştırmanın H3 hipotezi de 
kabul edilmiştir.

Çalışanların inovatif davranışları ile çatışma yönetimi arasında örgütsel 
desteğin moderatör etkisine yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 5’te 
verilmiştir.

Tablo 5: Çalışanların İnovatif Davranışları ile Çatışma 
Yönetimi Arasında Örgütsel Desteğin Moderatör Etkisi

Standart olmayan 
katsayılar

Standart 
katsayılar

t p

B Std. Hata Beta
Rekabet
(Sabit) ,017 ,072 ,242 ,809
Zscore(YİD_Toplam) ,612 ,100 ,612 6,096 ,000
Zscore(AÖD) -,019 ,092 -,019 -,202 ,840
YİD*AÖD -,025 ,039 -,051 -,644 ,521
R2: 0.381; F: 29.775; p<0.001
Uzlaşma
(Sabit) ,017 ,078 ,225 ,823
Zscore(YİD_Toplam) ,567 ,109 ,567 5,203 ,000
Zscore(AÖD) -,092 ,100 -,092 -,921 ,359
YİD*AÖD -,025 ,043 -,051 -,596 ,552
X2: 0.272; F: 18.456; p<0.001
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Kaçınma
(Sabit) ,028 ,077 ,363 ,717
Zscore(YİD_Toplam) ,404 ,108 ,404 3,735 ,000
Zscore(AÖD) ,123 ,099 ,123 1,238 ,218
YİD*AÖD -,041 ,042 -,082 -,964 ,337
X2: 0.281; F: 19.280; p<0.001
Uyum
(Sabit) ,035 ,069 ,513 ,609
Zscore(YİD_Toplam) ,524 ,096 ,524 5,433 ,000
Zscore(AÖD) ,108 ,088 ,108 1,221 ,224
YİD*AÖD -,051 ,038 -,103 -1,362 ,175
X2: 0.429; F: 36.089; p<0.001
İşbirliği
(Sabit) ,031 ,082 ,379 ,706
Zscore(YİD_Toplam) ,213 ,115 ,213 1,851 ,066
Zscore(AÖD) ,227 ,105 ,227 2,155 ,033
YİD*AÖD -,045 ,045 -,090 -1,005 ,317
X2: 0.190; F: 11.978; p<0.001

Yapısal Eşitlik Modellemesi analizi sonuçlarına göre inovatif çalışma davranışı 
ile çatışma yönetimi davranışı arasındaki ilişki algılanan örgütsel desteğin 
moderatör olduğu durumda istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Yol 
katsayılarına bağlı olarak araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

5. Tartışma
Yapılan araştırmalar, inovatif çalışma davranışının günümüzde birçok sektörde 
insan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmada hayati öneme sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu araştırmalarda genel olarak teknoloji çağının da getirdiği 
bir yapıda, bireylerin inovatif düşünme düzeyleri gelişmiştir (Purc ve Laguna, 
2019; Soetantyo ve Ardiyanti, 2018; Riaz vd, 2018; Zhou ve Velamuri, 2018; 
Tayyaba vd, 2016; Işık vd, 2015; Nijenhuis, 2015; Messmann, 2012; Yuan ve 
Woodman, 2010). Araştırmada elde edilen sonuçlara göre inovatif davranış 
ölçeğinin maddelerine verilen yanıtlar 3 ile 4 arasında değişmekte olup, 
genel olarak araştırmada katılımcıların ortalamanın üzerinde yenilikçi kişiliğe 
sahip olduklarını göstermektedir. Sektörün genel yapısı dikkate alındığında, 
araştırmada elde edilen bu bulgular, sektörün özellikleri ile de ilişkilidir.
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Çatışma davranışı günümüzde özellikle örgütsel yönetim ve işletme 
yönetimi alanında üzerinde durulan bir diğer yönetsel araçtır. Bir kurum 
içerisindeki çatışma seviyesi bir yandan kurum içerisinde daha dinamik ve 
rekabetçi yapıyı beraberinde getirirken, bir yandan da belirli bir düzeyin üzerine 
çıktığında, istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle 
çatışma davranışı yönetilmesi gereken önemli bir olgudur (Temel, 2017; 
Öz ve Hiçdurmaz, 2012; Şahin vd, 2009). Araştırmada elde edilen sonuçlara 
göre çatışma davranışı ölçeğinin maddelerine verilen yanıtların da ortalama 
dağılımı 3 ile 4 arasında değişmekte olup, genel olarak araştırma örnekleminin 
çatışma davranışı algısı ortalamanın üzerindedir. Bu durum, çalışanların rekabet 
ortamına daha iyi uyum sağlamış olan bir örgütsel yapıya sahip olduklarının 
göstergesi olarak yorumlanabilir.

Örgütsel destek, inovatif çatışma davranışı ve çatışma davranışına kıyasla 
daha eskiye dayanan bir konu olsa da, günümüzde hala pek çok çalışmaya konu 
olmaktadır. en genel anlamıyla örgüt içerisinde bireylere verilen destek olarak 
nitelendirilebilecek olan örgütsel destek, bireylerin örgüt içerisinde kendilerine 
verilen desteği algılama düzeyi ile ilişkilidir. Bu bakımdan örgütsel destek, bir 
algı üzerinden değerlendirilen ve bu nedenle yönetilmesi nispeten değişken olan 
bir kavram olarak nitelendirilebilir (Sun, 2019; Kirkland, 2017; Eisenberger vd, 
2016; Rozaini vd, 2015; Kirkland, 2017). Araştırmada elde edilen sonuçlara 
göre algılanan örgütsel destek düzeyi de diğer iki ölçek ortalamaları gibi 
ortalamanın üzerindedir. Dolayısıyla araştırmada üzerinde çalışılan örneklemin 
örgütlerinden yeterince destek algıladıklarını düşündükleri ifade edilebilir.

6. Sonuç
Literatürde her ne kadar örgütsel destek, inovatif çalışma davranışı ve çatışma 
davranışının ilişkisini inceleyen çalışmalara rastlansa da, algılanan örgütsel destek 
algısı üzerinden konuyu inceleyen ve moderatör etkisini araştıran yeterli çalışmaya 
rastlanmamıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre çatışma yönetimi toplam 
puanı ile inovatif davranışın toplam puanı ve tüm boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır. Algılanan örgütsel destek ile çatışma 
yönetimi algısı toplam puanı ve tüm alt boyutları arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yöndedir. Yine algılanan örgütsel destek ile inovatif 
çalışma davranışı toplam puanı ve tüm alt boyutları arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yöndedir. Yapısal Eşitlik Modellemesi analizi sonuçlarına 
göre inovatif çalışma davranışı ile çatışma yönetimi davranışı arasındaki ilişki 
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algılanan örgütsel desteğin moderatör olduğu durumda istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Bu durum, algılanan örgütsel desteğin hem çatışma davranışını, hem 
de inovatif çalışma davranışını etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla inovatif 
çalışma davranışını geliştirmede ve yönetmede, çatışma davranışı ile birlikte 
örgütsel destek algısının da yönetilmesi, çalışanların daha motive bir biçimde 
yenilikçi süreçler içerisinde ürün ya da hizmetlerini üretmelerine ve insan 
kaynakları gücünün daha etkili bir şekilde kullanılmasına olanak verebilir.

Kaynakça
Ayan, B., &Yavuz, E. (2018). Örgütsel Çatışma ve Yönetim: Kamu Örgütlerinde 

Bir Araştırma - Organizational Conflict And Management: A Research in 
Public Organizations. Journal of Business Research - Turk, 10(1), 745–762.

Çapraz, B. vd, (2014). Çalışanlar Perspektifinden İnovatif İş Davranışının 
Belirleyicileri: İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlere İlişkin Bir Araştırma. 
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 3(1), 49-72. 

Çavuş, F., Develi, A., Güğerçin, S., Akbulut, M. (2016). Çatışma Yönetimi Algısı 
ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları, IV.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 
Kasım 2016, 306-311. 

Eisenberger, R., Malone, G. P., & Presson, W. D. (2016). Optimizing Perceived 
Organizational Support to Enhance Employee Engagement. Society 
for Human Resource Management and Society for Industrial and 
Organizational Psychology, 2, 1–22.

Fuller, J. B., Hester, K., Barnett, T. ve Relyea, L. F. C. (2006). Perceived 
Organizational Support and Perceived External Prestige: Predicting 
Organizational Attachment for University Faculty, Staff, and 
Administrators, The Journal of Social Psychology, 146:3, 327-347. 

Harris, R. B., Harris, K. J., & Harvey, P. (2007). A test of competing models of 
the relationships among perceptions of organizational politics, perceived 
organizational support, and individual outcomes. Journal of Social 
Psychology, 147(6), 631–656.

Işık, N., Işık, H. B., & Kilinç, E. C. (2015). Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi : 
Teorik Bir Değerlendirme.

Işık, C. ve Aydın, E. (2016). Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: 
Ayder Yaylası Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik 
ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 75-103. 



40     İNOVATİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLE ÇATIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ: MÜSİAD ÜYESİ OLARAK . . . . 

Jiang, J., Chang, J., Chen, H. G., Wang, E., & Klein, G. (2014). Achieving 
it program goals with integrative conflict management. Journal of 
Management Information Systems, 31(1), 79–106.

Kalay, F., & Lynn, G.S. (2015b). The Impact of Strategic Innovation Management 
Practices on Firm Innovation Performance. Research Journal of Business 
and Management, 2(3), 412-429.

Kalay, F., Tuncer, C.O., Kızıldere, C, & Arslan Kalay, H. (2015a). Stratejik 
İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı 
Üzerindeki Etkileri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, X(II), 67-77.

Karakuş, G. (2018). Örgütsel Yaratıcılığı Arttırmak için Öneri Geliştirme 
Sistemi: Atıştırmalık Üretim Sektöründe Bir Uygulama - Suggestion 
Development System To Increase Organizational Creativity: A Practice 
In Snacks Production Sector. Journal of Business Research - Turk, 10(1), 
254–274.

Karasar, N. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademi Yayıncılık. 
Kirkland, J. E. (2017). The Roles of Perceived Organizational Support and 

Anticipated Change In Organizational Support In Predicting Employee 
Affective Commitment And Well-Being. University of Houston. 

Knippenberg, D. Prooijen, J. W. & Sleebos, E. (2015). Beyond social exchange: 
Collectivism’s moderating role in the relationship between perceived 
organizational support and organizational citizenship behaviour, European 
Journal of Work and Organizational Psychology, 24:1, 152-160. 

Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. (12. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Leever, A. M., Hulst, M. V.D., Berendsen, A. J., Boendemaker, P. M., 

Roodenburg, J. L. N., & Pols, J. (2010). Conflicts and conflict management 
in the collaboration between nurses and physicians - A qualitative study. 
Journal of Interprofessional Care, 24(6), 612–624.

Mabasa, F. D., & Ngirande, H. (2015). Perceived organisational support 
influences on job satisfaction and organisational commitment among 
junior academic staff members. Journal of Psychology in Africa, 25(4), 
364–366.

Messmann, G. (2012). Innovative work behaviour. Universität Regensburg. 
Mirzeoğlu, N. (2005). Örgütsel Çatışma ve Yönetimi: Spor Eğitimi Veren 

Yükseköğretim Kurumlarında Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor 
Bilimleri Dergisi, (2), 051–056.



YÖNETİM VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI     41

Nemeržitski, S., Loogma, K., Heinla, E., & Eisenschmidt, E. (2013). Constructing 
model of teachers innovative behaviour in school environment. Teachers 
and Teaching: Theory and Practice, 19(4), 398–418.

Nijenhuis, K. (2015). Impact Factors For Innovative Work Behavior in The 
Public Sector: The case of the Dutch Fire Department. University of 
Twente. 

Öncü, T. (1992). Yaratıcılığın Betimlenmesi ve Yaratıcılık Üzerine Çevresel 
Etkiler. Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Felsefe Bölümü Dergisi, 14(1), 1-10. 

Öz, P. D. F., & Hiçdurmaz, Ö. G. D. D. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin 
Kişilerarası Çatışmaları Çözme Yaklaşımları. Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 19(1), 001–015.

Polat, S., ve Aktop, E. (2010). Öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel destek 
algılarının girişimcilik davranışlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 
(22), 1-19.

Purc, E., & Lagun, M. (2019). Personal values and innovative behavior of 
employees. Frontiers in Psychology, 10(APR).

Riaz, S., Xu, Y., & Hussain, S. (2018). Understanding Employee Innovative 
Behavior and Thriving at Work: A Chinese Perspective. Administrative 
Sciences, 8(3), 46.

Rozaini, R., Norailis, A. W., & Aida, B. (2015). Roles of Organizational Support 
in Quality of Work Life in Insurance Industry. Journal of Economics, 
Business and Management, 3(8), 753–757.

Soetantyo, T. I., & Ardiyanti, N. (2018). Innovative behavior, learning 
organization, and the mediating role of work engagement in it sector. Asia 
Pacific Institute of Advanced Research (APIAR).

Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005
Sun, L. (2019). Perceived Organizational Support: A Literature Review. 

International Journal of Human Resource Studies, 9(3), 155.
Şahin, N. H., Basim, H. N., & Çetİn, F. (2009). Kişilerarası Çatışma Çözme 

Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 
20(2), 153–163.

Tayyaba, A., Shen, L., Muhammad, H. J. (2016) : The impact of relational 
leadership on employee innovative work behavior in IT industry of 
China, Arab Economic and Business Journal, ISSN 2214-4625, Elsevier, 
Amsterdam, 11(2), 153-161. 



42     İNOVATİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLE ÇATIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ: MÜSİAD ÜYESİ OLARAK . . . . 

Temel, M. (2017). Sağlık Örgütlerinde Çatışma: Nedenleri, Yönetimi ve Çözüm 
Önerileri. İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 1-12. 

Tuna, M. ve Türkmen, F. (2015). Kişilik Tiplerinin Çatışmayı Yönetme 
Yöntemlerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4), 43-65. 

Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve 
İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. Yönetim ve 
Ekonomi, 17(2), 183-206. 

Türe Yılmaz, A., & Yıldırım, A. (2018). The Validity and Reliability of Scale 
of Perceived Organizational Support for Nursing. Sağlık ve Hemşirelik 
Yönetimi Dergisi, 9–18.

Xerri, M. J., & Brunetto, Y. (2013). Fostering innovative behaviour: The 
importance of employee commitment and organisational citizenship 
behaviour. International Journal of Human Resource Management, 24(16), 
3163–3177.

Yuan, F., & Woodman, R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: 
The role of performance and image outcome expectations. Academy of 
Management Journal, 53(2), 323–342.

Zhou, W., & Velamuri, V. K. (2018). Key contextual success factors for employee 
innovative behavior: A study in a foreign manufacturing subsidiary in 
China. Cogent Business and Management, 5(1), 1–18.



43

B Ö L Ü M  I I I

SOSYAL SERMAYENİN AYDINLIK VE 
KARANLIK TARAFI*

The Light and Dark Side of Social Capital

Yasemin Karatekin Alkoç
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

e-mail: yaseminkaratekinalkoc@yyu.edu.tr,
ORCID: 0000-0002-9160-199X

1. Giriş

Son yıllarda sosyal bilimler literatüründe sıklıkla tartışılan konulardan biri
olan sosyal sermaye kavramı, gerek tanımlanması gerekse ölçümlenmesi 
noktasında oldukça karmaşık bir konudur. Zira farklı disiplinlerden gelen 

düşünürlerin kavramı farklı anlamlandırmaları sebebiyle, literatürde sosyal 
sermayenin genel onay almış tek bir tanımı da mevcut değildir.

Sosyal sermaye kavramını, toplum boyutunda (makro) ve birey boyutunda 
(mikro) değerlendirmek mümkündür. Genel bir ifadeyle sosyal sermaye, 
“karşılıklı tanışıklık ve tanınmaya bağlı olarak az ya da çok kurumsallaşmış, 
uzun ömürlü iletişim ağına sahip olması nedeniyle, bir bireyin veya bir grubun 
haklı olarak payına düşen kaynakların toplamıdır” (Field, 2008: 20).

Sosyal sermaye kavramının literatürü incelendiğinde, bahse konu 
kavramın çoğunlukla olumlu vurgular yapılarak açıklandığı görülmektedir. 
Bu olumlu tarafın aksine, sosyal sermayenin karanlık tarafının ise çok dile 
getirilmeyen bir alan olduğu da bir gerçektir. Zira sosyal sermaye, birey, grup 
ve toplumlar için doğrudan veya dolaylı olarak olumlu çıktılar içerebileceği 
* Bu bölüm, yazarın 2019 yılında 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi’ndeki
sunmuş olduğu çalışmadan türetilip genişletilerek hazırlanmıştır.
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gibi olumsuz çıktılar da oluşturarak bir takım emellere ulaşılmasına katkı 
sağlayabilir. Portes (1998:18)’in de vurguladığı üzere, “Sosyallik iki tarafı 
keskin bıçak gibidir.”

Bu çalışma ile sosyal sermayenin içinde barındırdığı aydınlık ve karanlık 
tarafının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle sosyal sermaye 
kavramının tarihi hakkında bilgi verilmiş daha sonra kavramın tanımlaması 
yapılmış ve akabinde aydınlık ve karanlık taraflarının neler olduğu konusuna 
açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

2. Sosyal Sermayenin Tarihi
Sosyal sermaye kavramının mazisi çok eskilere dayanmakla birlikte, esasen 
1980’lerden itibaren sıkça kullanılan bir kavram olmaya başlamıştır. Yirminci 
yüzyıl başlarında Weber tarafından yazılan “Protestanlık Ahlakı ve Kapitalizmin 
Ruhu” isimli makale ile sosyal sermaye düşüncesinden dolaylı olarak ifade 
edilmiştir. Fakat 1916 yılında sosyal yapının ehemmiyetini vurgulamak 
maksadıyla, sosyal sermaye kavramı ilk kez Hanifan tarafından kullanılmıştır 
(Kitapçı, 2017: 9). 

Sosyal sermaye literatürüne dört önemli kişinin ışık tutan katkılarının 
olduğuna dair fikir birliği vardır. Bu isimler; Bourdieu, Coleman, Putnam ve 
Fukuyama’dır. Sosyal sermaye kavramını, Bourdieu 1986 yılında toplumsal sınıf 
çatışmaları üzerinden yaptığı analizlerle, kavramı sosyal ve ekonomik bütünlük 
kapsamında incelemiştir. Coleman 1990’lı yıllarda sosyal ve beşeri sermaye 
arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışmış, 1993 yılında ise Putnam sosyal sermayeyi 
özellikle katılım ve işbirliğine sağladığı katkılar açısından incelemiştir. Son 
olarak Fukuyama ise 1995 yılında güven olgusuna vurgu yaparak, güvenin sosyal 
refahın yaratılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması için temel motivasyon 
kaynağı olarak nitelendirmiş ve sosyal sermaye kavramının gelişimine önemli 
katkılar sağlamıştır (Kitapçı, 2017: 15).

3. Sosyal Sermaye Kavramı
Son yıllardaki popülerliğine rağmen, literatüründe sosyal sermayenin genel 
kabul almış tek bir tanımından bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel hatları 
itibarıyla sosyal sermayenin, “güven”, “karşılıklılık”, “ağlar”, “birlikler”, “grup 
üyeliği”, “normlar” ve “ortak faaliyet” kavramlarına dayandırılarak açıklanmaya 
çalışıldığı görülmektedir.
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Sosyal sermaye, sosyal ilişkilerdeki bağlantılar vasıtasıyla ulaşılabilir, 
harekete geçirilebilir ve sosyal ağlarda yerleşik bulunan kaynaklar olarak 
tanımlanır (Lin, 1999: 35). Sosyal sermaye kavramına göre iyi bağlantıları 
olan kişiler daha başarılı olmaktadırlar. Zira bağlantılardan sağlanan bilgi, 
destek gibi kaynaklar, bireylerin başarılarına katkı sağlamaktadır. İlişkilerin 
fazlaca önem arz ettiği sosyal sermaye ile bireyler birbirleriyle iletişim kurarak, 
kendilerinin yalnız yapamayacakları birçok şeyi birlikte hareket ederek 
gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısıyla kişinin tanıdığı kişi sayısı ve paylaştığı 
ortak görüşlerin artmasına paralel olarak sosyal sermayesi de o oranda artış 
göstermektedir (Field, 2008: 1).

Sosyal sermaye kavramı üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar: güven, 
sosyal ağlar ve normlardır. Güven, sosyal sermayenin temel öğesi konumundadır. 
Güven, diğer kişilerin belirli bir şekilde davranacağına dair kanaat ya da iyimser 
bir beklentidir (Oğuz, 2006: 90). Onyx ve Bullen’a göre güven, kişilerin 
karşılıklı olarak birbirlerine yardım etmeye meyilli bir tavır içinde olacakları, 
karşısındakinden herhangi bir zarar görmeyeceklerini umdukları, dolayısıyla 
kişilere istekli olarak risk alma davranışı göstermelerini sağlayacak bir kavram 
olarak tarif etmişlerdir (Kapu, 2008: 71). Dolayısıyla, gerek örgütlerdeki işlerin 
bencil hesaplardan arındırılarak ilerleyebilmesi, eksiksiz bir sözleşmenin 
varlığının mümkün olmaması sebebiyle, gerekse kişiler arası ilişkilerdeki 
tökezlemelerin azaltılması gibi noktalarda güvenin düzenleyici bir rol oynaması 
ve özellikle iktisadi bağlamda da bakılacak olunursa, gelişmiş ekonomilerin 
başarıyı yakalayabilmesi için güven olgusunun sosyal sermaye açısından kilit 
bir kavram olduğu açıktır.

Sosyal sermayenin unsurlarından olan sosyal ağlar ile kişiler ve gruplar 
arasında oluşan ilişki örüntüleri kastedilmektedir. Yapılan tüm sosyal sermaye 
tanımlamalarında sosyal ağların önemine değinilmektedir. Sosyal ağların kalitesi 
ve sıklığı, sermayenin düzeyinde de önemli etkiler yaratmaktadır. Yani sosyal 
sermaye, sosyal ağlarla can bulmaktadır. Sosyal ağlar, ilişkilerdeki normları 
pekiştirerek, sosyal güvenin oluşmasına da katkı sağlamaktadır (Aydın, 2016: 
54). Sosyal ağlar sayesinde kontrol maliyetleri azalır, sosyal ağda yer alan kişiler 
arasında bilgi akışı sağlanarak bilginin saygınlığı arttırılır ve bundan mütevellit 
ağın etkinliği noktasında da önemli katkılar elde edilmiş olunur (Öğüt ve Erbil, 
2009: 19).

Son olarak sosyal sermaye boyutlarından olan norm kavramı ise 
çoğunlukla benimsenen ve paylaşılan kültürel öğretiler ve bunların tamamının 
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sosyal ağ örüntüsünün mekanizması üzerindeki tesirleri olarak ifade edilir 
(Harriss ve Rebzio, 1997: 933). Normlar, bir topluluktaki kişilerin, bulundukları 
toplumda nasıl tutumlar ve davranışlar sergilemeleri konusundaki toplam 
kurallar bütünüdür (Keleş, 2012: 31). Normlar, kanunlar, yönetmelikler gibi 
yazılı olabileceği gibi toplumun tecrübe ve birikiminden kaynaklanan, toplum 
hayatını düzenleyen örf, adet, din kuralları gibi yazılı olmayan kurallar da 
olabilmektedir. Normlar sayesinde sosyal kontrol sağlanır ve formel kontrol 
biçimlerine (ceza vb.) olan gereksinim azalır (Aslan, 2016: 186).

4. Sosyal Sermayenin Aydınlık Tarafı
Sosyal sermayenin bireylere, gruplara ve toplumlara sağladığı birçok katkısı 
olduğu bir gerçektir. Bu katkılar arasında ekonomik getiriler, kariyer geliştirme 
ve ilerleme, kaynaklara kolay erişebilme gibi mikro ve makro boyutu da 
kapsayacak şekilde getirilerden bahsetmek mümkündür.

Öncelikle sosyal sermaye, toplumsal faydalar sağlayarak ekonomik 
gelişmelere katkı sağlar. Geçmiş zamanlarda ekonomik kalkınmadaki 
yetersizliğin yalnızca fiziksel ve beşeri sermaye ile açıklanamayacağı, bu 
eksikliğin sosyal sermayeden de kaynaklandığı ifade edilmiştir (Tüylüoğlu, 
2006: 15).

Sosyal sermaye içinde barındırdığı güven unsuruyla birlikte, kişiler arası ve 
örgütler arası ilişkiler oldukça katkı sağlamaktadır. Zira sağlanan güven ilişkileri 
sayesinde ekonomilerdeki işlem maliyetleri önemli ölçüde azalır, belirsizlikler 
azalır, kişilerin kendi çıkarlarını mümkün mertebe en aza indirgeyip, verdikleri 
sözlerde tutarlı davranışlar  sergilemelerine yardımcı olur (Çalışkan ve Meçik, 
2011: 12). Durkheim’in de ifade ettiği gibi “ Bir sözleşmede her şey sözleşmeye 
dayılı değildir” (Durkheim, 1997: 158). Dolayısıyla sözleşme çerçevesine dahil 
edilmeyen, daha önceden öngörülemeyen hususlarında olabileceği göz önüne 
alınırsa, güven unsurunun ilişkilerde düzenleyici bir rol oynadığı kesindir.

Yine sosyal sermaye sayesinde kişiler ve gruplar arasında yinelenen 
diyaloglar, etkileşimler ile birlikte, bilginin itibarı arttırılır. Bu sayede sosyal 
sermaye, sosyal ağlar içindeki bilginin akışını ve etkinliğini arttırır (Çalışkan ve 
Meçik, 2011: 12).

Sosyal sermayenin katkıları arasında sayılacak bir diğer konuda, toplumda 
oluşan güven ile birlikte, rüşvet ve dejenere olmuş ilişkilerin mevcudiyetinde 
azalmalar olduğu belirtilmektedir (aynı yer, 2011: 13).
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Sosyal sermayenin kişilerin eğitim düzeyine olan katkılarına da vurgu 
yapmak gerekir. Çünkü sosyal ağlar sayesinde eğitim süreçleri desteklenir, 
kişi ailesinin ve içinde bulunduğu sosyal çevrenin sermayesi sayesinde eğitim 
hayatını şekillendirebilir.

Son olarak sosyal sermayenin sağladığı katkılar arasına, işgücü piyasasına 
sağladığı avantajları da katmak gerekir. Sosyal sermaye kişinin iş arama sürecine 
pozitif girdiler sağlar. İş arama sürecinde kişiye enformasyon sağlamanın 
yanında, karar vericiler üzerinde etki bırakabilme ve kişinin kabul görmesi 
açısından da kariyerine önemli katkılar sağlamaktadır (Seçer, 2009: 113).

5. Sosyal Sermayenin Karanlık Tarafı
Sosyal sermaye istenir neticelere sebep olabildiği gibi benzer şekilde istenmeyen 
neticelere de sebebiyet verebilir. Esasen, sosyal sermaye nasıl ki topluluklar 
için karşılıklı işbirliğiyle ortak çıkarlar sağlamaya imkan veriyor ise, bunun 
tam karşısında yer alan olumsuz çıkarlar içinde işbirliğini destekleyebilir. Tıpkı 
Heraklitos’un dediği gibi “Her şey zıddıyla bilinir” (Karatekin Alkoç, 2019).

Sosyal sermayenin sahip olduğu negatif kapasite, kavrama önemli katkılar 
yapan yazarların da gözünden kaçmamıştır. Örneğin Putnam, yazdığı Bowling 
Alone kitabının bir bölümünde, sosyal sermayenin karanlık tarafının anlatımına 
ayırmıştır. Örneğin Putnam, bazı dayanışmaların grup dışındaki kişiler için 
zararlı etkiler doğursa da, yeraltı çetelerinin de bir sosyal sermaye şeklini 
temsil ettiğini belirtmektedir (2000: 315). Benzer şekilde Putnam, 2001 yılında 
ABD’ye yapılan terör saldırısından sorumlu olan bombacının uygulayacağı 
taktikleri, bowling oynarken belirlediği, dolayısıyla sosyal sermayenin diğer 
sermaye türleri gibi kötü maksatlara yönlendirile bilineceğini vurgulamıştır 
(Field, 2008: 103).

Sosyal sermayeyi güven kavramıyla özdeşleştiren Fukuyama bile, zaman 
zaman bahse konu kavramın olumsuz taraflarıyla da ilgilenmiştir. Sosyal 
sermayenin, fiziksel ve beşeri sermayeden daha fazla olumsuz sonuçlara 
sebebiyet verebileceğini belirten Fukuyama, bencil lobicilerin sosyal sermaye 
rezervlerini kullanma hakkından herkes gibi yararlanabildiğini ifade etmiştir 
(Fukuyama, 2000: 8).

Sosyal sermayenin olumsuz yönlerine vurgu yapan bir diğer isim ise 
Portes’tir. Portes 1998 yılında yaptığı çalışmasında yer verdiği sosyal sermayenin 
olumsuz etkilerini; ağ dışında kalan kişilerin dışlanması, ağ üyelerinin aşırı 
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talepleri ve bedavacılık sorunları, ağ içinde bireysel sınırlandırılmaların olması 
ve normların aşağı doğru çekilmesi şeklinde ifade etmiştir (Kitapçı, 2017: 170).

Sosyal sermayenin neden olduğu bir diğer olumsuzluk ise eşitsizlik 
yaratması nedeniyledir. Hiç şüphesiz sosyal sermayeye erişim, ona sahip olmak 
isteyen kişi veya toplulukların sosyal konumuyla ilgilidir. Dolayısıyla, farklı 
sosyal ağlara erişim olanaklarının adaletsizce paylaştırılmışlığı, sosyal sermaye 
eşitsizliğine de neden olmaktadır.

Olumsuz çıktılardan bir diğeri ise dışlanma etkisidir. Aşırı düzeyde sosyal 
sermaye, bazen sosyal ağ dışında kalanları dışlayıcı etkiye sahip olabilmektedir 
(Erselcan, 2009: 251). Örneğin, kişi tanıdık bir gruba üye olmak isteyebilir ve 
gruptan bağımsız olmak kendisini izole hissetmesine neden olabilir. Buradaki 
aidiyet duygularının baskınlığı, zaman zaman kişilerin kötü eylemlerinin 
görmezden gelinmesine sebebiyet verebilmektedir (Kitapçı, 2017: 171).

Sosyal sermayenin olumsuz etkilerinden bir başkası, güçlü grupların 
güçsüz gruplar üzerinde baskı oluşturabilme durumudur. Grup üyeleri tarafından 
paylaşılan, grupta işbirliğine müsaade eden, ortak normların paylaşıldığı kimi 
gruplar yanlış değerler üzerine kurulmuş da olabilirler. Bu durumda toplumdaki 
sosyal gruplar arasında kopmalar, ayrışmalar meydana gelebilecek ve güçlünün 
güçsüz üzerindeki haksız etkisini arttırabilecektir (Fukuyama, 2001).

Çoğu zaman iyi niyetler ve ortak paydalar üzerine kurulan örgütlerin 
(sendika, mesleki birlikler vb.) iyi ve güçlü bir şekilde organize olarak özellikle 
kredi ve işgücü piyasalarına girişte engeller oluşturmak suretiyle, piyasaların 
bölünmesine sebebiyet verdikleri görülmektedir. Bu da toplumda rant kollamaya, 
kartellere, tekelciliğe, dolandırıcılığa yol açabilmektedir (Erselcan, 2009: 253). 
Bu noktada sosyal sermayenin, güç dengesizlikleri doğurarak, olumsuz çıktılar 
üretebileceği görülmektedir.

Sosyal sermayenin unsurlarından olan normlar da kimi zaman 
olumsuzluklara sebebiyet verebilmektedirler. Toplumun kabullendiği 
normların, kişiler için bir baskı faktörü olabilmeleri ve sosyal baskı özellikleri 
de yüklenebilmeleri mümkündür. Bu gibi durumlarda normlar, sosyal ve iktisadi 
yaşamın işleyiş düzenini zorlaştırabilmektedir (Öğüt ve Erbil, 2009: 25).

6. Sonuç
Çalışma süresince yapılan tüm açıklamalar neticesinde, sosyal sermayenin 
olumlu sonuçlarıyla olumsuz sonuçlarını birbirinden ayırmanın pekte mümkün 
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olmadığı açıktır. Zira kavramın literatürü incelendiğinde, kavramı kullananların 
çoğunluğunun kavrama dair olumlu vurgular yapma eğiliminde oldukları, fakat 
bunun yanında olumsuz tarafının ise çok bilinmeyen bir taraf olmaktan çıkıp 
nispeten daha fazla ilgi görmeye başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. İki 
tarafı keskin bıçak gibi (Portes, 1998) olan sosyal sermaye kavramının aydınlık 
ve karanlık tarafının varlığı, söz konusu kavrama dair daha pek çok çalışmanın 
yapılacağının bir göstergesidir.

Sonuç itibariyle, kişilerin, grupların veya toplumların sahip oldukları 
sosyal sermayelerini, ya olumlu şekilde kullanarak aydınlık tarafa ya da olumsuz 
şekilde kullanarak karanlık tarafa yönelmeleri kendi ellerinde olacak ve sosyal 
sermayeleri bu yönelimlerine paralel şekilde sonuçlar doğuracaktır. Kişiler veya 
topluluklar kendi amaçlarını gerçekleştirmek için işbirliği yaptıklarında, bu 
durum kiminin faydasına kiminin de zararına olabileceği açıktır.
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1. Giriş

Katılımcılık demokrasinin vazgeçilmez bir ilkesidir. Katılımcı 
demokrasinin en önemli araçlarından birisi sivil toplum kuruluşlarıdır 
(STK). Türk hukukunda meslek kuruluşlarının örgütlenmesini 

dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
(KKNMK) olarak üç ayrı grupta toplamak mümkündür. Özel güvenlik 
sektörünün (ÖGS) STK örgütlenmesi dernek ve sendikalar şeklindedir. Bu 
örgütlenme şekli özel güvenlik görevlilerini (ÖGG) temsil etmekten, sayıları 
üç yüz elli bini aşmış çalışanlarının ve devasa boyutlara ulaşmış özel güvenlik 
sektörünün (ÖGS) sorunlarına çözüm üretmekten oldukça uzaktır.

Bu çalışmada ÖGG’ler için yeni bir STK örgütlenme şekli önerilmiştir. 
Önerilen örgütlenme şekli “Odalar Birliği”dir. Çalışmanın hipotezi; “ÖGG’lerin 
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özel güvenlik meslek odaları birliği (ÖGMOB) şeklinde KKNMK olarak 
örgütlenmesinin ÖGG’lerin ve ÖGS’nin sorunlarına çözüm üretme potansiyeli 
vardır” düşüncesi üzerine kurulmuştur. Çalışmada ÖGG’lerin illerde özel 
güvenlik meslek odası (ÖGMO) merkezde ise ÖGMOB statüsüyle yeni bir 
örgütlenmeye kavuşmasını gerektiren sebepler, hukuki boyutlar, bu statünün 
sorunlara üreteceği çözümler, ülkenin iç güvenlik yönetimine yapacağı katkılar 
ve bahse konu yeni örgütlenme modelinin diğer muhtemel sonuçları tartışılmıştır. 

Çalışmanın amacı, ÖGG’ler için önerilen ÖGMOB şeklindeki yeni bir 
STK örgütlenmesinin siyasiler, ÖGS temsilcileri, sosyal bilimciler ve diğer 
aktörler tarafından tartışılmasını sağlayabilmektir. Çalışmanın ileri sürdüğü 
öneri itibariyle özgün olduğunu ifade edilebilir. Çünkü yapılan araştırmada 
ÖGG’lerin “Odalar Birliği” şeklinde örgütlenmesini konu alan bir akademik 
makaleye, bilgi, belge veya rapora rastlanamamıştır. Ayrıca çalışmanın 
ÖGG’lerin sorunlarına çözüm üretme, ÖGS’ye katkı sağlama, özel güvenlik 
alanında politika üretenleri ve kanun yapıcıları etkileme potansiyelinin 
bulunduğunu ifade etmek mümkündür.

Bugün itibariyle havalimanları, stratejik öneme sahip petrol boru hatları, 
kamu ve özel hastaneler, iş merkezleri, eğitim kurumları, enerji santralleri, 
TRT vericileri, bazı kamu kurum ve kuruluşları gibi alanların güvenliğini 
sağlayan ÖGG’ler aynı zamanda bazı kişilerin korumasını yaparak ve spor 
müsabakalarında görev alarak genel kolluğun işini kolaylaştırmıştır. Sayıları 
genel kolluk seviyesine ulaşan, genel kolluktan daha görünür olan, genel 
kolluğun görevini kolaylaştıran, görev yaptığı yerlerde genel kolluğun gören 
gözü, işiten kulağı haline gelen ve ülkenin iç güvenlik yönetimine önemli katkı 
yapan özel ÖGG’lerin özlük haklarına, çalışma koşullarına, bir meslek olarak 
statülerine, iş güvencelerine, kariyer yapma imkânlarına, aldıkları ücretlere, 
iş doyumlarına ve sahip oldukları yetkilere varıncaya kadar önemli sorunları 
vardır.

Türkiye’de ÖGG’lerin sahip olduğu sorunların çözümü için farklı isimlerde 
dernekler ve bazı derneklerin bir araya gelerek kurdukları federasyon ve yine 
değişik isimlerde sendikalar vardır. Bu STK’lerin ÖGG’lerin sorunlarına çözüm 
üretmekte başarılı olduklarını söylemek pek mümkün değildir. Çalışmada 
ÖGG’lerin “Özel Güvenlik Meslek Odaları Birliği (ÖGMOB) şeklinde kamu 
kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu (KKNMK)” olarak tek bir şemsiye 
altında örgütlenmesinin ÖGG’lerin ve sektörün sorunlarına getireceği doğrudan 
ve dolaylı çözümler tartışılmıştır. 
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Çalışmanın hipotezini test edebilmek için yerli ve yabancı yazında detaylı 
bir literatür taraması yapılmıştır. Öncelikle demokrasi-sivil toplum ilişkisi 
ele alınmış sonrasında sektörün tarihsel arka planına kısaca değinilmiştir. 
Ayrıca seçilmiş ülke örneklerinde bazı özel güvenlik mesleki örgütlenmeleri 
irdelenerek meselenin uluslararası boyutu tartışılmıştır. Ardından Türkiye’deki 
meslek örgütlenmelerinin hukuki boyutu incelenerek “Oda ve Odalar 
Birliği” örgütlenmelerinin ÖGG’lerin ve sektörün sorunlarına çözüm üretme 
potansiyelini gösteren tespitlere yer verilmiştir. 

Çalışmada sıklıkla kullanılan “ÖGG” kavramı ile 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik kimlik kartına 
sahip olan ve özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ÖGG olarak çalışan 
tüm özel güvenlik personeli ifade edilmiştir. Nitekim özel ve kamu kurum ve 
kuruluşlarında ÖGG’ler koruma ve güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, 
güvenlik şefi, güvenlik müdürü gibi farklı isim ve ünvalara sahip olsa da her 
biri 5188 sayılı kanun kapsamında ÖGG olarak değerlendirilir. “Özel güvenlik 
sektörü” kavramı ile ise özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik birimleri, özel 
güvenlik eğitim kurumları, alarm izleme merkezleri, para ve değerli eşya nakli 
yapan şirketler ve bunların şubeleri, birimleri ve projeleri anlatılmaktadır. Yine 
çalışma boyunca “sektörün sorunları” ifadesiyle ÖGS içinde yer alan şirketler 
ve birimler yanında bunlarla girift olmuş sektör çalışanlarının (ÖGG) sorunları 
da kastedilmiştir.

2. Dünden Bugüne Özel Güvenlik Mefhumu
İnsanların kendilerini ve sahip oldukları maddi ve manevi değerlerini bizzat 
kendilerinin tedarik ettiği ve maaşını ödediği ÖGG’lerle korunması istekleri 
modern dönemin ortaya çıkardığı yeni bir olgu değildir. Özel güvenlik olgusunun 
tarihini yerleşik hayatın başladığı tarım toplumuna kadar götürmek mümkündür. 

Bentham’ın “beklentilerin emniyeti” olarak (Zedner, 2009, s. 35) tarif 
ettiği güvenlik olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Avcılık ve toplayıcılık 
döneminde insanoğlunun tek derdi nefes almak, karnını doyurmak, barınmak ve 
su içmek gibi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu dönemde karnını doyuran 
insanın güvenlik ile ilgili tek problemi çevresinde bulunan vahşi hayvanların 
saldırısından kendisini ve yakınlarını korumaktan ibaretti. 

Toprağı işlemesini öğrenerek –avcı/toplayıcı hayatı büyük oranda terk 
ederek- tarımsal faaliyetlere başlayan ve yerleşik hayata geçen insanoğlunun, 
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bu değişim ile beraber güvenlik tehdit algısı da değişmiştir. Yerleşik hayat ile 
birlikte daha önceden sadece vahşi hayvanlardan korunmak için tedbir alan 
insanoğlunun karşısına yeni güvenlik tehditleri çıkmıştır.  

Tarım yerleşik hayatı, yerleşik hayat üretimi, üretim biriktirmeyi/
istiflemeyi, istifleme pazarlamayı, ürünü pazarlama ise insanın başka insanlarla 
alışveriş içinde bulunmasını, daha berrak bir ifadeyle insanın daha fazla 
sosyalleşmesini beraberinde getirmiştir. Sosyalleşme ile farklı bir hale bürünen 
toplumsal hayat kaçınılmaz olarak bir takım güvenlik tehditlerini de beraberinde 
getirmiştir. 

Bugünkü anlamda devletlerin oluşmadığı, hukukun egemen olmadığı, 
kuralların ortaya konulmadığı tarım toplumunda mal, mülk sahiplerinin gerek 
sahip oldukları maddi varlıkları gerek ise canlarını, ırzlarını korumak için paralı 
askerler ve/veya bekçiler tuttukları bilinmektedir. O günlerden bugüne kadar 
insanoğlu malını, canını, namusunu, ailesini, sahip olduğu değerleri korumak 
veya başka güvenlik tehditlerine karşı kendisini daha güvende hissetmek için 
farklı güvenlik tedbirleri almıştır. 

Dünden bugüne gelinceye kadar gerek kişiler gerek ise devletler farklı 
şartlara ve tehditlere, yaşanılan coğrafyaya, insanların beklentilerine ve eldeki 
imkânlara göre farklı güvenlik mekanizmalarını oluşturmuşlardır. Her ne kadar 
güvenlik, sağlık, eğitim, belediyecilik gibi hizmetler modern devletin asli 
görevlerinden olarak kabul edilse de, her şeyin değiştiği, tüketim alışkanlıklarının 
kişiden kişiye farklılaştığı ve özgürlüklerin öne çıktığı günümüz dünyasında 
insanların hizmet alımına yönelik tercihleri de değişmiştir. Artık -devlet eliyle 
sunulan kamusal hizmetlerden faydalanan- insanlar kendi algılarına, ekonomik, 
sosyal ve kültürel düzeylerine göre biraz önce sayılan kamusal hizmetleri devlet 
haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlardan almayı tercih eder hale gelmişlerdir. 

Hastalandığında devlet hastaneleri yerine özel hastaneye gitmek isteyen, 
devlet okulu yerine çocuğunu özel okula göndermeyi tercih eden, belediyenin 
verdiği temizlik hizmetine ek olarak çevresinin temizliğini özel teşebbüslere 
yaptıran, devletin sunduğu güvenlik hizmetini yeterli bulmayıp kendisinin, 
binasının veya sahip olduğu işletmenin güvenliğini özel güvenlik şirketlerine 
yaptıran kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Aynı toplumda aynı havayı teneffüs eden, aynı mekânları paylaşan, benzer 
ihtiyaçları olan, aynı ülkede yaşayan insanların farklı güvenlik beklentilerinin 
bulunmasının arka planında insanların sahip olduğu güvenlik algı tehditleri 
yatmaktadır. Güvenlik endüstrisi de işletmelerin ve insanların bu güvenlik 
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algısına göre şekillenmekte ve bu doğrultuda güvenlik hizmeti sunmaktadır. Bir 
başka anlatımla özel güvenlik sektörünü besleyen ve harekete geçiren unsurlar 
objektif güvenlik tehdit algısından çok insanların güvenlik tehdit algılarını 
oluşturan sübjektif güvenlik tehdit algısıdır.

Her bir meslek kolunun çalışanları genellikle belli zaman dilimlerinde 
ve belli mekanlarda insanların karşısına çıkar. Fakat özel güvenlik çalışanları 
beşikten mezara kadar kamusal ve özel alanlarda ve hemen hemen her zaman 
insanlarla karşılaşır. Sayıları üç yüz elli bini geçen özel güvenlik görevlileri 
hayatın her alanında polislerden daha fazla insanların karşısına çıkar ve görünür 
hale gelmişlerdir. 

Özel güvenlik olgusunun günümüzdeki şekliyle ortaya çıkmasının ilk 
adımları 1970’li yılların sonlarına doğru devletlerin sosyal ve ekonomik anlamda 
hayatın hemen hemen her alanına müdahale etmesini esas alan refah devleti 
anlayışının yerini devletlerin küçülmesi üzerine kurulu neo-liberal akımlara 
terk etmesiyle atılmıştır (İnankul, 2020, s. 4992). Neo-liberal akımların etkisiyle 
özellikle batılı devletler siyasi, ekonomik ve yönetim alanlarında paradigma 
değişikliğine giderek asli fonksiyonları dışındaki alanlardan çekilmeye 
başlamışlardır. 

Bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan devletler özellikle kamuya 
açılmış özel alanlarda daha fazla güvenlik ihtiyacı duyan veya daha fazla 
güvenlik hizmeti talep eden kamusal alanların dışında kalan özel işletmelerin ve 
kişilerin güvenliğinden (denetiminde, kontrolünde ve düzenlemesinde kalmak 
şartıyla) çekilerek özel güvenlik olgusunun ve endüstrisinin ortaya çıkmasının 
önünü açmıştır (İnankul, 2020, s. 4989). Türkiye de bu gelişmelerin dışında 
kalmayarak kendi iç güvenlik tehditlerine ve hukuk sistemine göre özel güvenlik 
mefhumunu düzenlemeye gitmiştir. 

Türkiye’de çağdaş özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 
sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanun ile atılmıştır. Bu tarihe kadar özel güvenlik işini hukuksal 
bir dayanağı olmadan bekçi unvanındaki işçi ve memur statüsündeki kamu 
görevlileri yapmaktaydı (Çalışkan, 2010, s.10). 

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanun yerini 2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna bırakmıştır. Özellikle 90’lı yılların 
başından itibaren hükümetlerin özelleştirme politikalarının da etkisiyle büyük 
işletmelerin ve kamuya açılan özel alanların sayısının artmasıyla buraların 
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güvenlik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yine bu yıllarda Türkiye’de yaşanan farklı 
sosyal, ekonomik ve iç güvenliğe dair gelişmeler sonrasında 2495 sayılı kanun 
eleştirilmeye başlanmıştır. 2004 yılında yapılan düzenlemeyle bu kanun yerini 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna bırakmıştır. 

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanunun 21. maddesi “özel güvenlik teşkilatı personeli, 
sendika, dernek ve siyasi partilere üye olamazlar. Bu yasağa uymayanların 
görevlerine İlgili kuruluşça son verilir’’ hükmü bulunmaktadır. Yine kanunun 
22. maddesinde özel güvenlik çalışanlarının grevlere ve her türlü toplantı veya 
gösteri yürüyüşlerine, katılamayacağı açıkça gösterilmiştir.

5188 sayılı kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden birinin kanunda 
ÖGG’lere sendika üyesi olamayacağına dair bir yasaklama ifadesinin 
bulunmaması olduğunu belirtmek mümkündür. Böylesine bir yasaklamanın 5188 
sayılı kanunda bulunmaması bazı soru işeretlerine neden olmuş ise de Ankara 1. 
İdare Mahkemesi 2009/225 Esas no, 2010 191 Karar sayılı ve 29.01.2010 tarihli 
kararı ile ÖGG’lerin sendika üyesi olabileceği kesinleşmiştir (Eren, 2016, s. 131). 
5188 sayılı kanun ile özel güvenlik şirketlerinin nasıl kurulacağı, özel güvenlik 
komisyonun görevleri ve kimlerden oluşacağı, ÖGG kimlik belgesinin ne kadar 
geçerli olduğu, ÖGG’lerin yetkileri gibi konular daha ayrıntlı olarak sayılmıştır.

Sosyal hayatın her alanında karşımıza çıkan, günümüz dünyasının 
vazgeçilmez bir olgusu haline gelen ÖGS devasa boyutlara ulaşmıştır. 
Böylesine bir büyüme, yanında önemli sorunları da getirmiştir. Özel güvenlik 
hizmet sunumunda yaşanan sorunlar hemen herkesin bir türlü yararlandığı 
özel güvenlik hizmetinin kalitesinin düşmesine sebebiyet vermiştir. Hiç şüphe 
yok ki güvenlik hizmetinin asıl sahibi devlettir. Bu durumu fark eden İçişleri 
Bakanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde görevli polis 
başmüfettişleri marifetiyle -özellikle son yıllarda- özel güvenlik çalışanlarını 
ve özel güvenlik şirketlerini ayrıntılı olarak yerinde denetlemesini sağlamıştır. 
Yapılan denetlemelerde görülen yetkilerin kullanımı, halkla ilişkiler ve iletişim, 
özel güvenlik teknolojilerinin kullanımı, özel güvenlik risk analizi, özel güvenlik 
genel kolluk ilişkisi gibi konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çalışan 
yaklaşık üç yüz bin ÖGG ve yöneticileri yine polis başmüfettişlerince meslek içi 
eğitimden geçirilmiştir. Tüm bu denetlemelere ve eğitimlere rağmen ÖGG’lerin 
ve sektörün önemli sorunları çözülmüş değildir. Sektör çalışanlarının STK’lere 
katılımı yetersizdir. Oysaki çağdaş demokrasilerde çalışanların haklarını aramak 
için kullandıkları en önemli araçlardan biri STK’lerdir. 
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3. Demokrasi ve Sivil Toplum
Üzerinde en fazla yazılan ve konuşulan kavramlardan birisi olan demokrasiyi 
kısaca halkın kendi kendini yönetmesi olarak tarif etmek mümkündür. 
Çağdaş demokrasilerde iktidarda her kim olursa olsun gerçek güç halka aittir. 
Demokrasinin en önemli bileşenlerinden birisi o ülkede yaşayanların hiç 
kimsenin baskısında kalmadan özgürce kamusal hayata katılabilmesidir. Bu 
katılım sadece seçim dönemlerinde vatandaşların oy tercihlerini sandıklarda 
göstermesi değildir. Aynı zamanda her bir vatandaş dili, dini, ırkı ne olursa 
olsun sosyal statüsü, yaşam biçimi nasıl olursa olsun siyasi iktidarı etkilemek, 
isteklerini kabul ettirmek, çıkarlarını korumak ve farklı beklentilerini ifade 
etmek için bir araya gelerek dernek ve sendika gibi STK’ler kurabilirler ve 
buralara üye olabilirler (Aktaş, 2015, ss. 90-91; 96-97). “Özgür bir toplumun 
üyeleri meslekî/ekonomik çıkarlarını gözetmek maksadıyla bir araya gelerek 
meslek kuruluşlarını oluşturabilirler. Bu kuruluşlar vasıtasıyla meslekteki son 
gelişmeleri takip edebilir; uyacakları meslekî standartları tesis edebilir; siyaset 
kurumunun meslekî gelişmeyi engelleyici, rekabeti kısıtlayıcı müdahalelerine 
karşı yargı ve siyaset yoluyla mücadele edebilirler” (Şahin, 2011, s. 7).

STK’ler toplumsal hayatta karşılaşılan sorunları kamuoyu oluşturmak 
suretiyle iktidar karşısında anlatırlar ve birer baskı grupları olarak iktidarı 
istedikleri yönde etkileyerek muhtemel düzenlemeler ve uygulamalar için 
iktidarı ortak karar almaya ikna ederler (Yaman, 2018, s. 148). Yönetimin 
STK’ler ile birlikte karar alma kültürü yönetimi zayıflatmaz, aksine daha 
güçlü kılar. Çünkü kararın uygulanacağı, kabul veya ret göreceği ya da hayat 
bulacağı mecra toplumdur. Yönetimin aldığı bir kararın toplumda kabul görmesi 
yönetimin işine gelir. Nitekim çağdaş demokrasilerde yönetimlerin amacı 
toplumun sorunlarına çözüm üretmektir. 

Demokratik kararların meşruiyet kazanabilmesi için bu kararlardan 
etkilenecek olan (potansiyel) kişilerin bu kararlara katılımı oldukça önemlidir 
(Embacher, 2010, s. 2). Sivil toplumun etkin olduğu ülkelerde güvenin 
sağlandığını, ekonominin daha iyi olduğunu, siyasal istikrarın bulunduğunu, 
toplum içinde yüksek seviyede dayanışmanın olduğunu ifade etmek mümkündür 
(Keyman, 2004, s. 14). Demokratik hukuk devletlerinde sivil toplum örgütlenmesi 
medeniyetin, hukukun üstünlüğünün, vatandaşlık bilincinin, ileri seviye 
demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin, yöneten ile yönetilen arasındaki 
doğru iletişimin önemli bir göstergesidir. 
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Sivil toplum kavramını tarihte ilk defa Adam Ferguson 1767’de yazdığı 
“Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme” adlı kitabında kullanmıştır (Çiftçi, 
2012, s. 6). STK’ler devlet ve piyasa dışında üçüncü bir sektör olarak sivil 
toplumu temsil ederler (Yılmaz, 2018, s. 255). Hükümet dışı örgütler olarak 
da isimlendirilen STK’ler devletin hukuksal, işlevsel ve örgütsel yapısının 
dışındadırlar. STK’ler yoksulların, dezavantajlı sınıfların, yönetime sesini 
duyuramayanların özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamaları bağlamında toplum 
temelli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparlar (Baharçiçek, 2008, s. 298; Owa, 
2017, s. 93).

4. Bazı Ülke Örneklerinde Özel Güvenlik Meslek 
Örgütleri ve Değerlendirme

Devletler güvenlik hizmetini kolluk görevlileri eliyle sunar. Kolluk hizmetlerini 
sunan birimler devletin yürütme organı yani kamu yönetimi içinde yer alır. 
Özel güvenlik olgusu, genelde kamu yönetiminin iç güvenlik örgütlenmesinde, 
özelde ise polislik hizmetleri içinde yer bulur. Her bir ülkenin kamu yönetimi 
yapılanmasını ve hizmet anlayışını belirleyen sosyal, siyasal, kültürel, tarihsel, 
teolojik, demokrasiyi benimseme seviyesi, vatandaşların yönetime katılma 
arzuları gibi etmenler vardır. 

ÖGS’nin yapılanması, denetlenmesi, çalışanlarının yetkilerinin 
belirlenmesi ve çalışanların işe giriş sürecinin takip edilmesi gibi hususların 
ortaya konulmasında o ülkenin kamu yönetimi anlayışının ve örgütlenme 
biçiminin önemli payı vardır. Bu anlamda bir ülkede ÖGS’nin ve çalışanlarının 
sivil toplum kuruluşu olarak örgütlenmesini belirleyen bazı parametreler söz 
konusudur. Bunlardan bazıları o ülkenin demokratikleşme seviyesi ve demokrasi 
tarihi, ekonomik durumu, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine bakışı, başta 
anayasa olmak üzere yazılı hukuku ve insanların eğitim seviyesidir. 

Çalışmada ÖGG’lerin STK’lere katılımı ve STK’lerin sektördeki önemi 
gibi meseleler İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya örneklerinde 
detaylara girilmeden kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ülkelerin örnek ülke 
olarak seçilmiş olmasının en önemli gerekçesi araştırmacının bu ülkelerin resmi 
dillerini bilmesinden ötürüdür. Diğer bir nedeni araştırmacının bu ülkelerdeki 
STK’lerin ülke yönetiminde önemli bir baskı grubu olduğu bilgisine sahip 
olmasındandır. Ayrıca araştırmacının bu ülkelerde görev yapan genel kolluk 
görevlileri ve ÖGG’lerle uluslararası örgütlerde uzun yıllar birlikte görev 
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yapması ve bu ülkelerin güvenlik görevlileriyle bazı projelerde beraber çalışması 
bu ülkeler ve bu ülkelerin güvenlik anlayışı hakkında fikir sahibi olmasını 
sağlamıştır.

4.1 İngiltere Örneği

Bir ülkedeki STK’lerin etkinliği ve baskı grubu olarak yönetimi etkilemesi o 
ülkenin demokratikleşme seviyesiyle yakından ilgilidir. Köklü bir demokrasi 
geleneği olan İngiltere’de sivil toplumun ülkenin yönetiminde önemli bir 
ağırlığı vardır. İngiltere’de sivil toplum hareketleri iş çevreleri, işçiler, meslek 
örgütleri ve diğer gruplar olmak üzere dört ana başlıkta toplanabilir (Eroğul, 
2010, s. 70-71).

İngiltere’de 2020 istatistiklerine göre 166.592 gönüllü sivil toplum örgütü 
vardır. STK’lara üye sayısı yaklaşık 19,4 milyon insandır. 56 milyonluk nüfusu 
bulunan İngiltere’de her 1.000 kişiye 2,5 sivil toplum örgütü düşmektedir 
(Hornung, Chan, vd., 2020, s.6,12). Yaklaşık her üç kişiden birinin bir STK ile 
bağı vardır. 

BSIA (British Security Industry Association-İngiliz Güvenlik Endüstrisi 
Derneği), 50 yıllık geçmişiyle İngiltere’nin en büyük özel güvenlik meslek 
örgütüdür. Güvenlik endüstrisinin yaklaşık  %70’i bu STK tarafından temsil 
edilmektedir. BSIA kendisini güvenlik endüstrisinin sesi olarak tarif eder. 
BSIA amacının profesyonel ve kaliteli güvenlik hizmeti sunmak olduğunu 
belirtir. BSIA bir STK olarak, para ve değerli eşya nakli, kalabalık yönetimi, 
işe yaramaz bilgilerin imha edilmesi, yalnız çalışanların korunması (kamyon 
şoförü gibi), yüz okuma sistemi, güvenlik sistemleri, boş alanların korunması, 
kamera sistemleri, güvenlik eğitimi gibi alanlarda onlarca firmanın ve binlerce 
çalışanın temsilcisi olarak hizmet vermektedir. BSIA üye temsilcileriyle sık sık 
biraya gelerek sektörün sorunlarını masaya yatırmaktadır (https://www.bsia.
co.uk/).

İngiltere’de ASIS (American Society for Industrial Security), ABI 
(Association of British Investigators), ASC (Association of Security 
Consultants), AUCSO (Association of University Chief Security Officers), 
IHSM (Institute of Hotel Security Management), IPSA (International 
Professional Security Association)  gibi güvenlik sektörünü temsil eden 
STK’ler bulunmaktadır. Bu STK’lerin bazılarının salt İngiltere’den değil başka 
ülkelerden de üyeleri vardır.
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4.2 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği

ABD’de özel güvenlik meslek örgütlerinden biri olan SIAC (Security Industry 
Alarm Coalition-Güvenlik Endüstrisi Alarm Koalisyonu), alarm sistemleri 
üzerine uğraş veren bir STK’dir. Bu STK’nin önde gelen amacı, bilerek veya 
bilmeyerek yapılan yanlış güvenlik alarm çağrılarını azaltmaktır. Bunun için 
kolluk görevlilerine, alarm sistemi sahiplerine ve diğer ortaklarına eğitimler 
vermektedir (https://siacinc.org/). 

ISMA (International Security Management Association-Uluslararası 
Güvenlik Yönetimi Birliği) yüzlerce firmanın güvenlik sorumlularını bir araya 
getiren bir çok uluslu bir örgütlenmedir. ISMA’nın amacı firmaların güvenlik 
sorumlularına liderlik, güvenli bilgi paylaşımı, siber suçlar, önleyici güvenlik 
hizmetleri, mesleki gelişim gibi konularda eğitimler vermektir (https://www.
isma.com/).

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD; Birleşmiş Milletler 
(UN), Uuslararası Para Fonu (IMF), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(NATO) gibi uluslararası birliklerin kurulmasına öncülük etmiş örgütlenme 
kültürü yüksek bir ülkedir. ABD’de her türlü hareket serbestisine sahip olan 
baskı grupları (STK’ler) yasaların hazırlanmasında oldukça etkilidir. ABD’de 
STK’ler temsil ettikleri insanların yönetimden beklentilerini karşılamak ve 
savundukları politikaları hayata geçirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
gerektiğinde görüşmektedirler. ABD’de STK’lerin yasamaya ve yürütmeye 
istediklerini yaptırma potansiyelleri vardır (Parlak ve Caner, 2009, s. 57-61).

ABD’de ÖGS ve ÖGG’lerin biraraya gelerek oluşturdukları yüzlerce 
STK bulunmaktadır. Bu ülkenin köklü demokrasi tecrübesinden, güçlü 
ekonomisinden, örgütlenme kültüründen dolayı sayıca fazla STK’lerin 
bulunması bölünmüşlük/dağınıklık anlamında değerlendirilmemelidir. Çünkü 
ABD’de meslek örgütlerinin tek sesli olması değil çok sesli olması kendilerine 
güç kazandırır.

4.3 İspanya Örneği

İspanya’nın demokrasi tecrübesi çok eskilere dayanmaz. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında yönetime gelen ve 1975 yılında hayatını kaybeden Franco döneminde 
demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Askerleri, polisleri, sendikaları eline 
alan, özgür basını susturan Franco, yönetimde bulunduğu 36 yıl boyunca tam 
bir diktatörlük örneği göstermiştir (Suarez, 2011, s.162). Franco diktatörlüğü 
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sonrasında İspanya’da demokrasi mücadelesi başlamış, Türkiye’ye de model 
olan demokrasilerde askerlerin yönetimi almasına mani olabilecek “darbe 
geçirmezlik” (Akarçay, 2020, s.1) stratejileri sayesinde 1981 yılında yapılan 
darbeyi ve yapılabilecek muhtemel darbe girişimlerini engellemişlerdir. 

İspanya’da dedektiflik önemli bir iş kolu olup özel güvenlik kanununun 
19.maddesinde özel dedektiflik başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir 
(Polis Akademisi Yayınları, 2017, s.189). İspanya’da özel dedektiflik alanında 
faaliyet gösteren STK’ler oldukça etkindir.

APDPE (Asociación Nacional de Detectives Privados de España-İspanya 
Ulusal Özel Dedektifler Birliği), İspanya’da dedektiflik müessesini temsil eden 
önemli bir STK’dir. Derneğin web sayfasının ana sayfasında ilk olarak “desde 
la APDPE estamos denunciando cualquier tipo de intrusismo profesional que 
afecte a nuestra profesión. si conoces algún caso, ponte contacto con nosotros! 
(Mesleğimizi etkileyen her türlü mesleki ihlâli gerekli mercilere bildiriyoruz 
ve kınıyoruz. Böyle bir durumdan haberiniz varsa, lütfen bizimle iletişime 
geçin)” bilgisi yer almaktadır. Bu ifadeden APDPE’nin bir STK olarak birinci 
önceliğinin meslek etik ilkelerini korumak olduğu anlaşılmaktadır. APDPE 25’e 
yakın özel güvenlik dedektiflik firmasını temsil etmektedir (https://www.apdpe.
es/).

AJSE (La Asociación de Jefes de Seguridad de España-İspanya Güvenlik 
Şefleri Derneği), İspanya’da güvenlik sorumlularının kurduğu bir STK’dir. 
Üniversitelerle işbirliği yapan, sık sık mesleğe yönelik seminerler düzenleyen, 
çok sayıda özel güvenlik firmasını temsil eden ve yine çok sayıda STK ile ortaklığı 
olan AJSE önemli bir özel güvenlik meslek örgütlenmesidir (https://www.
ajse.es/). CoESS (Confederación Europea de Servicios de Seguridad-Avrupa 
Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu) üyesi olan APROSER (Asociacion 
Profesional de Compainas Privadas de Servicios de Seguridad-Profesyonel Özel 
Güvenlik Hizmeti Sunan Şirketler Birliği) İspanya’da öne çıkan diğer bir özel 
güvenlik meslek örgütlenmesidir.

4.4 Değerlendirme 

Yukarıda sunulan ülke örneklerinin özel güvenlik meslek örgütlenmelerini 
ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Çünkü her bir toplumun örgütlenme bilincini 
belirleyen farklı parametreler vardır. Bu kısımda yapılan ülke örneklerinin 
özet değerlendirmeleri araştırmacının kendi tespitlerinden ve çıkarımlarından 
oluşmaktadır.
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İngiltere’de ÖGS’nin ve ÖGG’lerin büyük bir kısmı BSIA tarafından 
temsil edilmektedir. BSIA özel güvenlik sektörünün hemen her alanı ile ilgili 
ulusal ve uluslararası ortaklarıyla beraber hareket etmektedir. BSIA bir STK 
olarak sektör çalışanlarının haklarını savunurken onların çağın gereğine göre 
meslek içi eğitimlerden geçmesinin yolunu da açmıştır. Demokrasi bilincinin 
üst seviyede bulunduğu, sivil toplumun güçlü olduğu ve sektörün çoğunluğunun 
tek elden temsil edildiği bir ülkede sektörün önemli sorunlarının bulunması 
oldukça güçtür. 

ABD çok sayıdaki uluslararası örgütün kurulmasında öncülük 
etmiş uzun bir demokrasi geçmişi olan bir ülkedir. Amerika’da insanlar 
sorunlarını STK’ler eliyle çözme eğilimindedir. Özelleşmenin üst 
seviyede olduğu Amerika’da kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı özel 
teşebbüsler tarafından yerine getirilmektedir. Bu anlamda Amerika 
STK’lerin en fazla olduğu ülkedir. Amerika’da çok sayıda özel güvenlik 
meslek örgütünün bulunması sektörün elini zayıflatmamaktadır. 
Amerikan sivil toplum yapılanması ve kültürü böylesine çok sesliliğe 
uygundur. 

İspanya demokrasi geçmişi uzun olmamasına rağmen demokratik 
değerleri çabuk benimsemiş bir topluma sahiptir. Bunun bir nedeni diktatör 
Franco’nun yönetiminden alınan dersler diğer bir nedeni ise Avrupa Birliğinin 
koyduğu siyasi ve demokratik kriterleri çabuk benimsemiş olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Daha öz bir anlatımla İspanya’da genç olmasına rağmen 
oturmuş bir demokrasi kültürü vardır. Bu ülkede ÖGS’yi ve ÖGG’leri temsil 
eden çok sayıda STK vardır. 

İspanya’da göreve yeni başlayan bir polis memurunun eline ayda yaklaşık 
1700 Euro geçmektedir. Bir ÖGG’nin bir aylık aldığı ücret ise 1500 Euro 
civarındadır. Arada önemli bir fark bulunmamaktadır. Bu durum özel güvenlik 
çalışanlarının seslerinin duyulduğunu göstermesi anlamında önemli bir 
göstergedir. Türkiye’de ise bir ÖGG’nin aylık kazancı rütbesiz bir polisin aylık 
kazancının yarısından daha azdır. 

Kısacası İngiltere, ABD ve İspanya’da ÖGS’nin ve ÖGG’lerin durumu 
ülkelerinin ekonomik ve sosyal gerçeklerine göre iyi seviyededir. Bahse konu 
ülkelerde bir ÖGG’nin aylık kazancının rütbesiz bir polisin aylık kazancından 
biraz az olduğu görülmektedir. Bu ülkelerdeki ÖGS’lerin ve ÖGG’lerin doğru 
örgütlendiğini ve çalışanlarının haklarını arama hususunda başarılı olduklarını 
ifade etmek mümkündür. 
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5. Türkiye’de Mesleki Örgütlenme Biçimleri, Hukuki 
Dayanakları ve Değerlendirme
Türkiye’de meslek örgütleri, kuruluş usulü, amaç ve işlevleri, hukuki ve 

idari statüleri, tabi olunan hukuk rejimi ve diğer birçok hususlar bakımından 
birbirinden farklı şekillerde kurulmakta ve faaliyet göstermektedir (Candan, 
2011, s. 4). 1982 Anayasasına göre dernekler, sendikalar ve KKNMK’ler olmak 
üzere üç ayrı mesleki örgütlenme şekli mevcuttur. Bunların yasal dayanaklarına 
kısaca değinmekte fayda vardır.

5.1 Dernekler

Anayasa’nın 33. Maddesi derneklerin kuruluşunu, çalışmasını, yönetim ilkelerini 
vb. düzenlemiştir. Buna göre; “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma 
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse 
bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma 
hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve 
kanunla sınırlanabilir. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak 
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir”.

5.2 Sendikalar 

Anayasa’da öngörülen bir başka örgütlenme modeli ise sendikalardır. 
Anayasanın 51.maddesine göre; “Anayasanın 51.maddesine göre; çalışanlar 
ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar 
ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe 
çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten 
ayrılmaya zorlanamaz”.

5.3 KKNMK’ler ve Üst Kuruluşları

Anayasa’nın 135. maddesine göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının kendi 
arasında ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları 



64     ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI VE BU SORUNLARA KARŞI YENİ BİR ÖRGÜTLENME ÖNERİSİ: ÖZEL GÜVENLİK MESLEK . . . . 

kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi 
altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir”. Bu çerçeveden bakıldığında 
Türk hukuk sisteminin ÖGG’lerin KKNMK olarak illerde ÖGMO merkezde 
ise ÖGMOB şeklinde bir STK olarak örgütlenebilmesi için kanuni düzenlemeyi 
zorunlu kıldığı sonucuna varmak mümkündür. 

5.4 Değerlendirme

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesine göre; “fiil ehliyetine sahip gerçek 
veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir”. Türk 
hukukunda dernek kurmanın ve bir derneğe üye olmanın bürakratik işlemleri 
oldukça basittir.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) 
verilerine göre 2000 yılında 72.077 olan faal dernek sayısı, 2019 yılı sonu 
itibarıyla 118.368’dir. Vakıf ve derneklerin toplam sayılarına göre, Türkiye’de 
her 644 vatandaşa bir STK düşmektedir. 2019 yılında derneklere üye olan 
toplam kişi sayısı 7.374124’tür. Fakat bu sayının sadece 1.332852’i kadınlardan 
oluşmaktadır. 2017 yılında 11.000’in üzerinde olan dernek üye sayısının 2018 ve 
2019 yıllarında hızlı bir şekilde düştüğü görülmektedir. 2019 yılı sonu itibarıyla 
toplam nüfusun %9’u bir dernek üyesidir (STİGEM’den akt. TÜSEV, 2019, s. 8). 

Önceki yıllarda olduğu gibi, vakıfların sayısındaki artış derneklere 
kıyasla daha düşüktür. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından en son 
paylaşılan verilere göre Ağustos 2019 itibarıyla 5.268 yeni vakıf bulunmaktadır 
(STİGEM’den akt. TÜSEV, 2019, s. 8). Bu istatistiklere göre Türkiye’de sivil 
toplum bilincinin zayıf olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) sivil toplum kültürünü yükseltmek 
için 23 sivil toplum örgütünün birleşmesiyle 1993 yılında kurulmuş önemli bir 
STK’dır. TÜSEV 2019 yılı “Sivil Toplum İçin Elverişli Ortam İzleme Matrisi 
2019 Türkiye Raporunda” bir STK olarak amaçlarını sıralarken diğer STK’ların 
sorunlarına karşı da çözüm önerileri sunmuştur. TÜSEV raporunda daha güçlü, 
katılımcı, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve iş birliğinin sağlanması 
ve itibarlı bir sivil toplumun varlığı için aşağıdaki önerilerde bulunmuştur 
(TÜSEV, 2019).

Türkiye’de sivil toplum örgütleri vakıf,  oda, sendika ve dernek adı 
altında faaliyet gösterir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında bahse konu dört 
örgütlenme biçiminden vakıflar hariç üçünün örgütlenme biçimleri ÖGG’lerin 
ve sektörün gerçekleri perspektifinden mercek altına alınacaktır. Vakıfların 
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kapsam dışı bırakılmasının nedeni vakıf örgütlenmesinin ÖGS’nin ve ÖGG’lerin 
tamamen ilgi alanı dışında olmasındadır. 

ÖGG’lerin KKNMK olarak ÖGMOB şeklinde yeni bir STK olarak 
örgütlenebilmesi için Anayasanın 135. maddesine göre kanuni bir düzenlemenin 
zorunlu olduğu açıktır. Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında böylesine bir 
kanuni düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, ÖGG’lerin sendikalar ve dernekler 
şeklindeki STK örgütlenmelerinin neden yeterli olmadığı, Türk hukuk sisteminde 
ÖGMOB şeklindeki bir STK örgütlenmesinin yeri, ÖGMOB düzenlemesinin 
5188 sayılı kanun bağlamında mümkün olup olmadığı, bahse konu kanuni 
düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için sektörün ve çalışanlarının yapması 
gerekenler ve muhtemel bir düzenlemenin özel güvenlik ve ülkenin iç güvenlik 
yönetimine getireceği katkılar mercek alınmıştır. Daha öz bir ifadeyle çalışmanın 
bundan sonraki kısmında ÖGG’lerin KKNMK olarak illerde ÖGMO merkezde ise 
ÖGMOB şeklinde örgütlenmesinin olabilirliliği ve muhtemel getirileri tartışılmıştır.

6. ÖGG’lerin Yeni Bir Mesleki Örgütlenmeye Olan 
İhtiyacının Değerlendirilmesi

ÖGS yeni ve her geçen gün daha hızlı büyüyen bir istihdam alanıdır. Özellikle 
vardiyalı sistemde çalışan ÖGG’ler zor çalışma koşullarına sahiptir. Çünkü 
ÖGG’ler görev anında hem kendi canlarını hem de hizmet verdikleri kişilerin 
canlarını, mallarını ve korudukları yerin/binanın/firmanın prestijini ve marka 
değerini her türlü tehdide ve saldırıya karşı korurlar. ÖGG’lerin işlerini gerektiği 
gibi yapabilmesi için sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilerek iş 
memnuniyetlerinin sağlanması gerekir (Karacan, 2011, s.205). 

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda ÖGG’lerin ücret, çalışma 
koşulları, eğitim, mesleki saygınlık gibi hususlarda önemli sorunların 
bulunduğunun tespit edildiği görülmektedir. Sektörün son on yıldaki büyümesine 
özel güvenlik personel rejiminin cevap verememesinin bu sorunun nedenlerinden 
biri olabileceği değerlendirilmektedir. Devasa bir endüstri haline gelen sektörün 
hâlâ orta ölçekli bir işletme anlayışıyla yönetilmeye çalışılmasının ise bu 
sorunların başka bir nedeni olabileceği düşünülmektedir. 

Sektörün yeniden yapılanması ve mevcut özel güvenlik yazılı hukukunun 
günün şartlarına ve gerçeklerine göre tekrar ele alınmalısı hem ÖGS hem de 
ÖGG’ler için oldukça önemlidir. Bugün uygulamada olan 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 2004 yılında özel güvenlik olgusunun 
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ülkede çok fazla yaygınlaşmadığı ve tartışılmadığı dönemde çıkmış tipik bir 
erken dönem düzenlemesidir. 5188 sayılı kanun ÖGS’nin ve ÖGG’lerin özellikle 
son on yılda karşılaştığı sorunları çözmekten oldukça uzaktır. ÖGG’lerin 
doğrudan ÖGS’nin ise dolaylı olarak sorunlarının çözülebilmesi için KKNMK 
olarak Özel Güvenlik Meslek Odalar Birliği (ÖGMOB) şeklinde yeni bir STK 
yapılanmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Böylesine bir ihtiyacın 
daha somut gerekçelerini ortaya koymadan önce ÖGG’lerin mevcut STK’lerini 
(sendikalar ve dernekler) ve bunların sorunlara çözüm üretebilme kapasitelerini 
incelemek yararlı olacaktır.

6.1 ÖGG’lerin Bir STK Olarak Sendikalar Şeklinde Örgütlenmesinin 
Değerlendirilmesi

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2. Maddesinin 
(ğ) fıkrasında sendikanın tarifi şöyle yapılmıştır: “İşçilerin veya işverenlerin 
çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda 
faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır”. 

Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin değerlendirildiğinde Türkiye’de 
özel güvenlik sektöründe kurulmuş ve halen faal olan sendikalar ve bazılarının 
yaklaşık üye sayıları şöyledir: TÜRK HARB-İŞ (Türkiye Harb Sanayi, Savunma 
ve Güvenlik Çalışanları Sendikası, Üye Sayısı: 24.000), ÖZ GÜVEN-SEN (Özel 
Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 47.000), GÜVENLİK-İŞ 
(Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 41.000), GÜVENLİK 
BİRLİK SEN (Güvenlik ve Savunma İşçileri Birliği Sendikası, Üye Sayısı: 
105), GÜVENLİK-SEN (Özel Güvenlik İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 7.000), 
ÖZ-İŞ (Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası, Üye Sayıs: 14.000 ), TÜM 
GÜVEN SEN (Tüm Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 
1.300), GÜVEN-İŞ (Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 310), 
Ö.G.G-İŞ (Öztüm Güçlü Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası), YENİ TÜM 
GÜVENLİK-İŞ (Yeni Tüm Güvenlik Savunma İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 
130), ÖZEL GÜVENLİK-İŞ (Özel Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası), 
BAĞIMSIZ GÜV. SEN (Bağımsız Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası), 
GÜVEN-SEN (Anadolu Güvenlik İşçileri Sendikası), BİR-GÜVEN-İŞ-
SEN (Birlik Güvenlik İşçileri Sendikası), SAGED-SEN (Savunma Güvenlik 
Danışman ve Yöneticileri Sendikası, üye Sayısı: 8), BİRLEŞİK GÜVENLİK-
SEN (Birleşik Güvenlik İşçileri Sendikası, Üye Sayısı: 10)
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Demir (2013, ss.20-21), Türkiye’deki sendikalaşmanın en önde gelen 
sorunlarını aşağıda yazılı sözcükler ile ifade ederken adeta ÖGG’lerin 
sendikalaşmasındaki sorunları şu şekilde özetlemektedir:

Ülkemizde de işçi sayısı ile birlikte üye sayısının artması ve sendikaların 
dağınıklıktan kurtularak bilinçli bir örgütlenme yapısına kavuşması, onların 
toplum hayatı içindeki güçlerini ve etkilerini artırması, kuşkusuz sendikal hak ve 
özgürlüklerin en geniş şekilde tanınmasına ve güvence altına alınmasına, buna 
ek olarak toplu sözleşme ve grev haklarını serbestçe kullanmalarına bağlıdır. 
5188 kanunun 17. maddesi ÖGG’lerin greve katılamaycağını düzenlemiştir. 
Bu durum işveren nezdinde (devlet veya özel teşebbüs) ÖGG’lerin haklarını 
aramısının önünde önemli bir engel olarak değerlendirilmektedir. 

ÖGG’leri temsil eden farklı isimlerde 16 tane sendika vardır. Özel güvenlik 
sektöründe birbiriyle fazla irtibatlı olmayan, sorunları farklı algılayan, mali 
kaynakları yeterli olmayan, 50 kişilik üye sayısına dahi ulaşamamış sendikalar 
bulunmaktadır. Türkiye’de özel güvenlik sendikalaşması Demir’in (2013, ss. 
20-21) ifadesiyle dağınık bir yapıya sahiptir. Bu dağınık yapının mümkünse tek 
bir çatı altında toplanması özel güvenlik sektörünün ve çalışanlarının faydasına 
olabilir. Ayrıca özel güvenlik çalışanlarının önemli bir kısmı sendikalara üye 
olma konusunda gönülsüzdürler. Yukarıda isimleri yazılı sektör sendikalarının 
web sayfaları incelendiğinde hemen hepsinde “güçlü olmak için birleşelim, tek 
ses olalım, tek çatı altında çalışalım” gibi temennileri görülmektedir. 

Bazı özel güvenlik sendikalarının çalışanların haklarını arama bağlamında 
siyasi iktidar ve işverenler önünde daha güçlü olabilmek için başka işkollarıyla 
bir araya gelerek konfederasyon kurmuşlardır. Örneğin 45.000 üyesi bulunan 
Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) 34 sendikadan oluşan 
ve bir milyondan fazla farklı iş kollarında çalışan kişilerin üyesi olduğu 
TÜRK-İŞ konfederasyonu’na bağlıdır. Böylesine bir birliktelik şüphesiz 
Sendikalar Kanununa uygundur. TÜRK-İŞ örneğinde olduğu gibi bir özel 
güvenlik sendikasının başka işkollarıyla beraber hareket etmesi kendi üyelerinin 
haklarını gerektiği gibi aramasında bazı aksaklıklara yol açabilir. Şöyle ki bir 
konfederasyon tüzel kişiliğini oluşturabilmek için en az beş farklı iş kolundan 
sendikanın bir araya gelmesi gerekir. Her bir sendika ayrı sektörü temsil eder 
ve her birinin sorunları ve öncelikleri farklıdır. Konfederasyon örgütlenmesi 
ÖGG’lerin sorunlarına çare bulma bağlamında yeterli değildir. ÖGS’lerin 
sendika örgütlenmesinde izlenecek en doğru yol sektör sendikalarının dağınık 
yapıdan kurtulup tek bir çatı altında toplanmasıdır. 
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6.2 ÖGG’lerin Bir STK Olarak Dernekler Şeklinde Örgütlenmesinin 
Değerlendirilmesi

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesine göre dernek; “kazanç paylaşma 
dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek 
üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak 
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır”.

Türkiye’deki özel güvenlik ile ilgili derneklerin sayısı 40’a yakındır. Bu 
derneklerden bazıları şunlardır: Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu, 
Yenişehir Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özel 
Güvenlik Federasyonu, Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği, Özel 
Güvenlik Eğitim Birlik Yayıncıları Federasyonu, Özel Güvenlik Eğitimcileri 
Derneği, Özel Güvenlik Yöneticileri Derneği, Özel Güvenlik Hizmetleri 
Derneği, Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği, Teknik ve Üst Düzey 
Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği, Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları 
Derneği, Gaziantep Özel Güvenlik Mensupları Derneği, Özel Güvenlik 
Savunma Sporları Birliği Kulübü Derneği, Özel Güvenlik Sektörü İşadamları 
Birliği Derneği.

17’si Avrupa Birliği ülkesi içinden olmak üzere toplam 23 farklı ülkenin 
özel güvenlik STK’lerinin bir araya gelmesini sağlayan CoESS (Confederation 
of European Security Services-Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonunu) 
sınır aşan ÖGG örgütlenmesine bir örnektir. 1994 yılında kurulan Güvenlik 
Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) CoESS’in asli üyesidir. 
GÜSOD’un web sayfasında amaçlarını özel güvenlik sektörüne katkı sağlamak, 
istihdam yaratmak, özel güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak vb. olarak 
belirtmiştir (http://gusod.com.tr/).

GÜSOD web sayfasında diğer bir amacını ise “özel sektör olarak faaliyet 
gösterecek bu yapının kendi düzenlemesini yapabilmesi için gerekli bir üst 
birliğin oluşmasına yönelik bir sivil toplum kuruluşu olma çalışmalarında 
bulunmak” olarak ifade etmiştir. Burada GÜSOD’un bir üst birlik ihtiyacından 
bahsettiği görülmektedir. GÜSOD çeşitli sorunlar nedeniyle bir üst birliğe 
ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada önerilen ÖGMOB, GÜSOD 
tarafından önerilen bir üst birlik olabilme temennisini gerçekleştirebilme 
potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Hangi özel güvenlik derneğinin amacına bakılırsa bakılsın hepsinin ortak 
amacının; mesleği tanıtmak, mesleki gelişimi sağlamak, çalışanların sosyal 
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ve mesleki dayanışmasını sağlamak ve çalışanların haklarını korumak olduğu 
görülür. Bu amaçlara ulaşmak için derneklerin yaptığı faaliyetlerin yeterli 
olmadığı sektörün devam eden sorunlarından anlaşılmaktadır. Özel güvenlik 
endüstrisinin personel rejiminden özlük haklarına, çalışma koşullarından 
kariyer planlamasına, çalışanların aldıkları ücretten mesleki saygınlığa, ÖGG 
adaylarının aldığı temel eğitimden çalışanların ihtiyaç duyduğu meslek içi 
eğitime, iş güvencesinden iş sağlığına, özlük haklarından çalışma koşullarına 
varıncaya kadar önemli sorunları vardır. 

ÖGG’lerin gerektiğinde yakalama, güvenlik teknolojisini kullanarak 
arama, özel durumlarda kimlik sorma, suçta kullanılmış veya kullanılma ihtimali 
olan nesneleri genel kolluğa teslim edinceye kadar emanete alma, kanunların 
izin verdiği durumlarda zor kullanma, şartlar oluştuğunda silah kullanma gibi 
insan hak ve hürriyetlerini ve yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli görevleri 
ve yetkileri vardır. Bu yetkilerin doğru, hukuka uygun, zamanında ve genel 
kolluk ile işbirliği içinde kullanılması ülkenin iç güvenlik toplam kalitesine 
önemli katkı sağlayacaktır. Kamu düzeninin hedeflenen biçimde sağlanmasına 
daha fazla katkı sunabilmesi, özel güvenlik görevlilerinin bazı sorunlarının 
çözüme ulaştırılmasını elzem hale getirmektedir.

6.3 ÖGG’lerin Bir STK Olarak Oda ve Odalar Birliği Şeklinde 
Örgütlenmesinin Değerlendirilmesi

Çalışmanın önceki kısmında da bahsedildiği gibi Türk hukukunda sendikalar, 
dernekler ve odalar şeklinde üç ayrı mesleki örgütlenme biçimi vardır. Mevcut 
ve dağınık yapıda olan ÖGG sendikaları sektörün ve çalışanların sorunlarını 
çözemediği ve çözümün sendikaların tek çatı altında toplanmasında olduğu 
çalışmanın önceki kısmında ifade edilmişti. Sendikalar işçiler ile işverenlerin 
bir araya gelerek genellikle ücret ve çalışma koşulları hakkında müzakereler 
gerçekleştirdikleri demokratik platformlardır. Oysaki sektörün ücret ve çalışma 
koşulları haricinde başka sorunları da vardır.       Kaldı ki ÖGG sendikaları 
sektör çalışanlarının ne ücret ne de sosyal sorunlarına çözüm üretebilmiştir. 
ÖGG dernekleri için de aynı hususlar geçerlidir. Odalar Birliği örgütlenmesinin 
ÖGG’lerin birçok sorununa çözüm getirebilme potansiyeli vardır. Bu 
potansiyel aşağıda verilen soru maddelerine cevap aranmak suretiyle açıklığa 
kavuşturulmaya çalışılacaktır.

Türk hukukunda “Odalar Birliği” şeklindeki örgütlenmenin yeri nedir? 
Türk hukuk sistemi ÖGG’lerin odalar birliği şeklinde örgütlenmesine izin 
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verir mi? Odalar Birliği şeklinde örgütlenen diğer meslek kuruluşları kendi 
mesleklerinin sorunlarını ne derecede çözmüşlerdir? Sektör neden Odalar 
Birliği şeklinde örgütlenmelidir? Odalar Birliği örgütlenmesi ÖGG’lerin ve 
sektörün hangi problemlerini hangi ölçüde çözebilecektir? Kamuda istihdam 
edilen ÖGG’ler ÖGMOB üyesi olabilir mi? 

7. Türk Hukuk Sisteminde “Odalar Birliği” Şeklindeki 
STK Örgütlenmesinin Yeri

“Odalar Birliği” kavramını kısaca, diplomalı veya diplomasız olarak belli 
bir mesleğe mensup olanların bir araya gelmesiyle oluşturulan, kamu tüzel 
kişiliğine sahip, sadece yasa ile kurulabilen kamu kurumu niteliğindeki meslek 
üst kuruluşu olarak ifade etmek mümkündür. Bu meslek üst kuruluşunun hukuki 
dayanağı 1982 Anayasasıdır.

1982 Anayasasının 135. maddesine göre, “kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu ve üst kuruluşu, belli bir mesleğe mensup olanların, müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri 
ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre, yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir”.

8. Türk Hukuk Sistemi ÖGG’lerin “KKNMK” Şeklinde 
Örgütlenmesine İzin Verir mi?

Anayasa, bir meslek kolunun KKNMK şeklinde örgütlenmesinin ana 
çerçevesini çizerken belli bir mesleğe mensup olanlar ifadesine yer vererek 
meslek ayrımı yapmadığını vurgulamıştır. Peki, meslek nedir ve özel güvenlik 
işi bir meslek kolu mudur? Türk Dil Kurumunun (TDK) tanımına göre meslek, 
“belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara 
yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için 
yapılan, kuralları belirlenmiş iştir”. TDK’nın tanımından da anlaşılacağı gibi 
özel güvenlik işi bir meslektir. Çünkü özel güvenlik işi, insanlara güvenlik 
hizmeti üreten, belli bir temel eğitim gerektiren, kuralları belirlenmiş ve para 
karşılığında çalışanların hayatlarını geçindirmek için yaptıkları bir meslek 
koludur. 
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Türk hukuk sistemi nasıl ki hekimlik, mühendislik, eczacılık, bankacılık, 
ziraatçılık, rehberlik, sigortacılık gibi meslekleri icra edenlerin oluşturdukları 
odalar ve üst kuruluşlarının kanunla kurulmasına izin vermiş ise özel güvenlik 
mesleğini yerine getirenlerin “odalar ve üst birlik” şeklinde örgütlenmesine izin 
vermektedir. Yapılması gereken, sektörde bulunan ilgili aktörlerin bir araya 
gelerek böylesine bir meslek örgütlenmesinin kamu güvenliğine ve sektör 
çalışanlarına getireceği muhtemel faydaları güvenlik alanında siyasa yapanlara 
anlatmasıdır. 

9. ÖGG’ler Niçin KKNMK Olarak Odalar Birliği 
Şeklinde Örgütlenmelidir? 

Demokratik hukuk devletlerinde çoğulculuk, farklılık, çok partililik, çok 
seslilik ve çok kültürlülük gibi prensipler demokrasinin temel paradigması 
olarak görülür. Fakat bazen de tek ses olmayı, bazı durumlarda bir olmayı 
birlik olmayı ve dağınıklıktan kurtulup tek vücut olmayı gerektiren durumlar 
vardır. Özellikle milli konularda, milli güvenliğe tehdit oluşturan her türlü 
örgüt ve yapılanmalarla mücadelede, “Covid 19” örneğinde olduğu gibi salgın 
hastalıklar ile mücadelede ve ülkeyi ilgilendiren temel meselelerde tek ses olmak 
gerekir. Bu tür konularda birlik olmak tüm ülke vatandaşlarının lehinedir. Bu 
bağlamda, genelde diğer meslek kollarının özelde ise özel güvenlik sektöründe 
çalışanların bir araya gelerek KKNMK şeklinde tek çatı altında toplanmasını 
böyle okumak gerektiği değerlendirilmektedir. ÖGG’lerin KNKMK şeklindeki 
örgütlenmesinin sektöre ve sektör çalışanlarına getireceği avantajları doğrudan 
katkılar ve dolaylı katkılar olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

9.1. ÖGG’lerin KKNMK Olarak Örgütlenmesinin ÖGG’lere ve Sektöre 
Getireceği Doğrudan Katkılar

KKNMK olarak örgütlenen 11 meslek örgütünün (Barolar Birliği, Diş Hekimleri 
Birliği, Eczacılar Birliği, Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği ve diğerleri) hem çatı kuruluşları hem de bunlara bağlı 
alt kuruluşlarının üyelik süreci, idari teşkilatlanması, katılım, temsil süreçleri 
gibi meselelerini mercek altına alan Çuha (2011, s. 1), bu kuruluşların işleyiş 
ve örgütlenme biçimleri arasında küçük farklar bulunmasına rağmen, hepsinin 
çalışma felsefesinin benzer olduğu ve benzer bir yapılanmaya sâhip oldukları 
kanaatine varmıştır. Örnek olarak iki meslek örgütünün kuruluş amaçlarını 
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gösteren kanun metinlerini gözden geçirerek Çuha’nın bu çıkarımını test etmek 
mümkündür.

Gerek Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanunu gerekse diğer meslek kuruluşlarına ait Birlik kanunları 
incelendiğinde her birinin; mesleğin çıkarlarını korumak, meslek etik ilkelerini 
ön plana çıkarmak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mensupları arasında 
mesleki dayanışmayı pekiştirmek ve mensuplarının sorunlarına çözüm üretmek 
gibi ortak amaçlarının olduğu açıkça görülür.

Meslek Odalarının kanunları kabaca incelendiğinde yukarıda sunulan iki 
örnekten de rahatlıkla anlaşılacağı gibi Çuha’nın meslek örgütlerinin kuruluş 
ve çalışma felsefelerinin benzer olduğu çıkarımının ne kadar isabetli bir tespit 
olduğu anlaşılır.

ÖGMOB şeklindeki kanuni örgütlenmenin ÖGG’lere ve ÖGS’ye 
doğrudan getireceği haklar ve diğer kazanımlardan bazılarını şöyle özetlemek 
mümkündür:

•  Kamu kurumu niteliğinde bir tüzel kişiliğe sahip olmak,
•  Kanunla kurulmanın getireceği hukuki güvencelere sahip olmak,
•  Kendi organlarının üyelerini seçebilmek,
•  Özelde çalışanların tamamının (kamu çalışanları ise ikna yoluyla) üyeliği 

ile beraber tek çatı altında toplanmak,
•  Kuruluş amaçları haricinde faaliyet gösterme yasağına tabi olmak,
•  Kendi, bağımsız bütçesine sahip olmak,
•  Aidat verme zorunluluğu (kamuda çalışanlar gönüllük esasına göre) ile 

beraber örgütün mali sıkıntısının ortadan kalkması.

ÖGG’lerin mevcut STK örgütlenmelerinin problemlerine çözüm üretmesi 
mümkün görünmemektedir. ÖGG’lerin yukarıda sayılan kazanımları sonrasında 
bir meslek kolu olarak yakalayacağı itibar oldukça önemlidir. Odalar Birliği 
örgütlenmesinin getireceği kanuni güvence ve tek çatı altında toplanma Birliğin 
elini oldukça güçlendirecektir. Bu tek şemsiye altında toplanmı örgütlü güç 
(ÖGMOB) ÖGG’lerin ve sektörün hukuki, sosyal, işlevsel, yapısal ve diğer 
sorunlarına çare olabilme potansiyeli taşımaktadır. 

Türkiye’de bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
bazıları şunlardır: Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Diş Hekimleri 
Birliği (TDB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), 
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Türkiye Noterler Birliği (TNB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavir Odaları Birliği (TÜRMOB), 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Türkiye Tohumcular Birliği 
(TÜRKTOB), Turist Rehberleri Birliği (TUREB),  (Avşarbey ve Dilekçi, t.y. 
Türk İdare Dergisi, s.332). Bu meslek birliklerinin hepsi Anayasa’nın 135. 
maddesine istinaden kanunla KKNMK’lerdir. Bir başka ifadeyle her birinin 
kendi özel kanunu vardır. Bu bağlamda ÖGMOB yapılanmasının 5188 
sayılı kanun haricinde yeni bir kanun ile oluşturulmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.

Bir örgütün kanun ile kurulması o örgüte güç verir ve iş ve işlemleri daha hızlı 
ve disiplinli işler. Kanuni düzenlemeyle kurulan bir örgütlenmenin ömrü dernek 
örgütlenmesinden daha uzundur. Çok sayıdaki dernek ilk genel kurul toplantısını 
kanunda öngörülen sürede yapmadığı, zorunlu organlarını oluşturmadığı, borç 
ödemede acze düştüğü, olağan genel kurul toplantısını iki defa üst üste yapmadığı 
gibi gerekçelerle kapatılmıştır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye’de kurulan 310932 dernekten 190343’ü 
fesih edilmiştir. Faal dernek sayısı 120589’dur (https://www.siviltoplum.gov.
tr/). Bu sayılar dahi tek başına dernek örgütlenmesinin kırılganlığını ortaya 
koymaktadır. Peki, kanunla kurulan meslek kuruluşlarından fesih edilen var 
mı? Araştırmacı yaptığı taramada KKNMK örgütlenmesine sahip meslek 
kuruluşlarından fesih edilen bir tek meslek birliğine dahi rastlamamıştır. 

Yukarıda sayılan meslek örgütlerinin hiçbirisinin özel güvenlik 
çalışanlarının sahip olduğu sosyal, ekonomik ve personel rejimine konu alan 
sorunları bulunmamaktadır. KKNMK’lerin sorunları niçin özel güvenlik sivil 
toplum örgütlerinin sorunları kadar değildir? Bunun önde gelen nedenlerinden 
birisi KKNMK’lerde meslek çalışanlarının tek çatı altında bir araya gelmiş 
olmalarıdır. Diğer bir nedeni ise örgütün kendi mensuplarının seçtikleri kişiler 
tarafından yönetilmesidir. Her şeyden önemlisi KKNMK’ler tek sestir. Tek 
seslilik bir örgütlenme şeklini daha güçlü kılar ve bu durum KKNMK’laeri kendi 
sektörlerini ilgilendiren sorunların çözümünde dernek şeklindeki örgütlenmeden 
çok daha avantajlı hale getirir. 

KKNMK’lerde zorunlu aidat ve zorunlu üyelik vardır. STK’ler kar amacı 
gütmeyen gönüllü kuruluşlardır. Fakat STK’ler faaliyetlerini devam ettirebilmek 
için belirli miktarda paraya ihtiyaç duyarlar. ÖGS’yi temsil eden STK’lerin 
yeterli miktarda aidat toplayamadığı için ofis kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon 
faturaları, toplantı, seminer ve eğitim gibi zorunlu giderlerini karşılayamadığı 
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bilinmektedir. KKNMK’ler zorunlu olan üyelik aidatları sayesinde faaliyetlerini 
rahatlıkla sürdürebilmektedirler. ÖGS’nin KKNMK şeklinde örgütlenmesi 
sonrasında sektörü temsil edecek olan birliğin mali sorunu kalmayacaktır.

KKNMK’lerde zorunlu -kamuda istihdam edilenler hariç- üyelik kuralı 
vardır. Bu zorunlu üyeliğin her bir meslek için çok sayıda getirisi vardır. İlk 
olarak bir meslek kolu çalışanlarının sivil toplum kültürü zayıf veya yüksek 
olsun kendini temsil eden meslek örgütlenmesinin doğal üyesi olur. Kendi 
Odalar Birliğine üye olamayan bahse konu mesleği yerine getiremez. Bilindiği 
gibi özel güvenlik sektöründe sivil toplum bilinci zayıftır. Bu durum yüzünden 
sektörün derneklerine ve sendikalarına üye katılımı bir türlü artmamaktadır. Bu 
gerçek (Tosun, 2015, s. 111) 107 özel güvenlik çalışanı üzerinde yapılan bir 
alan çalışmasında da ortaya konulmuştur. Tosun’un “Herhangi bir Sivil Toplum 
Kuruluşuna üyeliğiniz var mı?” sorusuna 107 ÖGG’nin sadece 20’si evet cevabını 
vermiştir. Daha da dikkat çekici olanı yine Tosun’un “Sivil Toplum Kuruluşları 
sizce sektöre katkı sağlıyor mu? sorusuna 28 kişi evet, 79 kişi ise hayır cevabı 
vermiştir. Sivil toplum kültürünün zayıf olduğu ÖGS’de KKNMK’nin getireceği 
zorunlu meslek odası üyeliği (kamuda çalışanlar için gönüllük esasına göre) 
sektör çalışanlarını bir araya getirecektir. Ayrıca bahse konu zorunlu üyeliğin 
bir başka faydası ise ÖGG olarak çalışabilmek için gerekli çalışma belgelerine 
sahip olmayanların sektörde çalışabilmesi mümkün olmayacaktır. Her ne kadar 
mevcut 5188 sayılı kanun ÖGG kimlik kartına sahip olamayanların ÖGG olarak 
çalışmasını yasaklamış da olsa ÖGMOB kullanacağı farklı yöntemlerle (ihbar, 
yerinde tespit, medya yoluyla bu yasak hakkında farkındalık oluşturma vb.) bu 
kuralın uygulanmasında en az İçişleri Bakanlığı kadar etkili olacaktır.

KKNMK’lerin ortak özellikleri vardır. Bunlardan bazılarını; mesleki 
davranışa ilişkin düzenlemelere sahip olmak, kanunla kurulmuş olmak, kamu 
tüzel kişiliğine sahip olmak, belli bir mesleğe yönelik olanlar için kurulmuş 
olmak, kanunda gösterilen kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermemek, 
organlarının kendi üyeleri tarafından seçilmesi, o mesleği yapabilmek için 
kuruluşa üye olma zorunluluğunun bulunması, idari ve mali özerkliğe sahip 
olması, kendi bütçesinin bulunması, devletin gözetim ve denetiminde bulunması, 
kamusal bazı güç ve yetkilerinin bulunması olarak sıralamak mümkündür 
(Çokgezen ve Toksoy, 2011, s.133;  Avşarbey ve Dilekçi, Türk İdare Dergisi 
(t.y), s.333-339).  

Tüm bu bilgilerden sonra KKNMK’lerin ortak ilkelerinden birisinin 
“mesleki davranışa ilişkin düzenlemelere sahip olmak” olduğu bir sonuca 
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varmak mümkündür. Yani her bir iş kolunun meslek etik ilkelerinin yazılı olarak 
belirlenmesidir. ÖGG’lerin tüm sosyal ve ekonomik sorunları bir tarafa bırakılsa 
dahi meslek etik ilkelerinin oluşturulmamış olması başlı başına bir meseledir. 
Her bir mesleğin kendine özgü olan ve o mesleği yapanlar tarafından geliştirilen 
meslek etik ilkeleri vardır. Bu kurallar o meslekte her bir çalışanın uyması 
gereken davranışları gösterir. Mesleği bizzat icra edenler tarafından ortaya 
konulan etik kodlar o mesleği icra edenlerin davranışlarının standartlaşmasına 
yardımcı olur ve bu da o mesleğin saygınlığını yükseltir. KKNMK şeklinde 
örgütlenmiş tüm mesleklerin meslek etik ilkeleri mevcuttur. Özel güvenlik 
sektörünün KKNMK şeklindeki örgütlenmesi ÖGG’lerin meslek etik ilkelerinin 
oluşturulmasını hatta ÖGG temel eğitiminde “ÖGG meslek etik ilkeleri” adıyla 
bir ders olarak okutulmasını sağlayacaktır. 

9.2. ÖGG’lerin KKNMK Olarak Örgütlenmesinin ÖGG’lere ve Sektöre 
Getireceği Dolaylı Katkılar

Yukarıda sektörün KKNMK olarak örgütlenmesi sonrasında çalışanlara ve 
sektöre doğrudan getireceği faydalar ile sektörün bazı sorunlarına getireceği 
muhtemel çözümlerden bazıları açıklanmıştır. Bahse konu mesleğe yönelik 
iyileştirmelerden KKNMK olarak kanunla kurulan onlarca meslek örgütü 
yıllardır faydalanmaktadır ve bunların hiçbirinin ÖGS gibi önemli sorunları 
bulunmamaktadır.

Üç yüz elli bin çalışanın aileleriyle birlikte sahip olduğu oy potansiyeli 
her bir siyasi parti için oldukça önemlidir. Tek çatı altında KKNMK olarak 
örgütlenmiş ÖGS, üç yüz elli bin çalışanı ile siyasi iktidar karşısında sesini 
daha fazla duyurabilecektir. Bu sayede sektör öncelikli meselelerinden birisi 
olan özel güvenlik personel rejiminden kaynaklanan aksaklıkları gündeme 
taşıyabilecektir. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında yaşanan 
haksız rekabet de büyük oranda kalkmış olacaktır. Güvenlik hizmeti sunacak 
olan insanların belli bir fizyolojik, psikolojik ve akademik yeterliliğe sahip 
olması gerekir. 5188 sayılı kanun bu yeterlilikleri günümüz şartlarına göre 
belirlemede oldukça yetersizdir. Bir örnek ile mevcut yasa 80 yaşında ve 150 
kilo ağırlığındaki bir kişinin ÖGG olarak çalışmasına izin vermektedir. Yine 
mevcut yasa üniversitelerin iki yıllık ön lisans eğitimi veren “Özel Güvenlik ve 
Mülkiyet Koruma” programlarından mezun olanlar ile sekiz yıllık ilköğretim 
veya ortaokul mezunu olanların 120 saatlik özel güvenlik temel eğitimi 
sonrasında ÖGG  olanlar arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır. İnsan hak ve 
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özgürlüklerinin oldukça önemli olduğu günümüz dünyasında ortaokul mezunu 
bir kişinin 120 saatlik bir ders sonrasında güvenlik hizmeti sunmasının doğru 
olmadığı değerlendirilmektedir. Nasıl ki ister kamuda isterse özel sektörde 
istihdam edilsin hemşire, doktor, öğretmen olabilmek için adayların aynı temel 
eğitimden geçmesi zorunluluk ise ÖGG olabilmek için de her bir ÖGG adayının 
kendileriyle benzer işi yapan Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Teşkilatları 
personeli gibi en az iki yıllık ön lisans mezunu olmasının özel güvenlik 
hizmetinin kalitesini arttıracağı değerlendirilmektedir.

Bu anlamda ÖGG’lerin işe alım sürecinden temel eğitime, meslek içi 
eğitimden kariyer planlamasına, çalışma koşullarından özlük haklarına varıncaya 
kadar önemli sorunları vardır. 5188’in mevcut hali bu sorunları çözmek için 
yeterli değildir. 5188 sayılı kanunun günün şartlarına göre uyarlanması, özel 
güvenlik mesleğinin itibarının arttırılması, ÖGG’lerin çalışma koşullarını 
ve özlük haklarını düzenlemesi için siyasilerin ikna edilmesi ve kanunun 
baştan sona ele alınması gerekir. ÖGG’lerin mevcut sendika ve dernekleri 
gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması için siyasiler üzerinde baskı unsuru 
oluşturamamaktadırlar. Oysa ki sektör çalışanlarının ÖGMOB çatısı altında 
biraraya gelmeleri güçlerini birleştirmesine imkan sağlayacaktır. ÖGG kimlik 
sahibi olanların sayısı aileleriyle birlikte düşünüldüğünde üç milyonu bulan 
bir oy potansiyeli anlamına gelir. Bu da bir STK için siyasiler önünde haklı 
taleplerini kabul ettirmek adına oldukça önemli bir avantajdır. 

KKNMK örgütlenmesi sonrasında ele alınması gereken meselelerden bir 
diğeri ise insan kaynaklarının niteliğine yöneliktir. Sektörün insan kaynakları 
kalitesini Alpkutlu, “Özel/Güvenlik Hizmetine Dönük Personel Nitelik 
Piramidi”nde beş basamakta şöyle tasniflemiştir (Alpkutlu, 2018, s.184):

1. basamak: Görevi; ekonomik önceliklerle geçici süreliğine yapar. 
2. basamak: Güvenlikte yeterince uzman değil; hizmet içi dayanışmayla 

ancak görev yapabilir. 
3. basamak: Kişiyi, mülkü ve sâir değerleri, ücret ve iş motivasyonu oranında 

koruyabilir. 
4. basamak: Görevi, profesyonel güvenlik misyon ve vizyonuyla yapar.
5. basamak: Görevini, hizmetle bütünleşik bilgi, yetenek ve bilinçle yapar. 

Özel güvenlik hizmeti sunan her bir ÖGG’nin kendisine verilen göreve 
yaklaşımı ve işe yaptığı katkı aynı değildir. Bu durum sektör hakkında yapılan 
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bilimsel çalışmalarda, gündem olan haberlerde açıkça görülmektedir. Özel 
güvenlik hizmetleri piramidin ilk üç basamağını istisnai durumlar haricinde 
geçememiştir. Bu piramide göre kaliteli güvenlik hizmeti için varılması gereken 
eşik en az üçüncü basamak olmalıdır (Alpkutlu, 2018, ss.184-185).

Özellikte özel sektörde çalışan ÖGG’lerin önemli bir kısmı daha fazla 
ücret elde edebileceği bir iş bulamadığından dolayı ÖGS’de geçici olarak 
çalışmaktadır. Yeni, daha fazla ücreti olan ve kendine göre daha iyi bir iş 
bulduğunda çok sayıdaki ÖGG sektörden ayrılmaktadır. Günü kurtarmak için 
özel güvenlik işini yapan bazı ÖGG’ler işi bir türlü benimsememekte, işin 
yönetsel ve hukuki boyutuna kafa yormamaktadır. Bu durum işin verimliliğini 
düşürmekte ve mesleğin itibarını zedelemektedir. Sektörde çalışanların 
büyük çoğunluğu piramidin bir ve ikinci basamağında yer almaktadır. Ülkede 
güvenlik hizmetlerinin kalitesini arttırabilmek için piramidin üç, dört ve beşinci 
basamağına uygun gelecek personelin istihdam edilmesi gerekir (Alpkutlu, 
2018, s.185). 

Alpkutlu’nun bahsettiği sorunları çözmek ve ortaya koyduğu “Özel/
Güvenlik Hizmetine Dönük Personel Nitelik Piramidi” nin üç, dört ve beşinci 
basamaktaki anlayışları içselleştirmiş ve sahaya uygulayan özel güvenlik 
personeline sahip olabilmek için ÖGG’lerin KKNMK olarak ÖGMOB şeklindeki 
örgütlenme altında biraraya gelmelerinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
Mevcut sistemde sektör çalışanlarını temsil eden ve sayıları yetmişi geçen 
ÖGG sendika ve derneklerinin bir araya gelerek bir soruna karşı tek bir görüşte 
uzlaşmaları ve seslerini devlet kurumlarına ve siyasilere duyurabilmeleri 
oldukça güçtür.

Çalışmanın bu kısmına kadar ÖGG’lerin değinilmemiş sorunlarından 
diğer öne çıkanlarını; çalıştıkları yerlerde sosyal statü durumları, vardiyalı 
çalışma sisteminin getirdiği sağlık sorunları, üniformalarını tamamlayan 
kazak, pantolon, gömlek gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan sorunlar, 
branşlaşma sorunu, yenileme eğitimine katılanların derslere devam sorunu ve bu 
eğitim ücretinin ÖGG’ler tarafından karşılanması, iş sağlığına ve güvencesine 
dair eksiklikler, sektörde çalışanların yaş üst limitinin bulunmaması, her bir 
birim çalışanının -kamuda istihdam edilenler hariç- farklı üniforma giymesi 
olarak özetlemek mümkündür.

Tabi ki KKNMK şeklindeki meslek örgütlenmesi sihirli bir değnek 
dokunmuş gibi ÖGG’lerin tüm sorunlarını bir anda çözemeyecektir. Nasıl ki 
KKNMK mesleki örgütlenmesine sahip olan diğer meslek örgütleri sorunlarının 
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büyük kısmını zaman içinde çözmüş ise ÖGG’ler de sahip oldukları ve 
çalışmanın bu kısmına kadar ortaya konulmaya çalışılan sorunlarını ÖGMOB 
şeklindeki örgütlenmesi sonrasında zaman içinde çözeceklerdir. 

Türkiye’de STK’lerin dağınık ve sayıca fazla örgütlenmeler yerine tek 
çatı altında toplanmaları onları yönetimler önünde önemli bir baskı unsuru 
olmalarına olanak vermektedir. Bu da o STK’lerin üyelerinin haklarını korumak, 
mesleki saygınlığı artırmak, ortak menfaatleri savunmak, meslek mensuplarının 
dayanışmasını ve yardımlaşmasını sağlamak için STK’lere önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bu fırsatları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  (TOBB) örneğiyle 
sumutlaştırmak mümkündür. 

Siyaset Bilimi’nde en etkili baskı gruplarının başında gösterilen (Eryılmaz, 
2016, s. 250) TOBB bir STK olarak öylesine güçlüdür ki hükümetler özellikle 
ekonomik anlamda üreteceği politikalarda ve kanun hazırlıklarında TOBB’un 
görüşünü alırlar. Bunun nedeni TOBB’un Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
örgütü olmasıdır (TOBB, 1995, ss. 8-9, Aktaran: Aslan ve Gül, s. 97). Odalar 
ve Borsaların üst kuruluşu olan TOBB tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu 
niteliğinde meslek üst kuruluşudur ve devletin idari ve mali denetimine tabidir 
(Eryılmaz, 2016, s.252). TOBB’un kuruluş felsefesine bakıldığında meslek 
örgütlerini bir araya getirerek bunları tek çatı altında toplamak olduğu anlaşılır. 

Sonuç
Ülkenin milli güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü ideolojiden uzak kalmak 
şartıyla tek çatı altında toplanmış güçlü meslek örgütleri devletin otoritesine 
veya sahip olduğu güce karşı bir tehdit değildir. Bilakis meslek örgütleri 
-meselelere ideolojik bakmadıkları sürece- diğer sivil toplum kuruluşları gibi 
devletin görmediğini gösteren, duymadıklarını duyuran, dokunmadığı alanlara 
dokunduran ve demokrasiye hizmet eden örgütlü seslerdir. Nitekim demokratik 
hukuk devletlerinin en başta gelen görevi ve varlık sebebi kendi halkına 
onların beklentileri doğrultusunda hizmet etmek ve seslerine kulak vermektir. 
Bu bağlamda ülkenin iç güvenliğine hizmet eden ÖGG’lerin bir araya gelerek 
oluşturacakları “illerde Özel Güvenlik Meslek Odası (ÖGMO) merkezde 
ise Özel Güvenlik Meslek Odaları Birliği (ÖGMOB)” şeklinde kuracakları 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu (KKNMK) örgütlenmesinin hem 
ÖGG’lerin sorunlarına çözüm getirebilme hem de ülkenin iç güvenlik toplam 
kalitesine daha fazla katkı sağlama potansiyeli vardır.
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ÖGG’ler için KKNMK şeklinde, illerde ÖGMO ve merkezde ÖGMOB 
örgütlenme modelinin hayata geçmesi durumunda özel güvenlik yönetiminde 
paradigma değişikliği olacaktır. Yeni özel güvenlik yönetim paradigması kaliteli 
güvenlik hizmetinin, özel güvenlik meslek etik ilkelerini önemsemenin, nitelikli 
insan kaynaklarının, hizmet sunduğu insanlara daha iyi hizmet etmenin ve 
saygınlığı artmış bir meslek kolunun adı olacaktır. 

Özetle; sosyal ve ekonomik hayatın her alanına girmiş ÖGG’lerin 
yapısal, işlevsel ve hukuki alanda önemli sorunları vardır. Mevcut 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bahse konu sorunları çözmek için 
yetersiz kalmıştır. Bu sorunların hukuki ve yönetsel düzenlemelerle çözülmesi 
mümkündür. Bahse konu düzenlemeler ancak güçlü bir STK’nin siyasi iktidarı 
ikna etmesiyle gerçekleşebilir. Dağınık bir yapıda bulunan mevcut sendikalar ve 
dernekler ÖGG’lerin sorunlarına bugüne kadar çözüm bulamamıştır. ÖGG’lerin 
yeni bir STK örgütlenmesine ihtiyacı vardır. Bu ihiyacı gidermenin en etkin 
yolu ÖGG’lerin KKNMK olarak ÖGMOB şeklinde örgütlenmesidir.
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1. Giriş

Toplumda veya sosyal bir grupta belli hedeflere yönelik süreklilik 
kazanmış, temel işlevleri yerine getiren, diğer kurumsal yapılarla 
bağlantılı, fakat kendine has değerler barındıran ve kendi alanında 

tek olan sisteme kurum denilmektedir. Kurum imajını geliştirmeyi hedefleyen 
bültenlere ise kurumsal adı verilmektedir (Bayçu vd., 2017: 60). TDK kurumsal 
kavramını; kurumla ilgili veya değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun 
niteliklerine tam anlamıyla sahip olan şeklinde tanımlamaktadır. Kurumsallaşma 
faaliyetleri ise her türlü iletişim ve etkileşimle önceden belirlenmiş kurallar 
bütününün sistematik bir şekilde hayata geçirilerek olumlu bir imaj yaratma 
sürecini içermektedir (Vural ve Bat, 2015: 15).
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Kurumsal imaj iç ve dış hedef kitle üzerinde inandırıcılık ve güven 
oluşturmak ve süreklilik sağlamak gibi önemli işlevleri yerine getirir. Kurumsal 
imaj açısından iyi biçimlendirilmiş kuruluşlar kamuoyunda saygın, güvenilir, 
birlikte iş yapılabilir olarak görülürler ve kamuoyunun desteğini almış 
kuruluşlardır (Kalyon, 2012: 168). Kurum iletişimi bağlamında günümüzde 
yapılan tanıma göre imaj; iletişim, algı, itibar, inanış, tutum, kanı yaratma ve 
kişiler arası ilişkiler olarak çok daha kapsamlı bir anlam kazanarak karşımıza 
çıkmaktadır (Poussard ve Erkmen, 2008: 232). Bu anlamlandırmanın zihnimizde 
oluşturduğu olumlu veya olumsuz izlenimler ilgili kurumun, hizmetin veya 
ürünün imajını oluşturmaktadır (Bilgin, 2010: 134). Bu konuda bilinçli bir 
çalışma yapılsın veya yapılmasın her kurum ve kuruluşun olumlu veya olumsuz 
bir imajı vardır. Bu noktada imajın olumlu bir şekilde oluşturulması yönünde bir 
çaba içerisine girilmesi gerekmektedir (Özkan, 2009: 65). 

Kurumlarda, ilişkilerin belirli düzen içerisinde devam edebilmesi, iletişim 
faaliyetleri sayesinde mümkün olabilmektedir. Kurumun iç ve dış paydaşları 
ile halkla ilişkiler uygulamaları çerçevesinde kurulan iyi bir iletişim; kuruma 
saygınlık, itibar ve güven olarak dönüş sağlamaktadır (Özkan, 2009: 70). 
İletişim, kurumlarda bilgi akışını sağlarken işlere yön vermeyi, davranışları 
yönlendirmeyi, neyin nasıl yapılacağını ve kurumun hedeflerine kolay ulaşmasını 
sağlamaktadır (Vural ve Bat, 2015: 21).

Kurumsallaşma süreçlerinin belirlenmesi için kurumlar, hedef kitlelerini 
bilgilendirmeye yönelik çok çeşitli iletişim yöntemi kullanabilmektedir. 
Kurumun misyonunu, kültürünü, stratejilerini, hedeflerini, örgüt yapısını, 
kontrol mekanizmalarının merkezileşmesini, ürün ve hizmetlerini içerebilen bu 
iletişim yöntemlerini aktarabilmenin en ucuz ve kolay yolu ise kurumlar için 
vitrin görevi gören web siteleridir (Hepkon, 2002: 179). Kurumlar kendileri 
hakkında web sitelerinde ne kadar çok bilgi verirse, işletmelerinin itibarlarını 
da o oranda arttırabilmektedir (Başok ve Öksüz, 2007: 119). Diğer yandan 
kurumların web sayfalarında kurumla ile ilgili bilgileri sunması açıklık ve 
güvenilirliğini arttırabilir (Öztürk ve Ayman, 2007: 58).

Haber, temel işlevleri gereği bilgilendirir, toplumsallaştırır, eğlendirir, 
eğitir, sevindirir, üzer, harekete geçirir ya da eylemden vaz geçirir (Girgin, 
2008: 114). Bu bakımdan haberler, iç ve dış paydaşlarla olan iletişimi 
güçlendirebilmektedir. Kurumun; paydaşlarıyla olan iş birliklerini, aldıkları 
ödülleri ve alanlarında sağladıkları başarıları, haberleştirerek web sayfasında 
sunması önemlidir. Haberler, web sayfasında sunulurken bazı temel gazetecilik 
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pratiklerine de dikkat edilmelidir (Tokgöz, 1981).  Klasik bir haber, sırasıyla 
başlık, spot ve metinden oluşmaktadır (Devran, 2010: 83). Bazen de metin ara 
başlıklarla zenginleştirilebilir. 

Haber, içerikte yer alan unsurların önem sırasına göre ters piramit, düz 
piramit veya dikdörtgen/kare şeklinde yazılabilir. Ters piramit kuralında 
haberde yer alan bilgiler önemliden daha az önemliye doğru yazılırken normal 
piramitte ise daha az önemliden önemliye doğru yazılmaktadır (Schlapp, 2013: 
22). Dikdörtgen/kare şeklinde bir haberde ise önemli unsurlar haber içerisinde 
eşit bir şekilde dağıtılmaktadır. Haber yazımında en çok tercih edilen kural ise 
önemli unsurların daha önce verildiği, ters piramit kuralıdır. Kurum sayfalarında 
da okuyucunun dikkatini çekmek ve ilgisini arttırmak için bu kuralın göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Diğer yandan haberi kurgulayanlar doğru, 
anlaşılır, güncel, ilginç veya önemli olayları, basit, sade bir dille aktarmalıdır 
(Girgin, 2008).

2. Kurumsal Kimliğin Temel Unsurları
Kurumun fiziksel olarak nasıl göründüğü ile ilgilenen kurumsal kimlik, 
kurumun verdiği mesajların tamamı olarak tanımlanmaktadır (Poussard ve 
Erkmen, 2008: 232). Çağrışım ve mesajların bütünü olarak da ifade edilen 
kurumsal kimlik, bir kurumun kişiliğine karşılık gelmektedir (Vural ve Bat, 
2015: 87). Bu nedenle olumlu bir kurum imajı oluşturmak kurum kimliğinin 
oluşturulmasıyla başlamaktadır (Poussard ve Erkmen, 2008: 238). Kurumsal 
kimlik bir kurumun, ürünün veya hizmetin işletmesinden yönetim biçimine, 
logosundan ismine, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarında kullandıkları her 
türlü mesaj ve görüntüleri kapsamaktadır (Bilgin, 2010: 134). 

Kurumsal kimlik, ortaya çıktığı dönemlerde görsel tasarım olarak öne 
çıkmış fakat 1970’lerden sonra bu bakış açısı yerini kurumsal iletişim, kurum 
felsefesi, kurumsal dizayn ve kurumsal davranışlar gibi çeşitli öğelere bırakmıştır 
(Karsak, 2014: 168). Bu değişen paradigmaya göre kurum kimliğinin 4 temel 
unsuru bulunmaktadır: Kurumsal davranış, kurumsal dizayn, kurum felsefesi ve 
kurumsal iletişim (Vural ve Bat 2015: 98).

Kurumsal Davranış: Kurumsal eylemlerin toplamı olarak değerlendirilen 
kurumsal davranış, kurum kültürüyle paralel çizgide tasarlanan ya da kendiliğinden 
ortaya çıkan ve kurumsal tutumlar sonucu beliren davranışlardır (Hepkon, 2002: 
195). Ayrıca kavram, kurumlarda insan davranışlarının anlaşılması, algılanması 
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ve kontrolü olarak da tanımlanabilmektedir (Vural ve Bat, 2015: 99). Kurumsal 
davranışta, çalışanlar ekonomik bakımdan değerlendirmeye tutulmaz. Onlara 
sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da olan kıymetli varlıklar olarak bakılır, 
amaçlarına ulaşmaları için sarf ettikleri çalışmalarında yardımcı olunacak bir 
ortam yaratmaya çalışılır (Karsak, 2014: 169).

Kurumsal Dizayn: Kurumsal dizayn, bir kurumun kendisini ifade etmesi için 
kullandığı görsel çalışmaların tümünü kapsamaktadır (Vural ve Bat, 2015: 99). 
Bir hizmetin, ürünün veya kurumun logosu, antetli kağıdı, ismi, taşıt araçlarının 
tasarımından kurum iç mimarisine, binasının genel görünümüne, satış, dağıtım 
ya da servis elemanlarının giyimine kadar tüm alanlarda kurumsal dizayn 
karşımıza çıkmaktadır (Koçer, 2017: 761).

Kurum Felsefesi: Kurumsal felsefe, bir kuruluşun kurumsal kültürünü meydana 
getiren değer ve varsayımlarını kapsamaktadır (Hepkon, 2002: 190). Ayrıca bir 
kuruluşun kendisi hakkındaki esas düşünceleri olarak değerlendirilen kurum 
felsefesi (Karsak, 2014: 169) kurumun amaç, tutum, değer,  tarih ve normlarını 
ifade eden kavramlar bütünüdür (Vural ve Bat, 2015: 99).

Kurumsal İletişim: Kurumsal iletişim; kurumun kimliği, kültürü, itibarı ve 
imajının, paydaşları ile sağlıklı bir şekilde oluşturulduğu anlayışına ilişkin süreç 
olarak tanımlanmaktadır (Vural ve Bat, 2015: 25). Kurumsal iletişim, iç ve 
dış paydaşlarla kurulan iletişimin, tüm çeşitlerinin kurumun bağlantılı olması 
gereken birey veya gruplarla verimli ve etkin şekilde uyumlu hale getirerek 
olumlu bir imaj yaratma yönetimidir (Kalyon, 2012: 168).

2. Kurumsal Kimliğin Aktarım Aracı Olarak Web 
Sayfaları ve Haber Dili

2.1 Web Sayfalarının Kurum Kimliğinde Önemi

Web bir kurumun kendisini 7/24 sürekli bir şekilde erişilebilir durumda 
sunabildiği bir internet sistemidir.  İnternete bağlı olarak bir sunucuda 
barındırılan dosyalar (metinler, fotoğraflar, videolar, vb.) kullanıcılara web 
sayfası teknolojisi ile gösterilir (Schmitt ve Simonson 2000; akt. Yeygel, 2005). 
İnternet teknolojisi ile etkileşime açık olan web siteleri kurum ve kuruluşların 
hedef kitleleri ile etkin ve hızlı bir biçimde iletişime geçmesini sağlamaktadır. 
Web siteleri kurumların tanıtımında, kurum imajının yansıtılmasında önemli bir 
rol üstlenmektedir (Başok ve Çoşkun, 2009: 143). 
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Kurumlar web sayfalarını çeşitli amaçlar için kullanmaktadırlar. Web 
sitelerinin başlıca kullanım alanları ise şöyle sıralanmaktadır (Okay ve Okay, 
2001: 669-670). 

•  Kurum kimliğini güçlendirmek

•  Hedef kitle ile iletişim kurmak

•  Kurum imajını geliştirmek

•  İç paydaşlar ve dış paydaşlarla iletişimi sağlamak

•  Uluslararası pazarlara ulaşmak 

•  Diğer halkla ilişkiler fonksiyonlarını yerine getirmek

•  Medya kuruluşlarına bilgi sağlamak

•  Online hizmet ve ürün satmak

•  Hedef kitle hakkında bilgi toplamak

Kurum kimliğini dışa yansıtan en önemli araçlardan biri olan web sayfaları, 
dışarıya güzel bir izlenim oluşturmak adına önemlidir. İyi tasarlanmış bir 
kurum kimliği, web sayfalarında hedef kitleye doğru ve uygun bir şekilde 
yansıtılmalıdır. 

Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında bir takım değişimleri 
de beraberinde getirmiştir. Özellikle 1950’li yıllar sonrasında bilgisayar 
teknolojisinin gelişimi ve beraberinde 1990’lı yıllarda internetin sivillerin 
kullanımına açılmasıyla varlığını iyiden iyiye hissettirerek yeni bir iletişim 
ortamı olarak kamu ve özel şirketlerin dikkatini çekmiştir. Kurum kimliklerinin 
yansıtılmasında önemli bir araç haline gelen internet, web teknolojisi sayesinde 
önemli bir rol almıştır. Kurumların dış dünyaya açılan pencereleri olarak web 
siteleri, hedef kitlelere kurumların kim olduğunu, tarihçesini, vizyonunu, 
amacını, hedeflerini, hizmetleri, ürünlerini, iletişim bilgilerini, haberlerini, 
duyurularını sunarak, kurum kimliğinin birer taşıyıcısı olmuşlardır (Yeygel, 
2005: 79).

Web üzerinden bir internet sayfası ile faaliyette bulunmanın, 
kurumlara çok fazla faydasının olabileceğini söyleyebiliriz. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz; marka tanıtımı, kurum kimliğinin yansıtılması, hizmet ve 
ürünlerin hedef kitleye tanıtılması, müşteri tercihlerinin öğrenilmesi, hedef 
kitlenin tepkisinin ölçülmesi, iş ortaklıklarının kurulması, duyurular vb. 
(Şarer, 2001: 10-11).
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2.2 Kurumsal Web Sayfalarının Sahip Olması Gereken Özellikler

Web sayfası, internet teknolojisinin desteğiyle, web ortamı olarak tasarlanıp, 
kodlanan ve içerisinde bir dizi enformasyonu barındıran çevrim içi yapılardır 
(Eraslan, vd., 2007). Kurumlar internet ortamında oluşturmuş oldukları web 
sayfaları ile kimliklerini güçlendirmenin yansıra kurumsal imajlarını da ileri 
bir boyuta taşımaktadırlar.  Web sayfaları kurum kimliğini yansıtan önemli 
araçlardan biri olup, kurum felsefesi, kurumsal iletişim, kurumsal davranışa ait 
önemli bilgileri içinde barındırmaktadır (Karsak, 2014: 170). 

Dağıtım ve yayım açısından web sayfaları ile kurumlar mümkün olan en 
az maliyet ile hedef kitleleri ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmektedirler. 
Kurumlar yıllık faaliyet raporlarını, duyurularını, haberlerini, hizmetlerini, 
iletişim bilgilerini, müşteri desteği ve daha birçok önemli bilgiyi, karşılıklı 
etkileşimi mümkün kılan web sayfaları aracılığıyla paylaşmaktadırlar. 
Kurumlarda web sayfalarının kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. Bu 
alanlar genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır (Okay ve Okay, 2001; akt. Koçer, 
2017: 762 ): 

•  Hedef kitle ile iletişim kurmak
•  Çalışanlarla iletişimi sağlamak
•  Medya kuruluşlarına bilgi sağlamak
•  Yeni hedef kitlelere ulaşmak
•  Hedef kitle hakkında bilgi toplamak
•  Kurum kimliğini geliştirmek
•  Uluslararası pazarlara ulaşmak 
•  Satış yapmak

Bu denli önemli kullanım alanlarına sahip olan kurumsal web sayfalarının 
beraberinde bir takım özellikleri de taşıması gerekmektedir. Bu özellikler şu 
şekilde sıralanmaktadır (Kienan, 2000; akt.Yeygel, 2005: 83): 

•  Web sayfasında kurumun amacının açıkça belirtilmesi
•  Uygun bir alan adı (Domain) belirlenmesi
•  Web sayfasının tasarımının amaca uygun ve temel tasarım ilkelerine uygun 

olarak kurgulanması
•  Kullanıcı dostu, kolay erişilebilir bir yapıda sayfaların planlanması
•  Hizmet ve olanakların hedef kitleye doğru aktarılması ve hizmet 

bütünlüğünün korunması
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Bunların yanı sıra günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak iletişim 
sağlayan aygıtlarda çeşitlilik artmıştır. Bir birinden çok farklı görüntüleme 
(çözünürlük) özelliğine sahip mobil telefonlar, tabletler, diz üstü 
bilgisayarlar ve masa üstü bilgisayarlara uygun olarak web sayfaların 
tasarlanması önemlidir. Duyarlı tasarım (responsive) olarak adlandırılan bu 
tasarımlar web sayfalarını ziyaret eden kullanıcılar için büyük kolaylıklar 
sağlayacaktır.

2.3 Haber Dilinin Önemi

Birden fazla tanımı bulunan haber kavramının en yalın tanımı güncel ve ilginç 
olan bir olayın tarafsız, doğru bir biçimde sunulmasıdır (Schlapp, 2013: 17). 
Haberde yalınlık, kısa ve öz cümleler oluşturmak, gereksiz sözcük kullanımından 
uzak durmak esastır. Bir olayın aktarılması, olayın izlenmesinden daha güçtür. 
Bu noktada olayı izleyip onu haberleştirmek çok daha zor bir görevdir. Haber 
yazmak sıradan bir iş değildir. Bilgi ve bazı sorumluluklar ister (Girgin, 1988; 
akt. Boyer, 2010: 117). Uzmanlaşma isteyen bir alan olan habercilik pratiği, bu 
konuda eğitim almayı ve belirli bir dil becerisini taşımayı gerektirir.  

Haber yazımında dilin her yönüyle doğru ve iyi kullanılması önemlidir. 
İsimlerin, fiillerin, tümleçlerin yerli yerinde olması haberin üslubunu 
etkilemektedir.  Haberde sadelik, doğruluk, açıklık haberin üslubunda önemli 
faktörler arasında yer alır (Tokgöz, 1981: 100). Dil ve habercilik kuralları 
dikkate alınarak oluşturulan haberler okurlar tarafından daha çok tercih edilip, 
okunması ve anlaşılması daha kolay olacaktır. 

Haberi oluşturan kişi, kaleme aldığı bir haberde anlaşılırlık, yakınlık, 
önemlilik, ilginçlik, güncellik ve gerçeklik gibi haber değeri olarak kabul edilen 
unsurları mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. (Devran, 2010: 80). Haber 
oluşturulurken 5N1K (Kim, ne, nerede, nasıl, neden, ne zaman)  soruları cevapsız 
bırakılmamalıdır (Schlapp, 2013: 21). 5N1K bir haber yazım kuralıdır. Haberde 
yer alan olay ve olgular pozitivist bir mantıkla yol alırlar. Bu nedenle haber 
yazma kuralları bakımından 5N ve 1K haberin doğru bir şekilde oluşturulmasında 
büyük önem arz etmektedir (Tokgöz, 2015: 242-243). Okuyucuların merakının 
tam anlamıyla giderilmesi noktasında, haberde bu soruların yanıtlarının tam 
olarak yer alması önemlidir.

Haberde başlık kullanırken uzun sözcük dizilişlerinden kaçınılmalıdır. 
Başlık, ilgi çekici ve kısa olmalıdır. Başlıkta süslü anlatım ve yorum olmamalıdır 
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(Şahin, 2012: 51). İyi bir haber başlığı içeriği en iyi şekilde yansıtmalı ve bunu 
da en az sözcükle başarmalıdır. Ana başlık tam bir cümle yapısında değildir. 
Genellikle 3-5 sözcükten oluşur. Başlığı iyi seçilmemiş bir haberin okunma 
şansı azalmaktadır (Alemdar ve Uzun, 2019, s.115). Haber başlıkları haberin 
ne ile ilgili olduğunun anlaşılması için önemli bir unsur olmaktadır. Haberde 
bir diğer önemli unsurda spot kullanımıdır. Spot haberin içeriğine yönelik 
kısa bilgi anlamını taşımaktadır. Haberin spotunun okunmasıyla haberin ne 
hakkında olduğu öğrenilebilmektedir. Spot haberin 15-20 kelimeyle özetlendiği 
veya haberin ana temasının anlatıldığı önemli bir kısımdır (Yüksel ve Gürcan, 
2005: 24).

Haberde yer alan bir diğer unsur da ara başlıklardır. Genellikle uzun 
haberlerde kullanılmaktadır. Haberin daha anlaşılır olması açısından 
oldukça önemli olan ara başlıklar okuyucunun dikkatini kullanılan ara 
başlık sayesinde belirli bir noktaya çekebilmektedir. Metin içindeki 
bölümlemeleri okuyucuya göstermek, özellikle uzun metinler içinde 
okuyucunun aradığını bulmasını sağlamak, haberdeki farklı unsurları 
birbirinden ayırarak okura sunmak için ara başlıklar kullanılmaktadır 
(Yüksel ve Gürcan, 2005: 26).

Kuşkusuz dili iyi yapılandırılmış, habercilik kurallarını taşıyan metinler 
okuyucular tarafından daha rahat algılanıp, okunacaktır. Bu noktada kurum ve 
kuruluşlar kurumsal kimliklerinin bir parçası durumunda olan web sayfalarında 
haber sunumlarına dikkat etmelidirler. Baştan sağma, hatalar barındıran haberler 
ve içerikler kurumun imajını olumsuz etkileyecektir.

3. Araştırma: Kurumsal Web Sitelerinin Haber Dili: 
Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir İnceleme 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada URAP (University Ranking by Academic Performance) 2020-
2021 verilerine göre ilk 10 sırada yer alan devlet üniversitelerinin, kurumsal 
kimliğin bir ifadesi olarak web sitelerinde yer alan haberlerini nasıl sundukları 
araştırılmaktadır. Devlet üniversitelerinin kurumsal kimlik bağlamında 
kamuoyunda algılanması önem arz eder.  Kamuoyu algısı oluşturulmasında 
ve hedef kitlelere ulaşmada haberler mühim bir işlev yerine getirmektedir. 
Kamuoyunda üniversitelerin nasıl temsil edildiği, hedef kitle olan, öğrenci, 
aileleri ve diğer kurumlar ile etkileşim bağlamında, web sayfalarında yer alan 
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haberler için önemli bir noktada yer alır. Bu nedenle kurumsal, profesyonel, 
doğru bir haber dilinin üniversite web sayfalarında nasıl kullanıldığının 
incelenmesi önemlidir. Haberlerin uzunluğu, kısalığı, görsel kullanımı, 5N 
1K kuralının kullanılması ve haberdeki maddi hataların boyutu bu bağlamda 
mühimdir. Haberlerin biçimsel yapısı ve haberlerin taşıdığı özellikleri, durumu 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada da bu unsurlara cevap aranarak, haber dilinin 
profesyonel bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı tartışılacaktır. 

3.2 Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Sadece haberlerin ve özelliklerinin incelendiği bu çalışmada, devlet 
üniversitelerinin web sitelerinde yer alan “haberler” başlığı altındaki içerikler 
incelenmiştir. Haber dilinin kullanımı, haberlerin uzunluğu, sunum şekli, başlık 
kullanımı, imla ve noktalama hataları, özne yüklem uyumu gibi bir takım 
içeriksel ve biçimsel özellikler çalışmanın kapsamı içerisinde yer almaktadır. 
Web sitelerinde yer alan diğer kurumsal kimlik faaliyetleri ve içerikleri 
çalışmanın amacını aşacağı için incelenmemiştir.

Bu çalışmanın örneklemini, URAP verilerinde ilk 10’da yer alan 
üniversiteler arasından ilk 5’te bulunan üniversitelerin web sayfasında 
yayımlanmış olan haberler oluşturmaktadır. Çalışma, zaman problemi nedeniyle, 
seçilen 5 üniversitenin, 2020 yılının Ekim ayı içerisinde web sayfalarında 
yayımlanmış olan ilk 10 haber ile sınırlandırılmıştır. 

3.3 Araştırmanın Tasarımı

3.3.1 Araştırma Soruları

1-Haberlerin sunum şekli nasıldır?
2-Haberlerin uzunluğu nedir?
3-Haberlerde kullanılan başlıkların biçimsel ve içeriksel özellikleri nelerdir?
4-Haberlerin türleri nelerdir? 
5-Haberlerin yapısal özellikleri nasıldır? 

3.3.2 Evren ve Örneklem

Araştırmanın hedef evreni URAP (University Ranking by Academic 
Performance)  2020-2021 listesinde bulunan Türkiye’deki ilk 10 devlet 
üniversitelerinin web sayfalarında yayımlanmış olan haberlerin tamamıdır. 
Çalışmanın örneklemi ise, içeriksel ve biçimsel olarak haberlerin tamamının 
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incelenmesi çalışmanın kapsamını aşacağından, URAP 2020-2021 (University 
Ranking by Academic Performance)  verilerine göre ilk 5 içerisinde yer alan 
devlet üniversiteleri, amaçsal örneklem türü olan tipik durum örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiştir. Kurumsal yapı ve tarihsel köken itibariyle daha 
kapsamlı kurumsal kimlik anlayışına sahip olması ve diğer üniversitelere göre 
akademik açıdan daha başarılı olmaları bu devlet üniversitelerinin örneklem 
olarak seçilme sebebidir. 

3.3.3 Veri Toplama Süreci ve Yöntem

Bu çalışmada haber sitelerinin mevcut yapısını ölçebilmek, biçimsel ve içeriksel 
özellikleri belirleyebilmek amacıyla içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. 

İçerik analizi sosyal bilimler alanında araştırma yapan kişilere, çeşitli 
dokümanlardan ve kayıt altına alınmış her türlü belgeden, arşivden bir 
mana kazandırılmasında sistematik bir imkân sağlamaktadır (Demirci ve 
Köseli, 2014: 344) Gözlem yönteminden ziyade bir çözümleme yöntemi 
olan içerik analizi, soru sormaktan ziyade somut iletişim materyallerini 
ele alarak bir içerik hazırlamaktadır. Böylece iletişim araçları içerisinde 
gizlenmiş veriler açığa çıkarılmaktadır. Bu nedenlerle içerik analizinde 
yazılı metinler büyük oranda inceleme birimi olarak kullanılmaktadır 
(Yengin, 2017: 77).

3.3.4 Sınıflandırma Sistemi 

Kontrol Değişkenleri

1. Değişken: İncelenen Web Siteleri
2. Değişken: Web Sitelerinde Değerlendirilen Haber Sayısı 

Biçimsel Değişkenler:

3. Değişken: Haberlerde Yazı / Görsel Sunumu 
4. Değişken: Haberlerin Sözcük Sayısı 
5. Değişken: Haber Başlıklarının Biçimsel Özellikleri 

İçerik Değişkenleri:

6. Değişken: Haberlerin Türü/İçeriği
7. Değişken: Haberlerin Yapısal Özellikleri
8. Değişken: Haberlerin İçerik/Anlatım Özellikleri
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3.5 Bulgular

Tablo 1: İncelenen Web Siteleri
Üniversite Web Adresleri
www.hacettepe.edu.tr
www.metu.edu.tr
www.itu.edu.tr
www.istanbul.edu.tr
www.gazi.edu.tr

Tablo 2: Web Sitelerinde Değerlendirilen Haber Sayısı
Üniversite Web Sitesi Haberler

Sayı (f) Yüzde (%)
www.hacettepe.edu.tr 7 16,666
www.metu.edu.tr 5 11,904
www.itu.edu.tr 10 23,809
www.istanbul.edu.tr 10 23,809
www.gazi.edu.tr 10 23,809
Toplam 42 100

Ekim 2020 döneminde, incelenen Hacettepe ve Orta Doğu Teknik 
üniversitelerinde haber sayısı 10’un altında kalmıştır. Hacettepe üniversitesinin 
web sayfasında 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin web sayfasında ise 5 haber 
yer almıştır. Diğer Üniversitelerde ise 10’ar habere yer verildiği görülmüştür. 
Bu kapsamda, incelenen haberlerin %16’sı Hacettepe Üniversitesi, %11’i Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nin web sayfasında yer almıştır. İstanbul Teknik, 
İstanbul ve Gazi Üniversitelerinin web sayfalarında yer alan haberlerin oranı 
(%23’tür) ise birbirine eşittir. 

Tablo 3: Haberler Yazı / Görsel Sunumu  
(Yalnız Metin-Yalnız Görsel-Metin ve Görsel)
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Haber
Sunum Şekli

f % f % f % f % f % f %
Yalnız Metin 2 28 1 20 3 30 0 0 0 0 6 14,2
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Yalnız Görsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metin ve 
Görsel

5 72 4 80 7 70 10 100 10 100 36 85,8

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

Haber görselle birlikte yayınlandığında haberin ikna edici özelliği daha 
fazla olmaktadır. Bu anlamda genellikle haber metni fotoğraf ya da 
video ile desteklenmektedir. İncelenen üniversitelerin, web sayfalarında 
yer alan haberlerin genellikle metin ve görsel ile birlikte sunulduğu 
saptanmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi haberlerin %28’ini sadece metin olarak 
sunarken %72’sini görsel ve metin şeklinde yayınlamıştır. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin web sayfasında yer alan haberlerde sadece metin %20 oranında 
yer alırken, haberler %80 oranında görsel ve metin şeklinde yayınlanmıştır. 
İstanbul Teknik Üniversitesinin web sayfasında ise haberlerin %30’u metin 
%70’i metin ve görsel olarak yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi ve Gazi 
Üniversitesinde ise haberlerin %100’ü metin ve görsel olarak yayınlanmıştır. 
Bu bağlamda üniversiteler haberleri ağırlıklı olarak metin ve görsel birlikte 
sunmuştur.

Tablo 4: Haberlerin Sözcük Sayısı

Üniversite 
Web Sitesi
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Sözcük Sayısı f % f % f % f % f % f %
0-50 1 14 1 20 0 0 0 0 5 50 7 17
51-100 0 0 1 20 1 10 1 10 2 20 5 12
101-150 0 0 0 0 1 10 2 20 1 10 4 9
151-200 5 72 0 0 1 10 1 10 0 0 7 17
200’den fazla 1 14 3 60 7 70 6 60 2 20 19 45

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

Araştırma sorularından bir tanesi de haberlerin uzun olup olmadığıdır. Bu 
bağlamda incelenen haberler sözcük sayılarına göre sınıflandırılmıştır. İncelenen 
üniversitelerden Hacettepe Üniversitesi 0-50 arasında sözcük sayısında %14 
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habere, 151-200 sözcükten oluşan haberlere %72 oranında yer verirken 200 
sözcükten fazla olarak yayınlanan haber %14’tür. Bu kapsamda Hacettepe 
Üniversitesinin haberlerini uzun olarak yayınladığını söylemek mümkündür.

Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik ve İstanbul Üniversitesi de haberlerin 
çoğunluğunu uzun olarak yayınlamayı tercih etmiştir. Gazi Üniversitesi ise 
haberlerin %50’sini 0-50 sözcükten oluşan kısa haberler olarak vermeyi tercih 
etmiştir.

Genel toplama bakıldığı zaman üniversitelerin %45 oranında haberlerini 
200 kelimeden fazla; %17 oranında 151-200 sözcük arasında; %17 oranında 
0-50 sözcük; %12 oranında 51-100 sözcük; %9 oranında da 101-150 sözcük 
olarak haberlere yer verdiği saptanmıştır.

Tablo 5: Haber Başlıklarının Biçimsel Özellikleri

Üniversite Web 
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Başlık 
Kullanımı

f % f % f % f % f % f %

1-3 Kelime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4-6 Kelime 3 43 3 60 6 60 3 30 0 0 15 36

6 Kelimeden 
Fazla

4 57 2 40 4 40 7 70 10 100 27 64

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

Haber başlıkları değerlendirildiğinde başlıklarının genellikle 4-6 kelime ve 
6 kelimeden fazla şeklinde sunulduğu saptanmıştır. Hacettepe, ODTÜ, İTÜ, 
İstanbul 1-3 kelime arasındaki haber başlıklarına hiç yer vermemiştir. 4-6 
kelimeden oluşan haber başlıklarına en çok İstanbul Teknik Üniversitesi yer 
vermiştir. 6 kelimeden fazla olan haber başlıklarına da İstanbul Üniversitesi 
çoğunlukla yer vermiştir. Gazi Üniversitesi ise tüm haberlerinde 6 
kelimeden fazla haber başlıkları kullanmayı tercih etmiştir. Genel toplama 
bakıldığında üniversitelerin %64’nün 6 kelimeden fazla haber başlığı; %36 
oranında 4-6 kelimeden oluşan haber başlığı kullanmayı tercih ettikleri 
görülmüştür.
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Tablo 6: Haberlerin İçeriği
Üniversite Web 
Sitesi
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Haberlerin 
İçeriği f % f % f % f % f % f %

Resmi 
Açıklama 1 15 3 60 1 10 3 30 5 50 13 31

Etkinlik 
Haberleri 5 71 0 0 4 40 3 30 2 20 14 33

Bilimsel Başarı 
Haberleri 1 14 2 40 5 50 4 40 0 0 12 29

Ziyaret 
Haberleri 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 3 7

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

Not: Üniversitelerin kurum içerisindeki güncel bilgilendirme içeren haberler, 
resmi açıklama kategorisinde kodlanmıştır. 

Haberlerin türü değerlendirildiğinde, incelenen haberlerde Hacettepe 
üniversitesinin %71 oranında etkinlik haberine yer verdiği; Resmi açıklama 
ve bilimsel başarı haberlerine de eşit bir şekilde %14 oranında yer verdiği 
saptanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi haberlerinin %60’ını resmi 
açıklamalar, %40’ını bilimsel başarı haberleri olarak yayınlamıştır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel başarı haberlerine %50 oranında, 
etkinlik haberlerine %40 ve resmi açıklamalar haberlerine %10 oranında 
yer verdiği görülmüştür. İstanbul Üniversitesi bilimsel başarı haberlerine 
%40, etkinlik ve resmi açıklamalar haberlerine de eşit bir şekilde %30 
oranlarında yer vermiştir. Gazi Üniversitesi ise %50 ile en çok resmi 
açıklama haberlerine yer vermiştir. Gazi Üniversitesi etkinlik haberlerine 
ise %20 oranında yer verdiği saptanmıştır. Gazi Üniversitesinin diğer 
üniversitelerden farklı olarak ziyaret haberlerine %30 oranında yer verdiği 
görülmektedir. Üniversitelerde yer alan haber içeriklerinin ne olduğunun 
genel ortalamasına bakıldığında ise en çok %33 ile etkinlik haberleri, 
%31 ile resmi açıklama, %29 ile bilimsel başarı ve en az %7 ile ziyaret 
haberlerini yayınladığı saptanmıştır.
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Tablo 7: Haberlerin Yapısal Özellikleri
Üniversite Web Sitesi
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Haberlerin İçeriği

f % f % f % f % f % f %

Sp
ot

 K
ul

la
nı

m
ı Spot 

Kullanılmıştır
1 14 0 0 9 90 9 90 1 10 20 48

Spot 
Kullanılmamıştır

6 86 5 100 1 10 1 10 9 90 22 52

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

A
ra

 B
aş

lık
 

K
ul

la
nı

m
ı

Ara Başlık
Kullanılmıştır

0 0 1 20 5 50 5 50 2 20 13 31

Ara Başlık 
Kullanılmamıştır

7 100 4 80 5 50 5 50 8 80 29 69

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

5n
1k

 K
ul

la
nı

m
ı

5n1k kuralına 
dikkat edilmiştir. 5 71 2 40 4 40 5 50 3 30 19 45
5n1k kuralına 
dikkat 
edilmemiştir.

2 29 3 60 6 60 5 50 7 70 23 55

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

İncelenen haberlere bakıldığında Hacettepe üniversitesi %14 oranında 
spot kullanmış %86 oranında ise spota yer vermemiştir. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ise hiçbir haberinde spota yer vermemiştir. İstanbul Teknik ve 
İstanbul Üniversiteleri %90 oranında spot kullanmıştır. Gazi Üniversitesi 
ise %90 oranında spot kullanmamıştır.  Genel toplama bakıldığında %52 ile 
üniversitelerin spot kullanmadığı %48 ile spot kullandığı anlaşılmaktadır.

İncelenen üniversitelerde Hacettepe Üniversitesi hiç ara başlık 
kullanmamıştır. ODTÜ ile Gazi Üniversiteleri ise %20 oranında ara başlık 
kullanmıştır. İTÜ ve İstanbul Üniversiteleri haberlerinin %50’sinde ara başlık 
kullanmayı tercih etmiştir.

İncelenen haberlerde Hacettepe Üniversitesinin web sitesinde yer alan 
haberlerde %71 oranında 5N1K kuralına dikkat edildiği; ODTÜ ve İTÜ 
haberlerinde %40 oranında dikkat edildiği, İstanbul Üniversitesinin haberlerinin 
%50’sinde 5N1K kuralına dikkat edildiği ve Gazi Üniversitesinin haberlerinde 
5N1K kuralına %30 oranında dikkat edildiği saptanmıştır.
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Tablo 8.1: Haberlerin İçerik/Anlatım Özellikleri
Üniversite Web 
Sitesi
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Haberlerin İçeriği

f % f % f % f % f % f %

İm
la

/Y
az

ım
 H

at
as

ı İmla/Yazım 
hataları yer 
almaktadır.

1 14 1 20 3 30 8 80 3 30 16 38

İmla/Yazım 
hataları yer 
almamaktadır

6 86 4 80 7 70 2 20 7 70 26 62

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

Türkçenin doğru kullanılması diğer alanlarda olduğu gibi habercilikte de 
oldukça önemli bir noktadır. Habercilikte ve haber dilinde aktif veya pasif çatılı 
cümle yapılarının kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak, özne yüklem 
uyumsuzluğu haber içeriğinin yapısını ve anlamını bozan bir unsurdur. Haber 
oluşturulurken haberde geçen her cümlenin ayrı bir öznesi olduğundan, özne-
yüklem uyumuna dikkat edilmelidir.

Tablo 8.2: Haberlerin İçerik/Anlatım Özellikleri

Üniversite Web Sitesi
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Haberlerin İçeriği

f % f % f % f % f % f %

Ö
zn

e/
Y

ük
le

m
 U

yu
m

u Özne-Yüklem 
uyumu vardır

6 86 4 80 9 90 7 70 9 90 35 83

Özne-Yüklem 
uyumsuzluğu yer 
almaktadır

1 14 1 20 1 10 3 30 1 10 7 17

Toplam
7 100 5 100 10 100 10 10 10 100 42 100
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Ö
zn

el
 İf
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K
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m
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Öznel ifadelere 
(sıfatlarla birlikte) 
yer verilmiştir.

1 14 4 80 10 100 4 40 10 100 29 69

Öznel ifadelere 
(sıfatlarla birlikte)
yer almamaktadır.

6 86 1 20 0 0 6 60 0 0 13 31

Toplam 7 100 5 100 10 100 10 100 10 100 42 100

Bir diğer taraftan habercilikte yazım dilinin nesnel olması gerekmektedir. Yorum 
ya da yargıların habere katılması, nesnellik ilkesine temelden aykırı olduğu 
gibi, sözcük ve cümle yapısındaki öznel yaklaşımlar da nesnelliğin kurulmasını 
zedeler. Sıfatlar anlatımı güçlendiren sözcüklerdir. Özneyi ve nesneyi nicel ve 
nitel olarak tanımlarlar. Muhabir haber yazımında sıfatı gelişigüzel seçmemelidir. 
Özellikle yorum içeren sıfatlar kullanılmamalıdır. 

Tablo 8.1 ve Tablo 8.2’de görüldüğü gibi incelenen üniversitelerin 
haberlerinde Hacettepe Üniversitesinin haber metinlerinde %14 oranında yazım 
hataları, %14 oranında özne yüklem uyumsuzluğu ve %14 oranında öznel 
ifadelere yer verdiği saptanmıştır. %86 oranında ise kurallara uyulmuştur.

ODTÜ’nün web sitesinde yer alan haberlerin %20’sinde yazım hataları, 
özne yüklem uyumsuzluğu ve öznel ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir. 
İncelenen haberlerin %80’inde ise hata bulunamamıştır.

İTÜ’nün web sitesinde yer alan haberlerde %30 oranında yazım, imla 
hatası tespit edilmiş, %10 oranında özne yüklem uyumsuzluğu saptanmıştır. 
İTÜ’nün tüm haberlerinde öznel ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

İstanbul Üniversitesinin web sitesinde yer alan haberlerin %80’inde 
yazım ve imla hatalarının bulunduğu, %30’unda özne yüklem uyumsuzluğunun 
bulunduğu ve %40 oranında öznel ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Gazi Üniversitesinin web sitesinde yer alan haberlerin %30’unda yazım, 
imla hataları, %10’unda özne yüklem uyumsuzluğu tespit edilmiş, haberlerinin 
tümünde ise öznel ifadelere yer verdiği bulunmuştur.

Genel toplama bakıldığında, Üniversitelerin %62 oranında yazım, imlayı 
doğru kullandığı tespit edilmiş, %83 oranında özne ve yüklemin uyumlu 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Ancak üniversitelerde yer alan haberlerin %69’unda 
öznel ifadelere yer verildiği saptanmıştır.
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Sonuç 
Kurumlar, kurumsallaşma süreçlerini gerçekleştirmek için birçok yönteme 
başvurmaktadır. Son yıllarda web tabanlı teknolojilerdeki gelişmeler, kurumların 
da ilgisini çekmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, kurumların kendilerini gösterme, 
tanıtma ve ifade etme adına, kurumsallaşma faaliyetlerinin vazgeçilmez 
unsurlarından biri haline getirmiştir. Hedef kitleye daha hızlı, ucuz ve kolay 
erişilebilir olmasından dolayı, kurumsal web sayfaları oluşturularak bu duruma 
adapte olunmuştur.

Kurum kimliğinin aktarımı ve hedef kitle ile doğrudan temas kurma adına 
önemli bir vazifeyi yerine getiren üniversite web sayfalarında, haber kullanımı 
mühim bir yere sahiptir. Haber kurumun iç ve dış paydaşlarıyla olan iletişimini 
güçlendirmenin yanı sıra, kamuoyunda üniversitenin nasıl temsil edildiğini 
göstermesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bugün Türkiye’de bulunan 
tüm üniversitelerin web sayfalarında, her kesimin erişimine açık bir şekilde 
haber sunumu yapılmaktadır. 

Çalışma kapsamında yapılan araştırmada, bulgular göstermektedir ki, 
üniversitelerin web sayfasında haber dili bakımından (biçimsel ve içeriksel 
olmak üzere) bir takım hataların olduğu tespit edilmiştir. Bu problemleri şu 
başlıklarla özetlemek mümkündür:

Uzun Başlık Kullanımı: Haberlerde uzun sözcük dizilimlerinden 
oluşturulmuş başlıklara yer verilmiştir. Haberlerin çoğunluğunda 6 sözcük ve 
üzeri başlıklar kullanılmıştır. Başlıklarda yoruma yer verme, gereksiz ifadeler 
ve süslü anlatımlara yer verilmesi haberlerin okunması önünde önemli bir engel 
oluşturmuştur. 

Spot Kullanılmaması: İncelenen haberlerin yarıdan fazlasında spot yer 
almamıştır. Haberin ne hakkında olduğunun kısa bir özeti olan spot, okuyucuyu 
haber metnine çeken önemli bir unsurdur. 

Ara Başlık Eksikliği: İncelenen haberlerin büyük çoğunluğunda ara başlık 
kullanılmamıştır. Haberlerin daha anlaşılabilir olması noktasında önemli bir 
unsur olan ara başlık özellikle uzun haberlerde okuyucunun metni daha iyi 
kavramasını sağlamaktadır. 

5N1K Kuralına Dikkat Edilmemesi: Haberlerin yarıdan fazlasında 
5N1K haber yazım kuralına dikkat edilmediği görülmüştür. Haberde 5N1K 
unsurlarından bir ya da bir kaçının eksik olması okuyucuların merakının 
giderilmesi açısından önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu unsurların 
eksik olması haberde yarım kalmışlık duygusuna yol açmaktadır. 
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Öznel İfadelere (Sıfatlarla Birlikte) Yer Verilmesi: Araştırma kapsamında 
incelenen haberlerin yaklaşık %70’inde öznel ifadeler yer alırken, yorum içeren 
sıfatların da haberlerde yer aldığı tespit edilmiştir. Haberde nesnellik ilkesine 
aykırı bir durum olan yorum ve yargıda bulunma önemli bir sorun olarak 
durmaktadır. 

Türkiye’nin en köklü ve kurumsallık açısından oturmuş bir yapıya sahip 
olan, bilimsel başarılarıyla da ön plana çıkan 5 üniversitenin, belirtilen tarih 
aralığında incelenen haberlerinde, yukarıda bahsedilen problemler tespit 
edilmiştir. Ayrıca incelenen haberlerde noktalama ve yazım kuralı hataları 
yapıldığı, özne yüklem uyumsuzluğu olduğu saptanmıştır. Haber dilinin nesnel 
olması ve Türkçe’nin doğru kullanılması kurumsallık anlamında olumlu 
bir algı yaratabileceği gibi okuyucuların haberi daha iyi ve kolay anlamasını 
sağlayacaktır. Bu anlamda haberi yazan ve kontrol eden birim personelinin, bu 
kurallara azami ölçüde dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda kurumsallığın daha iyi bir şekilde temsiliyeti, hedef kitle 
ile sağlıklı bir iletişimin kurulması, kamuoyunda iyi bir algı oluşturulması 
anlamında haberlerin doğru bir şekilde oluşturulup, haber dili bakımından 
kurallara riayet edilerek, profesyonelce sunulması önemlidir.   
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1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 11 Mart 2020 de dünya genelinde Covid 
19 kaynaklı pandemi ilan etmesiyle tüm dünyada yaşam normalden 
farklılaşarak değişiklik göstermiştir. Pandeminin başlarında, ülkelerin 

sağlık sistemleri hazırlıksız yakalandığı ve aşı olmadığı için virüsten korunma 
yöntemi olarak sosyal izolasyon,  maske ,mesafe ve hijyen önerilmiştir. Covid-19 
pandemisi önce sağlık krizi olarak başlasa da sosyal ve ekonomik birçok alanı 
etkilemiştir. Bazı işyerleri kapanmış, işsizlik ve yoksulluk baş göstermiş, yüz yüze 
sosyal etkileşim neredeyse yok olmuştur. Çoğu insan pandeminin yarattığı yeni 
ekonomik ve sosyal koşullara uyum sağlamaya hazır değildi. Pandemiden her 
alanda olduğu gibi yönetim alanında da iş hayatı etkilenmiştir. Firmalar bir yandan 
işlerin devamlılığını sağlamaya çalışırken diğer yandan çalışanların sağlığını 
gözetmek sorumluluğunu üstlenmiştir. Covid-19’dan günlük yaşantı her geçen 
gün artarak etkilenmektedir ve hayatın ne kadar değiştiği ve bu değişikliklerin 
ne kadarının kalıcı olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Pandemi nedeniyle 
yönetim süreçlerinde ve iş yapış şekillerinde değişiklikler olmuştur.  İş süreçleri 
bu bağlamda organizasyonlar tarafından yeniden düzenlenmek durumunda 
kalmıştır. Organizasyonların uzun vadeli planları tümden etkilenmiş, belirsizlik 
ortamı doğmuştur. Organizasyonların kriz dönemlerinde hayati kararları çabuk 
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almaları ve uygulamaya koymaları kriz yönetimi açısından önem taşımaktadır. 
Kaynakları etkin kullanmak pandemi sürecinde organizasyonlar için hayati önem 
kazanmıştır. Covid-19 iş hayatına uzaktan çalışma sistemini getirmiştir. Bazı 
organizasyonlar Covid-19’ dan önce uzaktan çalışmayı çalışanlarına haftanın 
belirli günleri uygulasalar da Covid-19 pandemi süreci ile uzaktan çalışma 
tüm dünya genelindeki organizasyonlara üretim süreçleri hariç  ani bir şekilde 
yayılmıştır. Covid-19 süreci ile birlikte organizasyonlarda dijitalleşme faaliyetleri 
hız kazanmıştır. Pandemi ile birlikte organizasyonlarda iletişim biçimi farklılık 
kazanmıştır.  Bu iletişim biçimi dijital iletişim olarak adlandırılmaktadır. 

Kaynakların gün geçtikçe azalması nedeniyle organizasyonlarda 
sürdürülebilirliğin de önemi artmıştır. Küresel ısınma ekolojik dengeyi tehdit 
etmektedir. Organizasyonlar dijital dönüşüm süreçlerinde ve tüm faaliyetlerinde 
çevresel faktörleri, ekolojik denge açısından önceliklendirmelidir. 
Sürdürülebilirlik organizasyonların çevreyi gözeterek sosyal ve ekonomik 
refaha ulaşma mücadeleleridir. Sürdürülebilirlik doğanın ve ekolojik dengenin 
ciddiye alınmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 

Doğayı gözetmemek gelecek nesiller için tehdit oluşturmaktadır. İklim 
değişikliği,  çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesi bugün karşılaşılan 
pandeminin nedenleri arasındadır. Çevresel bozulma bir noktadan sonra geri 
dönülemez zararlara yol açmaktadır (Randers, Maedows,Behrens,1972). 
Organizasyonlar bu bağlamda sosyal ve ekonomik gelişim ile çevreyi gözetme 
bilincini bütüncül ele almalı, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemelidir. 

Teknoloji ile birlikte insan kaynakları süreçleri de etkilenmiştir. İşe alım, 
performans yönetimi, ücretlendirme gibi insan kaynakları süreçleri dijitalleşme 
ile birlikte dönüşüme uğramıştır. Organizasyonel yönetimlerde kritik ve merkezi 
rol oynayan insan kaynaklarının dijital dönüşümden etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Covid-19 pandemisiyle birlikte hükümetler ve organizasyonlar global 
ekonomik anlamda birçok riskle karşı karşıya gelmişlerdir. Covid-19’un 
yayılmasını önlemek için başta Çin, Avrupa , ABD ve diğer ülkeler, seyahat 
kısıtlamaları, mağaza kapanışları, bölgesel kapanmalar ve sokağa çıkma yasakları 
uygulamaya başlamışlardır. Dünya genelinde alınan bu tedbirler ekonomik ve 
özgürlük açısından  ciddi sonuçlar doğurmuştur. Oteller ve haya yolları gibi 
sektörler neredeyse tam bir talep kesintisiyle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu 
ekonomik duruma tepki olarak küresel borsalarda bir düşüş yaşanmıştır. Dünya 
genelindeki ekonomik gerilemeyi yavaşlatmak için hükümetler mali destek 
sağlamaya başlamıştır. 
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2. Pandemi ve  Etkilediği Alanlar 
Pandemi ‘’sadece bir ülkede sınırlı kalmayıp dünya genelinde çok sayıda kişinin 
etkilendiği salgın hastalık’’ olarak tanımlanabilir(Porta,2014). Dünya sağlık 
örgütü (DSÖ) pandemiyi hastalıktan ayrıştıran unsurları , daha önce olmayıp ilk 
defa görülmesi, insandan insana bulaşan tehlikeli bir hastalık olması ve sürekli 
yayılıyor olması olarak sıralamıştır. Bu unsurları taşıyan hastalıklar pandemi 
kapsamına alınmıştır. Savaşlar, kötü beslenme, fakirlik, sağlık imkanlarına kolayca 
erişememe (Smallman -Raynor vd., 2002), ülkeler arası insan hareketliliğinin 
küreselleşme ile artması (Alcon, 2003) pandeminin yayılımında etkili olmuştur. 

19.ve 20.yüzyılda kolera pandemi olarak görülmüştür. 1918 ve 1920 yılları 
arasında İspanyol gribi, 2002-2003 yıllarında SARS,  2013-2016 yıllarında 
ebola salgını görülmüştür (Samal,2014).

Küresel ısınma ve ekolojik dengenin bozulmasıyla özellikle 2000’li 
yıllardan sonra virüsler aktif hale gelmiştir. Salgın hastalıkların zamanla yok 
olup gittiğine dair inanç olsa da mevcudiyetleri yapısal değişiklikler göstererek 
devam etmektedir (Aslan,2020). 

Yeni salgın hastalıkların ortaya çıkma olasılığı her zaman vardır (Raoult 
vd.,2013). Salgın hastalıklar dünya genelinde yüksek ölüm oranlarına neden 
olmaktadır (McMillen,2016). Salgın hastalıklar insanların psikolojilerinde 
yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra, eğitim, ulaşım, turizm, sağlık, finans, gıda, 
eğlence ve diğer sektörleri olumsuz etkileyerek ekonomide gerilemelere sebep 
olmaktadır (Nabarro ve Wannous,2016). 

Dünya ekonomik forumu (WEF) Covid-19’un yayılmasından en çok 
etkilenen alanları;  turizm, ticaret, finans piyasaları, ilaç, medya ve işgücü 
olarak belirtmiştir. Fitness , sağlık merkezleri, restoranlar, giyim ve perakende 
mağazaları, tiyatrolar, kültür ve eğlence mekanları, kuaförler pandeminin 
olumsuz etkilediği iş alanları arasındadır. Pandemiden sonra yeni yaratılan 
işlerin çoğu geçici, yarı zamanlı veya bağımsızdır (Intelligence World Economic 
Forum, 2020). Küresel iş gücünün büyüyen segmentlerinin yeni ihtiyaçlarını 
karşılamak için işveren bölümü ve ilgili iş yönetmeliği revize edilmelidir 
(Intelligence World Economic Forum, 2020). 

2.1 Covid 19 

Koranavirüs hayvandan insana ve  insandan insana bulaşan, şiddetli solunum 
yolu enfeksiyonlarına neden olan virüs ailesidir. Covid-19’un yarasalardan 
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bulaştığı öne sürülmüştür ancak bulaşın ana nedenini ortaya koymak 
için derin araştırmalara ihtiyaç vardır (Lam vd.,2020). İnsandan insana, 
öksürme, hapşırma, nefes ve sıvı damlacıklar yoluyla bulaşabilmektedir. Bu 
damlacıklar yakındaki yüzeylerle ve eşyalarla temas edip insanlar bu yüzey 
ve eşyalara dokunup gözlerine , yüzlerine temas ederlerse de bulaşabileceği 
öngörülmektedir (WHO,2020a).Covid-19 hava yoluyla da bulaşabilmektedir. 
Hastalığa yakalanmayan asemptomatik  virüs taşıyıcılarının da olabileceği 
gözlenmektedir (WHO,2020b).Aşı ve ilaçlar geliştirilmeden önce erken teşhis 
ve izolasyon mücadele yöntemleridir (Yun, Xi, Wei, 2020). 

Tablo 1: Hastalık Türüne Göre Karşılaştırma

Hastalık Adı Ölüm Oranı Enfeksiyon oranı 
Mevsimsel Grip 0,05% 1.3

MERS 34-30% 0.42-0.92
SARS 10% 3
Ebola 50% 1.5-2.5

COVID-19 1-3,4 % 1.5-3.5

Kaynak:  ADB, 2020 

Tablo 1’de de görüleceği üzere Covid-19’un ölüm oranı düşük olmakla beraber 
yayılım hızı yüksektir. Virüs hava kirliliğinde havada asılı kalabildiğinden dolayı 
hava yoluyla da bulaşabilmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğinin Covid-19’u 
tetiklediği ileri sürülebilinir. 

     Covid-19 nedeniyle başta ekonomi, eğitim ve çalışma hayatında birçok 
yeni düzenlemeye gidilmesi gerekliliği doğmuştur (Akbaş & Dursun,2020).

2.2. Çin ve Covid 19 

Çin, Covid-19’u, dış ticareti olumsuz etkilenmesin diye ,tüm dünyadan önemli 
bulaşıcı bir hastalık olduğunu sakladı. Hastalığı kontrol altına almak için  sıkı 
karantina uygulamaları yaptı. İlaveten pandemi hastanaleri inşa edip bölgesel 
bazlı sosyal izolasyon uyguladı (OECD, 2020). Covid-19 Çinde görülmesinin 
ardından kontrolden çıkıp tüm dünyaya yayıldı (Silvis, Gottlieb, Watson, 
Rivers,  McClellan, 2020). Pandemi dünya genelinde ölümlere  ve bunun 
yanında ekonomik, sosyolojik , psikolojik travmalara sebep oldu. Çin dünyada 
birçok sektörde büyük bir tedarikçi olduğundan, dünya ekonomisi arz ve talep 
alanlarında kritik şekilde etkilenmiştir (Cai, Wang,  Bao, Duan ,Tian, , Yang, 
2020). 30 Aralık 2019’da Covid-19 resmi olarak  tüm dünyaya Çin Hükümeti 
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tarafından duyuruldu. Virüs Çinde Wuhan şehrinde ilk olarak görülmüştür. 
Dünyaca ünlü birçok firmanın Çinde fabrikaları vardır. Pandeminin kaynağı 
olan Çin ekonomisi bu nedenle dünya ekonomisini de etkilemiştir (PWC, 
2020).

 Dünya genelinde birçok ülke virüsle karşılaşma şoku yaşasa da, Çin sıkı 
karantina uygulamaları ile tüm ülkelerden önce salgını kontrol altına almayı 
başarmıştır.

3. Covid 19 Sürecinde Değişen Yönetim 
3.1 Covid-19 Döneminde Organizasyon Yapıları 

Belirsizliğin hakim olduğu Covid-19 döneminde organizasyonlara açık 
sistem organik yapılanma önerilir. Organik yapılanmada merkezi yönetim 
yerine yetki devri hakimdir. Organik organizasyonlarda açık iletişim vardır.  
Organik organizasyon yapıları merkezi yapılara nazaran pazarın ve tüketicinin 
ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilme çevikliğine sahiptir. Organik 
organizasyon yapıları, operasyonel, günlük aksaklıkları giderebilmek adına 
organizasyonel bölümlenmeyi artırırlar. Organizasyonel bölünme genellikle 
coğrafi ve ürün temelli  olur. Stratejik hedefler ve uygulamaları standartlaştırma 
merkezde toplanıp, bölümleri, konusunda uzamanlar yönetir. Her bölüm 
kendi başına karar alma insiyatifine ve özerkliğe sahiptir. AR-GE, pazarlama 
ve büyüme faaliyetlerini, her bölüm özerk olarak gerçekleştirirler. Merkezde 
standartlaştırma oluşturarak, operasyonel faaliyetlerin aksamaması ve verimli 
olması sağlanır. Organik organizasyon yapıları rekabet avantajı sağladığından 
birçok organizasyon tarafından uygulanmaktadır (Hıdıroğlu,2020). 

3.2 Covid-19 Döneminde Dijital İletişim 

Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada hızla dijitalleşmeye yönelik çalışmalar 
artmıştır (Ayanoğlu,2020).  Pandemi ile beraber insanlar daha çok izole olup 
eve kapandıklarından dolayı eskiye kıyasla sosyal medya kullanımı artmıştır. 
Çalışanların işlerini elektronik ortamda yapma zorunluluğu doğmuştur. 
Günümüzde sosyal medya insanlara kendilerini özgür olarak ifade edebilmek 
için fırsat sunmaktadır. Sosyal medyanın canlı yayın özelliği sayesinde 
insanlar kendilerini istedikleri kitlelere tanıtma imkanına sahip olabilmektedir. 
Günümüzde insanların sosyal medyada içeriklerini kendilerinin belirlediği bir 
dönem başlamıştır (Kırık, Özkoçak,2020).
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Pandemiyle beraber tüm organizasyonlarda da dijitalleşme başlamıştır. 
Artık yüzyüze olan toplantıların yerine online yapılan toplantılar almıştır. Tüm 
organizasyonlar dijitalleşme olan bu yeni dünya düzenine uyum sağlamak 
zorunda kalmışlardır. 

Klasik yönetim döneminde iletişim emir komuta merkezli ve tek taraflıydı. 
Yönetim kademeleri arasında hiyerarşi olup, kurallar yazılı olarak belirlenmişti. 
Neo  klasik dönemde de merkezi bir yapı , emir komuta zinciri olmasına rağmen 
kararlara daha çok insanın katılımı sağlanmıştır. Bireylerde sosyalleşme daha 
ön plana çıkmıştır.

 Hızlı olmasa da yatay iletişim bu dönemde ortaya çıkmıştır 
(Çetintaş,2016). Modern yönetim döneminde organizasyonların daha 
esnek ve hızlı olması ihtiyacı doğmuştur. Hiyerarşik yapının yanı sıra 
katılımcı ve demokratik bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Organizasyonlar 
kapalı sistemlerden açık sistemlere dönüşmüşlerdir. Organizasyonlarda 
rekabet avantajı kazanmak için çevreyle iletişim önem kazanmıştır. Dikey 
yapılanmanın yanı sıra yatay yapılanmada başlamıştır. Otomasyondan dolayı 
hiyerarşik kademeler daha azalmıştır. Küreselleşmeden dolayı post modern 
yönetim döneminde coğrafi ve ürüne yönelik hybrid organizasyon yapıları 
doğmuştur.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal organizasyon yapıları ortaya 
çıkmıştır. Rekabetin artarak hızlı iletişimin önem kazanmasıyla birlikte çok yönlü 
iletişim ihtiyacı doğmuştur. Dijital yönetim döneminde tüm organizasyonların 
dijital olarak iş yapmaları zorunluluğu doğmuştur. İletişim türü farklılaşarak 
dijitalleşmiştir. Dijital iletişimde sanal ortamda ve farklı fiziksel ortamlarda 
mesaj alınıp verilir. Dijital iletişimde mesaj alıp verenin fiziksel ortam koşulları 
farklıdır, aynı fiziksel ortamı paylaşmazlar. Bireyin içinde bulunduğu fiziksel 
koşullar iletişimini etkileyecektir. 

Çalışanlar sanal ortamda birden çok katılımcının olduğu online 
toplantılarda soru sormaya çekinebilir veya konunun bir bölümünü kaçırabilir. 
Dijital iletişimde zamanı etkin kullanmak önem kazanmaktadır. Dijital 
iletişimde toplantılar belirlenen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilirler. Bu 
nedenle çalışanların toplantıya katılmadan önce ön hazırlık yapmaları online 
toplantının verimli olması ve etkinliği açısından  önemlidir. Dijital iletişimde 
yüz ifadeleri ve mimikler net olmadığından karşı tarafın gerçekten samimi olup 
olmadığını  anlamak ve  inandırıcılığı sağlamak zordur. Dijital iletişimde mesajı 
alan ve veren sarasındaki algılar yanıltıcı olabilir. Dijital iletişimin gerçekleştiği 
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notebook, tablet , akıllı telefonların görüntü kalitesi ve ses özellikleri farklılık 
göstermekte , oluşan arızalar iletişimin kesilmesine sebep olabilmektedir 
(Ayanoğlu,2021). 

3.3 Covid-19 Döneminde Yönetim Kademeleri Arasındaki İletişim 

Yönetim kademeleri arasındaki iletişim hem organizasyonun verimli 
performansı hem de çalışanların organizasyona bağlılıkları açısından kritik 
öneme sahiptir. Covid-19 pandemi sürecisinde organizasyon içi iletişim çok 
kritik hale gelmiştir. Çalışanların bu süreçte bağlılıklarını artırmak için orta 
kademe yöneticilerin üst kademe yöneticilerle iletişimleri kritik öneme sahiptir. 
Çalışanların yaptıkları işi görünür kılmanın tek yolu orta kademe yönetimin üst 
yönetim ile iletişimidir. Çoğu organizasyonda bu iletişim zayıf olduğunda karar 
alma süreçleri yavaş ilerlemektedir. 

Orta kademe yönetim çalışanlarla üst yönetim arasında köprü görevi 
gördüklerinden başarılı stratejilerin uygulanması orta kademe yönetimin üst 
yönetim ile kuracağı iletişimin kalitesine bağlıdır. Orta yönetim üst yönetimden 
bu süreçte, güçlendirilme, desteklenme, açıklık , dürüstlük, daha fazla iletişimle 
dinlenebilme bekler.

 Covid-19 pandemi döneminde şirketin verimliğini ayakta tutan en güçlü 
silah etkin iletişimdir. Çalışanların organizasyona aidiyet hissi etkin iletişim ile 
sağlanabilir(Hıdıroğlu,2020). 

3.4 Covid-19, Dijital Dönüşüm  ve Verimlilik 

Pandemi ile birlikte organizasyonlarda kaynakların verimli kullanımı kritik hale 
gelmiştir. Organizasyonlar maliyetli tüm faaliyetlerini devre dışı bırakarak hızla 
dijitalleşmeye yönelmişlerdir. Farklı sektörlerden 3500 çalışanın katıldığı bir 
araştırma sonucuna göre çalışanların %53’ü online çalışmanın verimli olduğunu 
düşünmektedir(Ayanoğlu,2021).

Pandemi döneminde organizasyonlar tedarik, üretim ve pazarlama 
süreçlerinde değişikliklere gidebilmekte, alternatif kanallar oluşturabilmekte, 
kaynakları daha etkin , verimli kullanmaya çalışmakta, küçülme ve işten çıkarma 
gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Covid-19 pandemisi dijitalleşmeye oldukça 
hız kazandırmıştır. Dijitalleşme ile birlikte organizasyonlar çeviklik, hız, 
esneklik ve verimlilik kazanmıştır. Operasyonlarda hata payının azalmasının 
yanı sıra kalite ve verimlilikte artmıştır. 
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Karmaşık işler yapay zeka ile otomatikleşmiştir. Organizasyonlar işgücü 
ve doğal kaynak tasarrufu sağlayıp maliyetlerini düşürmüşlerdir. Dijital 
dönüşüm sürecinde çalışanların yetkinliklerini geliştirmesi ve yaşam boyu 
eğitim yaklaşımı benimsemesi kritiktir. 

3.5 Covid-19 ,Dijital Dönüşüm  ve Organizasyonlarda İnovasyon 

Covid-19 pandemisiyle birlikte insanlar uzaktan çalışmaya başlamıştır. 
Yaşam ve tüketim alışkanlıkları değişmiştir. Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla 
birlikte yapay zeka ve dijitalleşme üzerine olan çalışmalar hız kazanmıştır. 
Dijitalleşmeyi bir fırsat olarak görüp üzerine yoğunlaşan organizasyonlar büyük 
rekabet avantajı elde etmektedirler. Dijital dönüşüme uyum sağlayamayan 
organizasyonların sürdürülebilirlikleri tehditle karşı karşıyadır. Dijitalleşmenin 
özellikle organizasyonlarda inovasyon konusuna katkısı vardır. Dijitalleşme 
ile birlikte günümüzde internetten görüntülü toplantı ve konferanslar, dijital 
bankacılık, elektrikli otomobiller, bulut teknolojisi, internetden alışveriş günlük 
yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

Görüntülü video konferans ilk olarak 1964’de ABD’de AT&T tarafından 
geliştirilse de dijitalleşme  ve pandemi ile birlitke artık dünyadaki tüm 
organizasyonlara yayılmıştır (Wallis,2016). Dijital dönüşüm ile birlikte 
organizasyonların pazarlama, istihdam ve üretim fonksiyonları da etkilenmiştir. 
Organizasyonlar rekabette geri kalmamak için birbirlerinin ürettikleri 
teknolojileri sürekli takip eder konumdadırlar. 

‘’Yaratıcı yıkım’’ olarak Schumpeter tarafından adlandırılan süreçte 
işe yaramayan ve verimsiz teknolojiler devreden çıkararak güncel ve verimli 
teknolojilerin ortaya çıkarılması vurgulanmıştır (Çetin ve Fikirli;2017).Yıkım 
ve yaratıcılık arasında dijitalleşme bir aracı görevi görmektedir. 

Dijitalleşme ile birlikte fabrikalar zamana ve mekana bağlı olmadan 
üretim yapabilme imkanına kavuşmuştur (Rogers,2016). Endüstri 4.0 kavramı 
dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkmış ve iş süreçleri yenilenmiştir. Bu süreçte 
insanın makine olan ilişkisi artmış, fabrikalardaki kompleks ağlar sürekli bağlantı 
halinde çalışır hale gelmiştir. Teknoloji bağlantılı her şey sıklıkla güncellenir 
hale gelip çeviklik ve dinamiklik hız kazanmıştır (Apilioğulları,2019).

Dijitalleşme inovasyonlara hız kazandırmıştır. İnovasyonlara bağlı olarak yeni 
sektörler ve yeni iş türleri doğmuştur (Şener ve Yüksel,2017). İnovasyon en genel 
tanımı ile yeni fikirlerin süreç, hizmet ve ürüne dönüştürülerek ticarileştirilmesidir. 
Organizasyonların günümüzdeki aşırı rekabet koşullarında varlıklarını 
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sürdürmelerinde inovasyon faaliyetleri kritik önem taşımaktadır (Nylen,2015). 
İnovasyon sayesinde organizasyonlar pazar beklentilerine karşılık verebilirler 
(Lytras vd.,2018). İnovasyon organizasyonlar için sürdürülebilir rekabet avantajı 
sağlamada kritik role sahiptir (Obradovic ve Obradovic,2016).Organizasyonlarda 
sürekleyici ve yıkıcı olmak üzere iki tip inovasyon görülmektedir.  Ürünlerde 
versiyon değişikliği, revizyon, model yükseltme gibi uygulamalar sürekleyici 
inovasyon türüne girer. Küçük değişiklikler olmakla birlikte süreklilik vardır. 
Yıkıcı inovasyon, iş süreçlerini  ve pazar dinamiklerini değiştiren, farklı işlevler 
ve fonksiyonlar sunarak müşteriye değer katan inovasyonlardır. Eski ürünün 
tamamen ortadan kalkmasını gerekitirir (Apilioğulları,2019).

Organizasyonların yeni girdi ve süreçleri kullanarak yeni ürün veya 
hizmetler üretmesi de inovasyon kapsamına girer. Bunu yapan organizasyonlar 
rekabet avantajı elde edecek, rakiplerde takipçi konumunda olacaklardır (Jabbari 
ve Tohidi,2012).

“Dijital inovasyon’’ kavramı dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkmıştır. 
İnovasyon sürecinde dijital teknolojilerin kullanılması ‘’dijital inovasyon’’ 
olarak adlandırılmaktadır. Dijital inovasyon süreç ve teknojilerin dijital olması, 
altyapının dijital olup uygun olması , ve dijital deneyimlerin yaygınlaştırılması 
şeklinde olabilir (Nambisan vd.,2017).

İnovasyon değişimlere hızlı cevap verebilmeyi , maliyet ve riski göze 
alabilmeyi gerektirir. Eskiden yapılan inovasyonlar da prototiplerin denenmesi 
ciddi maliyetler gerektirmekte olup riskli çalışmalardı. 

Dijitalleşme ve dijital teknolojiler sayesinde yeni ürün denemeleri kolaylıkla 
ve hızlı yapılabilmektedir. Dijitalleşme ile birlikte ürünlerde değişiklikler geri 
bildirimlerle kolaylıkla yapılabilmektedir (Rogers,2016).

Organizasyonlar inovasyon yaparken yeni ürün ve hizmet geliştirmek 
adına veriye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu verilere dayanarak yeni iş modelleri 
oluşturabilirler. Hizmet sektöründe inovasyon dijital teknolojiler ile 
kolaylaşmıştır. Tasarım sürecini kolaylaştırıp kısaltan dijital teknolojiler yeniliği 
hızlandırır. Dijital teknoloji sayesinde organizasyonların sosyal çevresi genişler 
ve stratejik işbirlikleri artar (OECD,2020).Organizasyonların stratejik planları 
inovasyonların etkili olmasında kritiktir(Apilioğulları,2019).

Dijitalleşme ile birlikte ürün hayat eğrileri kısalmış, tüketici ve pazar 
beklentilerini karşılamak için inovasyon konusunda organizasyonların üzerinde 
büyük bir baskı oluşmuştur. Dijitalleşme organizasyonların inovasyon süreçlerini 
ve boyutlarını etkiler. 
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3.6 Covid-19 ve Organizasyonlarda Sürdürülebilirlik 

Gündem 2030 kapsamında 2015’de 17 hedeften oluşan ‘’BM Sürdürülebilirlik 
Kalkınma Amaçları’’ kabul edilmiştir (UN,2015). Ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele, sosyal, kültürel değerlerin 
korunması, çevreye zararın önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye için 2019’da 
‘’Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Seti’’ yayımlanmıştır (TÜİK,2019). 
Covid-19 pandemisiyle birlikte dünyadaki gelir eşitsizliği daha çok göze çarpmaya 
başlamıştır. Sürdürülebilirlik organizasyonlarda yenilikçi uygulamalar arasındadır. 
Organizasyonel sürdürülebilirlik sadece kar odaklı olmaktan ziyade toplum içinde 
değer yaratmayı hedefleyen iş stratejileri oluşturulmasıdır (Prexl ve Signitzer,2008).
Tüm paydaşların menfaatlerini gözeten bütüncül bir yaklaşım ve çevrenin ve 
doğal dengenin korunmasını içerir. Sürdürülebilirlik ekolojinin korunmasını ve 
virüs oluşumunu önlemektedir. Sürdürülebilirlik ile kısa vadeli kazanımlar yerine 
gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak hedeflenmektedir. 

İklim değişikliği, dijitalleşme, küreselleşme yanı sıra Covid-19 pandemisi 
de sürdürülebilirliği etkilemiştir. ABD’de teşvik yatırımlarının çevre odaklı 
yapılandırılması gerektiği ve dijital dönüşümün gerekliliği vurgulanmaktadır 
(McKinsey & Company,2020a).

Organizasyonlarda dijital dönüşüm ile dijital sistemlerin devreye girmesi 
sürdürülebilirlik açısından değer yaratacaktır (Atabarut,2021). Dijitalleşme ile 
üretim süreçleri de dönüşeceğinden karbondioksit salınımında önde giden enerji 
sektörünün dönüşmesi çevresel korunma açısından büyük avantaj sağlayacaktır. 

Dijitalleşme ile birlikte yapay zeka ve robotlar yaşamın bir parçası haline 
gelmeye başladı. Endüstri 4.0 kavramı dijitalleşme ile birlikte günümüzün 
konusu olmuştur.

3.7 Covid 19 ve Organizasyonel Değişim Yönetimi 

Değişim yönetimi organizasyonlarda çok uzun senelerdir uygulanmaktadır. 
Araştırmalara göre organizasyonların sadece %20’lik bölümü değişim 
yönetiminde başarılıdır (Hıdıroğlu,2020). Yöneticilerin liderlik becerileri 
değişim yönetiminin başarısında belirleyicidir. Yöneticilerin kendi uzmanlık 
alanı dışındaki konularda destek almaları değişim yönetiminin başarılı olmasını 
sağlayacaktır. İnsan kaynakları, süreç ve kalite yönetimi konusunda yöneticiler  
destek alabilirler (Seetharaman,2020). Organizasyonlar değişimin organizasyona 
adapte edilmesi konusunda da danışman şirketlerden destek alabilirler. Değişim 
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organizasyona adapte edilmeye çalışılırken danışmanlık alınan şirketle sürekli 
iletişim içinde olmak kritiktir. Danışman desteğiyle yöneticilerin değişim 
gerektiren konularda uzmanlıklarını geliştirmekle kaybedilen zaman önlenmiş 
olup pazar ve müşteri beklentilerine daha kolay cevap verilebilmiş olunur. 
Değişim yönetiminden organizasyonda kimin sorumlu olduğu, değişim 
planlarının organizasyonun stratejik planlarına entegre olup olmadığı, değişim 
yönetimini problemsiz yönetmek için organizasyonda ortak bir metodun olup 
olmadığı yöneticiler için bu süreçte kritiktir. Organizasyon içinde değişim 
yönetiminden kim sorumluysa değişim sürecini titizlikle takip etmeli, değişime 
katkı sağlayan davranışları ödüllendirmeli, değişimi sabote eden davranışları 
cezalandırmalıdır. Değişim, organizasyonel yönetimin bir parçası olarak kabul 
görmelidir(Hıdıroğlu,2020).

3.8 Covid 19, Veri Madenciliği  ve Risk Yönetimi 

2008’de dünya genelinde gerçekleşen ekonomik kriz sonrası risk, yönetim ve 
finans açısından çok kritik hale gelmiştir.  Covid-19 pandemisinin ekonomik 
açıdan oluşturduğu farklı riskler vardır. 

Hükümetler bir yandan pandeminin yayılmasını önlemeye çalışırken, 
fabrikaların  üretimleri kesintiye uğramış, talep ve arz şoklarıyla karşı 
karşıya kalınmıştır. Farklı endüstrilerin farklı tedarik zincirleri olduğundan 
ekonomik şoklara farklı tepkiler vermişlerdir (Bogataj ve  Bogataj ,2007). 
Tedariğini Çin’den yapan organizasyonlar Covid-19 krizi farkındalığına diğer 
organizasyonlardan önce ulaşmışlardır. 

Bu sektörler ulusal ekonomi içinde birbirine bağımlı ve bağlantılıdır ve 
risk sektörler arasında dağılabilir.

 Risk değerlendirme yaklaşımlarının çoğu nicel olasılığa dayalı yöntemlere 
ve finansal verilere odaklanır(Aven,2012).Bu tür risk değerlendirmelerinde 
yayınlanan veriler geriye yönelik sunulur ve anlık, mevcut  risklerin 
değerlendirmesini zorlaştırır. Organizasyonlar bu raporlar sayesinde orta 
düzeyde risk değerlendirmelerini yapabilirler. 

Krizlerden, tedarik zinciri kesintilerine ve kısa dönemli krizlere 
daha duyarlı olan organizasyonlar diğerlerine göre daha çok etkilenecektir 
(Stephany,Stoehr,Darius,Braesemann,2020).

Covid-19 salgını artmaya başladıkça ekonomik riskler pahasına 
hükümetler insanların bir araya gelmesini azaltmaya çalışıyor. Ekonomik 
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gerilemeyi dengelemek için maliye politikaları paketleri hazırlanmaktadır. 
Kamu kriz harcamalarının etkin bir şekilde kullanımını sağlamak için 
pandemiden en çok hangi sektörlerin etkilendiğini ve şu anda hangi 
sektörlerin mali desteğe ihtiyaç duyduğunu belirlemek önemlidir. Hükümetler 
ve organizasyonlar bu riskleri ölçmek için veri madenciliği yaklaşımını 
kullanabilirler(Stephany,Stoehr,Darius,Braesemann,2020).

Hükümetler ve organizasyonlar pandemi krizini yönetmek için geçmişe 
yönelik şirket risk raporlarını inceleyebilirler. Bu veri setinden yararlanmak 
potansiyel risk faktörlerinin gerçek zamanlı analizini sağlar. Ön bulgular 
şirketlerin risk bilincinin borsadaki gelişmeleri önlendiğini göstermektedir 
(Stephany,Stoehr,Darius,Braesemann,2020). Risk bilinci hem büyüklük hem 
yapı olarak sektörler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Hükümetler 
Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik zararları döngüsel ve mali politika 
paketleri ile dengelemeye gönüllüdürler. 

Organizasyonlarda bilgiyi yönetmek için veri toplamanın önemi büyüktür. 
Organizasyon içinde teknolojik araçların etkin kullanılması veri depolama 
açısından kritiktir. Bu verileri kaydedip istatistiki olarak yorumlayabilen 
organizasyonlar risk yönetimi açısından diğerlerine göre daha avantajlıdırlar. 

Geçmişe yönelik depolanan bu veriler sayesinde organizasyonlar daha etkin 
ve hızlı karar alabilirler. Veri tabanları organizasyondaki yöneticilerin verilere 
istediği zaman ulaşmasını ve kolayca analiz yapabilmelerini sağlamaktadır. 

3.9 Covid 19 ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 

Covid-19’un çalışma hayatındaki yarattığı değişikliklerden en çok 
organizasyonların insan kaynakları etkilenmiştir. Pandemi bir kriz olduğu, 
insan kaynakları da kriz yönetiminde kritik rol üstlendiği için değişimin 
merkezindedir(Gunningle vd.,2019). Pandemi döneminde organizasyonların 
devamlılığı önem arz ettiği için insan kaynaklarının başarısı hayati önem 
taşımaktadır. Pandemi döneminde insan kaynakları uygulamaları mavi yaka ve 
beyaz yaka çalışanlara göre farklılıklar göstermektedir. 

İnsan kaynakları beyaz yakalara yönelik, kısmi çalışma saatleri, uzaktan 
çalışma, kademeli olarak işe gelme gibi uygulamalar yapmıştır(Caligiuri vd., 2020). 

Covid-19 pandemi sürecinde birçok organizasyon ani bir şekilde uzaktan 
çalışmaya geçmek durumunda kalmıştır. Bazı organizasyonlar bu geçişi 
başarıyla yönetmiş olsa bile bazıları için bu durum o kadar kolay olmamıştır. 
Organizasyonların teknik altyapısı imkan verdiği sürece çalışanlarına uzaktan 
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çalışma imkanı verebilmektedir. Bu aşamada sorun yaşayan organizasyonlar da 
vardır. Organizasyonların siber altyapısı güvenliği sağlamaya yetmiyorsa uzaktan 
çalışma uygulamasına gidememişlerdir. Bazı çalışanların ev ortamı ve sahip 
oldukları imkanlar uzaktan çalışmaya elverişli değildir. CFO’lara yapılan bir 
araştırma sonuçlarına göre üst düzey yönetimin %20’si işletme maliyeti tasarrufu 
nedeniyle uzaktan çalışmaya olumlu bakmaktadır (Yoon,2020). Uzaktan çalışan 
sayısının geçmişe göre 4-5 kat artacağı öngörülmektedir(Yoon,2020).  Uzaktan 
çalışmaya ve yeni çalışma koşullarına adapte olma, gelecek kaygısı içinde olan 
çalışanlara stres ve baskı yaratabilir. Uzaktan çalışmada çalışanları yönetmek 
yöneticiler için daha da zorlaşmıştır. Yöneticiler tarafında da çalışanların 
verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespiti zorlaşmıştır. Uzaktan çalışmaya 
geçilmesiyle yöneticiler her an çalışanlara ulaşmayı talep etmektedirler. Bu 
durum çalışanların özel hayat-iş hayatı dengesini bozmuş ve stres yaratmıştır. 
Uzaktan çalışmada yöneticilerin çalışanlara güven ve moral aşılaması, 
çalışanların motivasyonunu ve üretkenliklerini olumlu etkiler(Hıdıroğlu,2020).

Güvenlik açıkları nedeniyle birçok organizasyon  siber saldırılara maruz 
kalabilmektedir(Okereafor & Manny, 2020).Uzaktan çalışmaya geçebilen 
organizasyonlar uzaktan çalışma konusunda eğitimler vermeye başlamışlardır 
(Meister,2020).Uzaktan çalışmanın ne olduğu yeniden çerçevelenmiştir (Öge & 
Çetin,2020). 

Uzaktan çalışma sürecinde takım performansını sürdürerek   paydaşlara 
verilen sözleri yerine getirmek için yeni yöntemlerin gerekliliği tespit edilmiştir 
(ILO, 2020d).Uzaktan çalışmada çalışanlar odaklanma ve zaman yönetimi gibi 
sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir (Kaushik & Guleria ,2020).Okulların 
online eğitime geçmesiyle birlikte çalışan ebeveynlerin sorumlulukları da 
artmıştır(ILO, 2020d). 

Karantina uygulamaları ve  sosyal izolasyon  kaynaklı iş ve özel yaşamın 
evde geçmesiyle,  hem işlerine hem de çocuklarına organize olmaya çalışan 
çalışanlarda ve bekar çalışanlarda iş ve özel yaşam dengesini korumak oldukça 
zorlaşmıştır (Carnevale ve Hatak, 2020).Uzaktan çalışmayla evdeki insan sayısı 
fazlalaştıkça insanlar iş ve özel yaşam çatışmalarını yönetmekte zorlanmaya 
başlamışlardır. Bu süreçte çalışanların fiziksel sağlıkları kadar psikolojik 
sağlıklarını da korumak önem kazanmıştır. Sosyal izolasyona bağlı olarak 
çalışanlarda öfke, stres, depresyon bulgularına rastlanabilmektedir (Brooks 
vd.,2020).Uzaktan çalışma bu bulguların etkisini daha da artırabilmektedir 
(Eurofound,2020). 
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Pandemi insanlardaki kaygı seviyesini artırmaktadır (WHO,2020d). 
Pandemi ortamında ekonomik kriz kaynaklı iş güvencesinin olmayışı 
çalışanlardaki kaygı ve stresi artırmaktadır. Pandemiyle iç içe çalışmak 
durumunda kalan sağlık çalışanlarında bu kaygı çok daha yoğun yaşanmıştır 
(Eurofound,2020). 

Mavi yaka çalışanlarda uzaktan çalışma uygulaması mümkün olamamıştır. 
Özellikle sanayi sektöründeki mavi yaka çalışanların çalışma biçimlerinde 
değişiklik olmamıştır (Delen & Peksan, 2020). Üretim sürecindeki mavi yaka 
çalışanlar üretimin devamlılığını sağlamak için fiziken iş ortamında bulunmak 
zorundadır. Bazı sektörlerde artan talep nedeniyle mavi yaka çalışanların fazla 
mesai yaptıkları da olmuştur (Delen & Peksan, 2020). Pandemi döneminde 
yemekhane, servis gibi ortak kullanım alanları bazı organizasyonlarda virüsten 
korunmak için hijyeni sağlamada yetersiz kalmıştır (Carnevale & Hatak, 2020).
Mavi yaka çalışanların fiziken işyerinde bulunma zorunlulukları stres ve kaygı 
düzeylerini artırmıştır (Wong vd.2020).Mavi yaka çalışanlar uzaktan çalışma 
imkanı verilemediği için kendilerini önemsiz, unutulmuş , yalnız bırakılmış 
hissedebilmektedirler (Delen &Peksan,2020). Mavi yaka çalışanların çalışma 
koşulları ağır olduğu için işe bağlılıkları da olumsuz yönde etkilenmektedir 
(İlhan vd.,2019). 

1980-2000 yılları arasında doğmuş olan mavi yaka Y kuşağının kariyer ve 
iş beklentileri bu çalışanların performanslarını olumsuz etkilemekte (Hennequin, 
2007)  ve elde tutmayı zorlaştırmaktadır.

3.10 Covid -19 ve  Dijitalleşen İnsan Kaynakları 

Dijitalleşme insan kaynakları süreçlerini ve işleyişini etkilemiştir. 
Günümüzde insan kaynakları ‘’e-insan kaynakları’’ olarak yeni bir alana 
dönüşmektedir(Erdal,2004). Dijital insan kaynakları uygulamalarının kapsamına 
personel bilgileri, ücret yönetimi, performans yönetimi, çalışan memnuniyet 
araştırmaları, eğitim ve kariyer gelişimi yönetimi, iletişim, duyurular girmektedir 
(Subaşlar,2006).

Günümüzde birçok organizasyon insan kaynakları süreçlerini eİKY 
üzerinden yürütmektedir (Öge,2004;s.110).Dijitalleşen insan kaynakları 
süreçlerinde hız kazanılmıştır. İnsan kaynakları fonksiyonları , operasyonel, 
ilişkisel ve dönüşümsel olmak üzere 3 boyutta sınıflandırılabilir. Operasyonel 
boyutta personel verileri saklanır, ilişkisel boyutta eğitim ve performans 
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analizleri yapılır, dönüşümsel boyutta stratejik insan kaynakları faaliyetleri 
yer alır (Ma ve Ye;2015,s.72). Organizasyon için bilginin yaygınlaştırılması 
ve paylaşımı, personele ait veri tabanlarının oluşturulması, personele ait 
özlük bilgilerimin girişi ve güncellenmesini içeren temel insan kaynakları 
fonksiyonları, süreçlerin analizi gibi karmaşık insan kaynakları işlemleri, 
organizasyon içi ağların organanizasyon  dışı ile entegre edilmesi aşamaları 
sonucunda insan kaynakları dijitalleşir(Öge,2004;s.110).Dijitalleşen insan 
kaynakları uygulamaları çalışanlara kişisel gelişimlerini ve kariyerlerini 
yönetmede fırsat sağlamakta, İK yöneticilerinin operasyonel işlerini azaltarak 
daha stratejik işlere yönelmelerini sağlamakta, bürokrasiyi azaltıp verimliliği 
artırmakta, zamanı daha etkin kullanmayı sağlamakta, bilginin yayılımını 
kolaylaştırıp öğrenen organizasyon olmayı kolaylaştırmakta, departmanlar arası 
iletişimi kolaylaştırmaktadır (Grant,2013:s.188). İnsan kaynakları planlaması 
dijitalleştiğinde mevcut durum analizi, personel ihtiyacının belirlenmesi, bu 
ihtiyacı karşılamaya yönelik aksiyon planı oluşturulması, değerlendirme ve 
kontrol elektronik ortamda yapılır (Acar,2009,s.89).İnsan kaynakları planlama 
sürecinde bilgi yönetimi kritik öneme sahiptir. Bu bilgiler arasında personelin 
eğitimi, tecrübesi, performansı, çalışma süresi, ücret bilgileri, sosyal haklara ait 
bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, istenildiğinde 
ulaşılabilir olması, anlaşılır ve güvenilir olması kritik öneme sahiptir. Dijital 
ortamda tahmin teknikleri kullanarak insan kaynakları planlaması yapılabilinir. 
Bu verileri elektronik ortamda saklamak denetimi de kolaylaştırır. 

Organizasyonlar dijital işe alım teknolojilerini kurumsal web sitelerinde 
kullanmaya başlamışlardır. Web sitelerinde yer alan başvuru formları sayesinde 
iş başvurularını ve değerlendirmelerini online olarak yapabilmektedirler. 
İşe alım siteleri de organizasyonların bu süreçlerine dahil olabilmektedir. 
Organizasyonlar işe alım siteleri aday havuzundan personel değerlendirmesi 
yapabilmektedirler. Internetin yoğun kullanılmasından sonra organizasyonlar 
coğrafi bakımdan daha fazla işgücüne daha hızlı olarak ulaşabilmektedirler 
(Dougall,2001).Bilgi teknolojileri sayesinde organizasyon içi çalışanların 
bilgileri web ortamında saklanmakta , adaylar arası karşılaştırmalar ve en uygun 
adayın seçimi dijital teknolojiler aracılığı ile yapılabilmektedir. 

Kuşaklar arası yaşam alışkanlıkları ve beklentilerinin değişmesi de insan 
kaynaklarının dijital dönüşümünü zorunlu hale getirmektedir (Ehrhart ve 
diğerleri,2012). Dijital teknolojiler kullanarak personel alımının organizasyonlar 
açısından her an ilan yayınlatma, standart şekilde özgeçmiş alma, güncel 
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bilgilere hızlı erişebilme, geniş aday havuzuna ulaşma , kağıtsız işlem gibi 
avantajları vardır (Saldamlı,2008,s.239-263). Adaylar için de özgeçmişini pasif 
veya aktif olarak tutabilme, bilgilerini güncelleyebilme, özgeçmişin sadece 
istenen firmalara açık tutulması, başvuru maliyetlerinden tasarruf sağlama gibi 
avantajları vardır(Saldamlı,2008,s.239-263).

İnsan kaynaklarında performans değerlendirme sistemleri de 
dijitalleşmeye başlamıştır.360 derece performans değerlendirme sistemi buna 
örneklerden biridir. Organizasyonlarda dijital ücretleme de yaygınlaşmıştır. 
Dijital ücretleme sayesinde ücetlerle ilgili analiz ve raporlar daha kolay çıkarılır, 
ileriye yönelik ücret tahminleri yapılabilir, ücrete dair araştırmalar yapılabilir, 
ücrete referans olacak bilgiler saklanabilir. İnsan kaynaklarındaki dijitalleşme 
ile birlikte e-öğrenme kavramı doğmuştur. E-öğrenme uzaktan bireysel öğrenme 
yöntemidir. Çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme olarak ikiye ayrılır. Kurumsal 
ağ yapısını kullanarak öğrenme çevrimiçi olup bilgisayar kullanarak öğrenme 
çevrimdışı öğrenmedir (Erdal,2004,s.60-61). E-öğrenme ile birlikte eğitimin 
sürekli kılınması hedeflenmektedir. Çalışanlar ne kadar eğitimli olursa olsun 
yeni gelişmelerden haberdar olmalıdırlar. 

3.11 Girişimci Yöntemleriyle Yöneticilere Pandemi Önerileri 

Organizasyonlar Covid-19 sürecinden geçerken mevcut çalışma koşulları 
etkilenen çalışanlarına düşünceli davranmalıdır. Ailevi taleplerin artan iş 
bağımsızlığı ile uyumu ve çalışanın öz sorumluluğunun üretkenlik ve refahı 
üzerindeki etkisini anlamak başta insan kaynakları yöneticilerinin ve diğer tüm 
yöneticilerin hedeflerinden biri olmalıdır. 

Covid-19 pandemisinin bozulmuş çalışma ortamlarını değiştirmek 
isteyen çalışanlarda sosyo-psikolojik, fiziksel ve teknik sonuçları olmuştur. 
Organizasyonlar ve yöneticiler, çalışanların yeni iş ortamlarında karşılaştıkları 
bu zorluklara bağımsız çalışan girişimcilerin karşılaştıkları zorlukların çözümü 
için kullanılan yöntemleri uygulayarak karşılık verebilirler.  

Bir girişimci işgücü konumlarını, seyahati ve ulaşımı analiz etmelidir. 
Bir organizasyonun en büyük kaynağı çalışanlar olduğu için çalışanların refahı 
organizasyonlar için birinci önceliklidir. 

Covid-19 pandemi döneminde çalışanların en büyük endişeleri %61 
oranında finansal güvence, %56 sağlık ve refah ,%25 aile, %24 verimlilik ve 
iştir (SMARP ;Butler & Rivera, 2020).
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İyileştirilmiş gelişme ve yönetim için öncelikle çalışanların bu pandemiden 
nasıl etkilendiğinin tespiti önemlidir (Jouany & Martic, 2020). Çalışanlar evden 
çalışmayı talep edebilirler ve organizasyonlarda gerekli altyapı sağlanmalıdır. 
İlave olarak çalışanların bulundukları lokasyon ve ulaşımları dikkate alınarak 
iş programları yeniden tanımlanmalı veya revize edilmelidir. Çalışanın veya 
çalışanın yakınının salgına yakalanması durumunda organizasyonun prosedürleri 
tanımlı olmalıdır ve bu prosedürler hızlıca uygulamaya alınmalıdır. 

Çalışanların sağlığı ve güvenliği birincil önceliğe alınarak iş aktiviteleri 
günlük olarak yeniden düzenlenmelidir (Weidemeyer, 2020). Ayrıca 
organizasyona gelen ziyaretçiler için prosedür ve kurallar detaylandırılmalıdır. 
Ayrıca çalışan ebeveynleri etkileyen okul kapanmaları da dikkate alınmalıdır.

Bir girişimci doğru iletişim  yolunu belirlemelidir. Hiçbir yönetici aşırı 
iletişim nedeniyle suçlanmaz. Bir yönetici olarak iletişim becerilerine ve 
stratejilerine dikkat etmek, titiz olmak ve olabildiğince görünür olmak önemlidir. 
Yöneticilerin yapabildiği kadar çalışanlarla iletişim kurması ve çalışanların 
kendisine ulaşmasında izin vermesi gerekir. Yöneticiler çalışanların işle ilgili 
olduğu kadar kişisel korkuları hakkında da konuşmasına izin vermelidirler 
(Nevins, 2020). Organizasyonlar çalışanları bilgilendirmek için çaba gösterse 
de pandemi döneminde bilgi daha çarpıtılarak yayılmıştır. 

Sonuç
Pandemiler dünya genelinde beraberinde köklü değişiklikleri meydana 
getirmiştir (Hays,2005).Her organizasyonun üretimden tedarik zincirine kadar 
kalıcı değişimler olmuştur. Organizasyonlar yeni dünya düzenine dijitalleşerek 
uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. İletişimde dijitalleşmiştir. Çalışma hayatında 
pandemiye bağlı olarak köklü değişimler gerçekleşmiştir. Organizasyonlarda 
çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını gözetmek sorumluluğu doğmuştur 
(Eurofound,2020). Organizasyonların insana dair koordinasyonlarının 
merkezinde insan kaynakları olduğu için pandemi döneminde insan kaynakları 
uygulamaları büyük öneme sahiptir (Deloitte, 2020) .Organizasyonlar ve 
yöneticiler çalışanların fiziksel sağlığını gözetmek zorundadır. 

Organizasyonlar bu pandemi döneminde ülkesinden uzaktaki ofislerinde 
çalışanları pandemi bitinceye kadar ülkesine geri getirmek için çaba sarf 
edebilirler. Uzaktan çalışmayla çoğu çalışan ofislerini eve taşımış, iş yapış 
tarzlarını yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Uzaktan çalışma ile işletme 
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giderlerinde büyük düşüş yaşayan organizasyonların bu avantajı evden çalışmayı 
devam ettirerek sağlayacağı öngörülebilir (Ayanoğlu,2020).

Sosyal medya, en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Dijital 
iletişim tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Geleneksel organizasyon yapıları sanal 
organizasyonlara dönüşmüştür. Çalışanlarda artık yaratıcı düşünme, teknolojiye 
uyum, organizasyona değer katma, hızlı karar verebilme, zaman yönetimi, 
kendi kendine yetebilme gibi özellikler aranmaktadır. Uzaktan çalışma ile 
birlikte yöneticiler için çalışanları denetlemek için farklı kontrol mekanizmaları 
oluşturma ihtiyacı doğmuştur. 

Çalışanın öz kontrolü ve denetimi, yöneticilerin de çalışana güven 
geliştirmesi önem kazanmıştır. Yeni dünya düzenine uyum sağlayabilen 
dijitalleşebilen organizasyonlar ayakta kalacak diğerleri entropiye 
uğrayacaklardır(Ayanoğlu,2021). 

1987 yılında ilk defa ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı bu yıldan 
itibaren  devlet politikalarında yerini almaya başlamıştır. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen bir kavramdır. 1980’lerden 
itibaren iş dünyasının ve organizasyonların gündem konularına eklenmiştir. 
Günümüzde organizasyonlardan sadece kar edip, mal ve hizmet üretmesi değil, 
çevreyi gözetmesi ve topluma değer katması beklenmektedir. Sürdürülebilirlik 
sorumluluklarını gerçekleştiren organizasyonlar itibar kazanıp kalıcı 
olabileceklerdir. 

Dijitalleşen organizasyonlardan doğal kaynak kullanımı, gaz salınımı, 
atık oluşumu gibi ekolojik dengeye zarar veren birçok faaliyetinde azalma 
beklenmektedir. Covid-19 pandemisi geçmişte ekolojik dengeye verilen 
zararlar neticesi ile oluşmuştur. Bu pandemiden gerekli dersler alınıp 
yaşanabilir bir dünya için mücadele edilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu 
bağlamda organizasyonlarda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmelidir. 

İnovasyonlar organizasyonlara rekabet avantajı sağlamakla birlikte insan 
hayatına değer yaratarak toplum refahını artırmaktadır. Organizasyonun tüm 
fonksiyonlarına dijitalleşmeyi entegre etmesi organizasyonlara hız ve verimlilik 
sağlayacaktır. Tam zamanında üretim ve stoklardaki maliyetin azalması üretim 
süreçlerinde dijitalleşme ile mümkün olabilecektir.

Hiyerarşik yapının önemli olmadığı, fiziksel olarak aynı ortamlarda 
olmayan çalışanların bir araya geldiği sanal organizasyonlar dijitalleşme ile 
birlikte ön plana çıkacaktır.
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Dijitalleşme ile birlikte işletme maliyetleri düştüğünden küçük işletmelerin 
önü açılmakta ve dijital girişimcilik ön plana çıkmaktadır. Covid-19 ile 
organizasyonlarda insan kaynakları da dijitalleşmek durumunda kalmıştır. 

Hükümetler ve organizasyonlar tarafından pandeminin yarattığı ekonomik 
krizi yönetmek için veri madenciliği yönteminden yararlanıp geçmişe 
ait şirket raporları incelenerek uygulanabilecek politikalar belirlenebilir. 
Organizasyonlarda veri tabanlarını saklamak için teknolojiye ihtiyaç vardır. 
Bu veri tabanları sayesinde yöneticiler risk yönetimi ve analizlerini daha etkin 
ve hızlı yapabilmektedirler. Pandemi gibi zor koşulların olduğu dönemlerde 
organizasyonların hayatta kalmak  ve riskleri yönetmek için veri madenciliği  
ve bilgi yönetiminde uzmanlaşmaları kritik öneme sahiptir. 
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1. Giriş

COVID-19 olarak adlandırılan ve 2019 yılının son aylarında ortaya
çıkan hastalığın, 2020’nin başlarında itibaren dünya geneline yayılması 
sonucunda Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesi ile birlikte 

ülkelerin geneli sıkı tedbirler almak zorunda kalmıştır (World Health Organization, 
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2020). Ülkelerde mevcut olan geleneksel bürokratik yapıların bu tarz kriz, salgın 
ve felaket durumlarına karşı başarılı bir şekilde durumu yönetebilmelerinin zor 
olabileceği ve bu tip krizleri yönetebilecek liderlerin yeteneklerinin daha da ön 
plana çıktığı yapılan çalışmalar sonucunda bilinmektedir (Boin vd., 2013; De 
Bussy vd., 2012).

Liderliğin tanımına ilişkin genel bilgiler, liderlerin diğer çalışanları motive 
etme ve etkileme yeteneğini içerdiğini gösterir (De Oliveira vd., 2015). İdeal 
olarak motivasyon ve etki, olumlu ve saygılı bir şekilde gerçekleşir ve belirli 
hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur (De Oliveira vd., 2015). Liderliğin bu en 
genel tanımı liderlik sürecini değerlendirmek için bir temel olarak kullanılırken, 
akademisyenler pratikte liderliğin teorik temellerini anlamayı amaçlayan çeşitli 
çerçeveler geliştirmişlerdir (Ghasabeh, vd., 2015). 

Var olan sayısız liderlik tanımı vardır. Liderliğin ve seçilen liderlerin kişilik 
tarzlarının neden bu kadar önemli olduğunun doğru bir şekilde anlaşılması için, 
hem liderlik hem de liderlik stili kavramlarını açık bir şekilde tanımlamak 
gereklidir. Gandolfi (2016), güçlü bir liderlik için beş maddelik bir kombinasyon 
tanımlamıştır; (i) bir veya daha fazla lider olmalıdır, (ii) liderliğin takipçileri 
olmalıdır, (iii) lider eylem odaklı olmalıdır, (iv) liderin kişilik ve hareket tarzı 
olmalıdır, (v) liderin amaçları ve hedefleri olmalıdır.

Buchanan (2013), dünyanın 20. yüzyılın başlarından beri farklı liderlik 
aşamalarından geçtiğini belirtmektedir. İlk olarak 1980’lerde hüküm süren 
“komuta ve kontrol et” kavramı ortaya çıkmış, bunu 2000’lerin ortalarına 
kadar “yetkilendir ve takip et” ve son olarak “bağlan ve ödüllendir” kavramları 
izlemiştir. Bu zaman çerçevesi evrensel olarak doğru olmayabilir, ancak farklı 
liderlik tarzlarının neden ve nasıl ortaya çıktığına dair yüksek düzeyde bir 
gerekçe sağlayabilir.

Şentürk (2010) liderliği, diğer insanları etkileyen, onlarda heyecan ve istek 
uyandıran, cesaretlendiren,  rehberlik eden ve yol gösteren, rasyonellikten daha 
çok, duygusal boyut olarak ağır basan bir kavram olarak nitelendirmiştir. Liderlik; 
geleceği gören, liderlik yaptığı kurumun geleceğine yönelik hedefler ve vizyon 
oluşturan ve oluşturduklarını hayata geçirebilen kişi olarak tanımlanabilir. Lider 
olan kişi kişilik özellikleri ve bireysel yetenekleri bakımından diğer insanlardan 
farklıdır (Aksel, 2003).

Liderin algılanan kişiliğinin, liderin etkinliği ile ilgili olduğu ve bu 
etkinliğin ikincil sonuçlarının da örgütsel performans göstergeleriyle ilişkili 
olduğu ortaya çıkmıştır (Harms vd., 2017). Liderlik davranışlarının örgütsel 
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sonuçlar üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu davranışların dikkatli bir 
şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi önemli bir adımdır.

Liderin davranış biçimi, örgütlerdeki insan potansiyelinin örgütün 
amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve harekete geçirebilmesi noktasında 
oldukça önemlidir (Eren, 2007). Burns (1978) lideri, astlarının örgütsel 
amaçlara ulaşmasına yönelik onları yönlendiren ve motive eden, çalışanların 
görev ve rollerine ilişkin davranışlarını belirleyen ve hedeflenmiş örgütsel 
amaçlara yönlendiren kişi olarak nitelendirmiştir. Çalışanlarının uygun 
bulduğu davranışlarını ödüllendirirken onların uygun olmayan hareketlerini 
de cezalandırır (akt. Sezer, 2005). Genellikle lider bulunduğu örgütteki ödül 
gücünden faydalanarak altında çalışan kişilerin yeteneklerini değerlendirir. 
Liderdeki bu ödül gücü, kişileri ödüllendirerek etkileme ile birlikte belirli 
bir amaca ve hedefe ulaşmalarını sağlamada kullandığı itici bir güçtür. 
Hangi kişiye ne kadar ödül verileceğine liderler karar vermektedir (Celep, 
2004).

Çalışmada liderlerin kullandıkları kişilik ve ödül gücü ile örgütsel 
performans arasındaki ilişki ve bu ilişkide yaş (Jenerasyon), eğitim seviyesi 
ve cinsiyetin ılımlaştırıcı rolü incelenmiştir. Çalışma giriş bölümü dahil dört 
bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde çalışma ile ilgili 
literatürde yer alan araştırmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmanın 
metedolojisi verilerek analiz yapılmış, son bölümde ise çalışmanın analiz 
sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2. Kavramsal Çerçeve
Liderler bulundukları örgütlerde kişisel özelliklerinden ve konumlarından dolayı 
belli güç tarzlarına sahiptirler (Karaman, 1999). Liderlerdeki güç, kendiliğinden 
veya gizemli bir şekilde meydana gelmemekte, belirli kaynaklardan ortaya 
çıkmaktadır. Liderlerin gücünün dayandığı iki önemli kaynak vardır; kişilik 
gücü ve makam gücü. Makam gücü örgüt yapısı içerinde bir lidere başkası 
tarafından verilirken, kişilik gücü kişinin kendi karakterinden kaynaklanan bir 
güçtür (Hitt vd., 2005). Schermerhorn (2000) göre, liderler gücü hem kişisel 
hem de örgütsel kaynaklardan elde ederlerken, örgütsel güçten kaynaklanana 
makam gücü, bireysel güçten kaynaklanana ise kişisel güç denmektedir.

Literatürde güç kaynaklarının çeşitliliği sebebiyle birden fazla 
sınıflandırma yapılmış, ancak genel ve en önemli olarak kabul edilen beş çeşit 
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güç tanımlanmıştır (French vd., 1959). Yasal güç, zorlayıcı güç, ödül gücü, kişilik 
gücü ve uzmanlık gücü olmak üzere güç stilleri beş ana başlıkta toplanmıştır 
(French vd., 1959).

Liderin ya da yöneticinin ödül gücü, astlarını üzerinde olumlu 
tutum geliştirmek için etkili bir yoldur. Ödüllendirmenin ücret artışı 
yapılması, övme, sorumluluk verme gibi birçok yönü vardır. Yapılan 
bu ödüllendirmeler, liderler ya da yöneticiler tarafından davranış ve 
tutumları olumlu yönde değişiklik yapma hedefiyle yapılır (Kızanlıklı 
vd., 2016). Liderin ödül gücü kişilerin örgütsel gücünü pozitif yönde 
arttırılması için başarılı bir güç olarak değerlendirilmektedir (Altınkurt 
vd., 2014).

Altınkurt vd. (2012)’nın 282 öğretmenle yaptıkları araştırmada, okul 
yöneticilerinin kullandıkları güç olarak en fazla yasal gücü en az ise ödül 
gücünün olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte okul yöneticisinin 
kullandığı güç kaynakları ile örgütsel performans arasında anlamlı ve orta 
düzeyde bir ilişki olduğu da belirlenmiştir.

Junaimah vd. (2015) yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının 
çalışanların yöneticiden memnuniyeti üzerindeki etkisini belirlemeyi 
amaçladıkları Malezya Penang’daki kurumlarda çalışan 180 kişi ile 
yaptıkları çalışmada, verileri French ve Raven’in ortaya koydukları beş 
boyutlu güç kaynakları sınıflamasını temel alan Rahim Lider Güç Envanteri 
ve Meslek Tanımlayıcı İndeksi ile toplamışlardır. Verilerin analiz sonucuna 
göre ödül, kişilik (karizmatik) ve uzmanlık güç kaynakları çalışan kişilerin 
liderlerinden ya da yöneticilerinden duydukları memnuniyetiyle pozitif 
yönde ilişkilidir. En yüksek ilişkiye sahip ödül gücü iken, sonrasında sırasıyla 
uzmanlık ve karizmatik (kişilik) güç gelmektedir. Yasal ve zorlayıcı güç 
ise çalışanların lider ya da yöneticiden duydukları memnuniyetiyle negatif 
olarak ilişkilidir.

Okul müdürlerinin liderlik, kişilik ve güç tarzları ile ilgili literatürdeki 
çalışmalarda, sergilenen liderlik stillerinin, okullarda meydana gelen örgütsel 
performans, davranış ve tutumlar ile ilişkili olduğu öne sürülmektedir 
(Cemaloğlu vd.,2014). Literatürdeki çalışmalara bakıldığında yöneticilerin ve 
liderlerin liderlik tarzlarının, motivasyonu, örgütsel değişimi ve performansı, 
örgütsel bağlılığı, örgüt kültürünü ve etkinliğini, örgütsel güveni, örgütsel 
adanmışlığı vb. birçok yönden etkilediği görülmektedir (Cansüngü, 2016; Döş, 
2016; Sarıdemir, 2014; Saylık, 2012).
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3. Metodoloji
Bu çalışmada liderlerin kullandıkları kişilik ve ödül gücü ile örgütsel performans 
arasındaki ilişki ve bu ilişkide yaş (Jenerasyon), eğitim seviyesi ve cinsiyetin 
ılımlaştırıcı rolü incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunan 
devlet okullarında (Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) görevli öğretmenlerin 
katılımı ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada X ve Y jenerasyonuna 
ait öğretmenler arasında bir karşılaştırma gerçekleştirildiğinden sadece 25-56 
yaş arası öğretmenler araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın modeli ve 
hipotezleri aşağıda görülmektedir.
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Şekil 1: Araştırma Modeli

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir.

H1: Liderlerin kullandıkları kişilik gücü örgütsel performansı olumlu yönde 
etkiler.

H2: Liderlerin kullandıkları ödül gücü örgütsel performansı olumlu yönde 
etkiler.

H3: Yaş (Jenerasyon) değişkeninin, liderin kişilik gücü ile örgütsel performans 
arasındaki ilişkide ılımlaştırıcı rolü vardır.

H4: Yaş (Jenerasyon) değişkeninin, liderin ödül gücü ile örgütsel performans 
arasındaki ilişkide ılımlaştırıcı rolü vardır.
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H5: Eğitim seviyesi değişkeninin, liderin kişilik gücü ile örgütsel performans 
arasındaki ilişkide ılımlaştırıcı rolü vardır.

H6: Eğitim seviyesi değişkeninin, liderin ödül gücü ile örgütsel performans 
arasındaki ilişkide ılımlaştırıcı rolü vardır.

H7: Cinsiyet değişkeninin, liderin kişilik gücü ile örgütsel performans arasındaki 
ilişkide ılımlaştırıcı rolü vardır.

H8: Cinsiyet değişkeninin, liderin ödül gücü ile örgütsel performans arasındaki 
ilişkide ılımlaştırıcı rolü vardır.

3.1 Anket Formu

Kişilik ve ödül gücü ölçeği için Koşar ve Çalık (2011) tarafından geliştirilen 
“Liderin Güç Tipi” ölçeğinden yararlanılmıştır. “Liderin Güç Tipi” ölçeği 
orijinalinde dört alt boyut ve 33 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin 
sadece iki alt boyutu olan “Kişilik Gücü” ve “Ödül Gücü” alt boyutları ve 
bu alt boyutlara ait olan 22 madde kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bir 
diğer ölçek olan “Örgütsel performans” ölçeği ise Delaney ve Huselid (1996) 
tarafından geliştirilmiş, ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ise Boyraz ve Özutku 
(2019) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek ifadelerinde eşit aralık ölçeği ile 
uyumlu olarak 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Anket formunda katılımcıların 
ifadeleri Covid-19 sürecinde yüz yüze eğitimin yapılmadığı ve online olarak 
eğitimlerin yapıldığı periyodu düşünerek cevaplandırmaları istenmiştir.

3.2 Veri Toplama İşlemi

Anketlerin araştırmaya iştirak eden öğretmenlere uygulanmasından önce 
kullanılacak anket formu için bir pilot test gerçekleştirilmiş, pilot test 
kapsamında 50 adet anket formu toplanarak, elde edilen verilerin geçerlilikleri 
ve güvenilirlikleri sınanmıştır. Pilot test ile elde edilen sonuçlara göre anket 
formundaki bazı ifadelerde küçük düzeltmeler yapılmış ve form nihai hale 
getirilmiştir. Müteakiben formlar İstanbul Anadolu yakasındaki Bağcılar 
ilçesinde bulunan devlet okullarında (Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) 
görevli ve 25-56 yaş arası öğretmenler tarafından doldurulmuştur. Toplamda 
421 anket formu doldurulmuştur.

Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra veriler üzerinde incelemeler 
yapılarak, eksik veri olup/olmadığı ve elde edilen verilerin normal dağılıma 
uygunluğu irdelenmiştir. Öncelikle anket formları gözle kontrol edilmiş ve 
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müteakiben elde edilen verilerin frekansları incelenerek eksik veri olmadığı, 
değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1/+1 aralığında olduğu, bir 
başka deyişle normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür. 

3.3 Örneklem 

Anketi yanıtlayan öğretmenlerin cinsiyete ilişkin dağılımları incelendiğinde 
%52,5’inin bayan ve %47,5’inin erkek; medeni durumlarına ilişkin dağılımları 
incelendiğinde %75,1’inin evli ve %24,9’unun bekar; yaş durumlarına ilişkin 
dağılımları incelendiğinde %67,7’sinin 41-56 yaş (X Jenerasyonu) ve % 
32,3’ünün ise 25-40 yaş (Y Jenerasyonu) aralığında; çocuk sahipliğine ilişkin 
dağılımları incelendiğinde %68,4’ünün çocuk sahibi ve %31,6’sının çocuğunun 
olmadığı; eğitim seviyesine ilişkin dağılımları incelendiğinde %63,9’unun 
lisans ve daha aşağı bir mezun, %36,1’inin ise yüksek lisans ve daha üzeri 
mezunu olduğu; aylık hane halkı gelirine ilişkin dağılımları incelendiğinde ise 
%31,4’ünün 3001-6000 TL, %26,1’inin 9001-12000 TL, %25,2’sinin 6001-
9000 TL, %14,5’inin 12001 TL ve üzeri ve %2,8’inin 3000 TL ve altı gelire 
sahip olduğu görülmektedir. Çalıştıkları okul tipi olarak %37,9’u lise, %29,5’i 
ortaokul, %21,9’u ilkokul ve %10,7’si anaokulu öğretmenidir ve mesleki tecrübe 
olarak ise %49,4’ü 20 yıldan fazla, % 24,6’sı 10-20 yıl arası, %18,3’ü 5-10 yıl, 
%7,7’si 1-5 yıl arası ve %1’i ise 1 yıldan az mesleki tecrübeye sahiptir. 

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özellikleri
DEĞİŞKEN f (Frekans) % (Yüzde) DEĞİŞKEN f (Frekans) % (Yüzde)
Cinsiyet Yaş (Jenerasyon) 
Bayan 221 52,5 25-40 yaş (Y Jen.) 136 32,3
Erkek 200 47,5 41-56 yaş (X Jen.) 285 67,7
Medeni Durum Çocuk Sahipliği 
Evli 316 75,1 Var 288 68,4
Bekar 105 24,9 Yok 133 31,6
Eğitim Seviyesi Mesleki Tecrübe 
Lisans ve altı 269 63,9 X < 1 4 1,0
Yüksek Lisans 
ve üzeri

152 36,1 1< X < 5 yıl 28 7,7

Aylık Hane 
Geliri

5< X < 10 yıl 77 18,3

3000 TL ve altı 12 2,8 10< X < 20 yıl 104 24,6
3001-6000 TL 132 31,4 X >20 yıl 208 49,4
6001-9000 TL 106 25,2
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9001 -12000 TL 110 26,1
12001 TL üzeri 61 14,5
Okul Tipi
Anaokulu 45 10,7
İlkokul 92 21,9
Ortaokul 124 29,5
Lise 160 37,9
N=421 

3.4 Geçerlilik

Ölçeklerin geçerliliklerinin değerlendirilmesi içerik geçerliliği, yakınsak 
geçerlilik ve ayrışma geçerliliği kriterlerine göre yapılmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçekler daha önce bilimsel yayınlarda yer almış ölçeklerden 
alınmıştır. Bu sayede ölçeklerin içerik geçerliliğini sağladığı görülmektedir. 
Yakınsak ve ayrışma geçerliliğinin denenmesi için ise doğrulayıcı faktör analizi 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilmiştir. 

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Değişkenler DFA
Kişilik Gücü 
1.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, kurum içinde o makama en uygun olan 

kişi konumundadır.
0.847

2. Çalıştığım okuldaki yöneticim, kurum içinde model alınan birisidir. 0.925
3.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyeleri arasında hayranlık 

uyandıracak bir kişilik sergiler.
0.875

4.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyeleri arasında saygı duyulan birisidir. 0.895
5.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, kendine güvenen bir tutum sergiler. 0.708
6.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyeleri arasında dış görünüşü ve 

davranışlarıyla örnek alınır.
0.929

7.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyelerini her yönde 
etkileyebilecek bir güce sahiptir.

0.885

8.  Çalıştığım okuldaki yöneticim gücünü, sevilen bir insan olmasıyla 
kazanır.

0.883

9.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, son derece bilgili olarak görülür. 0.944
10.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyelerinin çözüm bulamadığı 

konularda mutlaka bir çözüm üretir.
0.902

11.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, daima bilgisine başvurulacak biri 
olarak görülür.

0.946
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12.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, bulunduğu konuma kendi bilgisiyle 
gelmiştir.

0.862

13.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyelerini herhangi bir konuda 
ikna edebilecek bilgi birikimine sahiptir.

0.908

14.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekip üyeleri arasındaki gücünü bilgili 
olması sayesinde kazanır.

0.940

15.  Çalıştığım okuldaki yöneticim ekip üyeleri tarafından, bir lider olarak 
görülür.

0.912

Ödül Gücü
1.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, iyi yapılan işleri ödüllendirir. 0.874
2.  Çalıştığım okuldaki yöneticim başarılı olan kişiyi takdir eder. 0.867
3.  Çalıştığım okuldaki yöneticim verilen görevleri yerine getirenlere 

teşekkür eder.
0.824

4.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, ekibinde çalışanlar arasında herkese 
hak ettiği değeri verir.

0.934

5.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, birlikte çalıştığı ekibine yeteneklerine 
uygun işler verir.

0.868

6.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, başarılı ekip üyelerine, yapmak 
istedikleri işlerde kolaylık sağlar.

0.909

7.  Çalıştığım okuldaki yöneticim, yıl boyunca olumlu işler yapan ekip 
üyelerinin performans notunu yüksek verir.

0.855

Örgütsel Performans
1.  Çalıştığım okulun hizmetlerinin veya programlarının diğer dengi 

okullara kıyasla kalitesi
0.832

2.  Çalıştığım okul tarafından geliştirilen yeni hizmetleri veya programları 
diğer dengi okullara kıyasla

0.735

3.  Diğer dengi okullara kıyasla çalıştığım okulun yeni çalışanları kuruma 
çekme yeteneği

0.853

4.  Diğer dengi okullara kıyasla çalıştığım okulun sürekli çalışanlarını 
elde tutma yeteneği

0.826

5.  Diğer dengi okullara kıyasla öğrencilerin ve velilerin çalıştığım 
okuldan memnuniyeti

0.822

6.  Diğer dengi okullara kıyasla çalıştığım okulun yönetimi ile çalışanları 
arasındaki ilişkiler

0.861

7.  Diğer dengi okullara kıyasla çalıştığım okulun çalışanları arasındaki 
ilişkiler

0.703

Not: Doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) en yüksek olabilirlik yöntemi 
(maximum likelihood) kullanılmıştır. 
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DFA sonuçları her bir ölçeği teşkil eden ifadelerin aynı faktör altına 
yüklenmektedir. Bir başka deyişle, ölçeği oluşturan ifadeler aynı yapı altına 
yüklenmiştir ve o yapıda yer alan ifadeler kendi içerisinde korelasyona sahiptir. 
Bu durum yakınsak geçirliliğinin sağlandığını göstermektedir (Anderson 
vd., 1988). Ayrıca DFA sonrası faktörlerin birbirinden bariz şekilde ayrıldığı 
görülmektedir. Bu sayede kullanılan ölçeklerin ayrışma geçerliliğini sağladığı 
görülmektedir (Hair vd., 2010).

DFA sonrasında elde edilen uyum indeks değerleri Tablo 3’te görülmektedir. 
Araştırmada kullanılan ölçeğin uyum indeksleri incelendiğinde, GFI, AGFI, 
CFI ve NNFI dışındaki indekslerin uygun aralıklarda değere sahip oldukları ve 
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri

İncelenen Kriter Değer Kabul Edilebilirlik Durumu

En Az Tutarsızlığı (CMIN/SD) 4.898 Kabul edilebilir düzey < 5 , ideal düzey 
< 2

Uyum İyiliği Endeksi (GFI) 0.808 Kabul edilebilir düzey>.90 , ideal düzey 
>.95

Düzeltilmiş Uyum Endeksi 
(AGFI) 

0.744 Kabul edilebilir düzey >.85 , ideal düzey 
>.89

Karşılaştırmalı Uyum 
Endeksi (CFI) 

0.929 Kabul edilebilir düzey >.95 , ideal düzey 
>.97

Normalleştirilmemiş Uyum 
Endeksi (NNFI) 

0.930 Kabul edilebilir düzey >.95 , ideal düzey 
>.97

Normalleştirilmiş Uyum 
Endeksi (NFI) 

0.913 Kabul edilebilir düzey >.90 , ideal düzey 
>.95

Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü (RMSEA)

0.096 Kabul edilebilir düzey <.10 , ideal 
düzey <.05

3.5 Güvenirlilik

Ölçeklerin güvenirliliğinin testi için Craonbach’s Alfa katsayıları hesaplanmıştır. 
Craonbach’s Alfa katsayıları Tablo 4’te görülmektedir. Chronbach’s Alfa 
katsayılarının genellikle 0.70’den büyük olması beklenmektedir (Nunnally vd., 
1994). Hesaplanan Cronbach’s alfa değerleri kişilik gücü için 0.913, ödül gücü 
için 0.901 ve örgütsel performans için 0.910 olaral çıkmıştır.
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Tablo 4: Craonbach’s Alfa Değerleri

Değişken Cronbach’s Alfa Değeri

Kişilik Gücü 0.913

Ödül Gücü 0.901

Örgütsel Performans 0.910

3.6 Korelasyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon Analizleri

Araştırmadaki değişkenler arasındaki korelasyonel ilişkiler Pearson 
Korelasyon testi ile test edilmiştir. Eğitim seviyesi değişkeni için medyan 
değeri hesaplanmış ve lisans ve daha aşağı bir eğitim seviyesinde olanlar 
“1 (Düşük)” ve yüksek lisans ve üzeri olanlar “2 (Yüksek)”; yaş değişkeni 
için 25-40 yaş (Y Jenerasyonu) “1 (Düşük)” ve 41-56 yaş (X Jenerasyonu)  
“2 (Yüksek)” olarak kodlanmıştır.

Pearson Korelasyon testi sonuçlarına göre, örgütsel performans 
ile kişilik gücü arasında pozitif (+r=0.678, p<.01); ödül gücü arasında 
pozitif (+r=0.666, p<.01); cinsiyet arasında negatif (-r=0.108, p<.01)
(Bayanlarda algılanan örgütsel performansın daha yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir); yaş arasında pozitif (+r=0.245, p<.01) bir 
ilişkinin mevcut iken, eğitim seviyesi ile anlamlı bir ilişki yoktur  
(-r=0.059, p>.05). 

Tablo 5: Pearson Korelasyon Testi Sonuçları

Değişken 1 2 3 4 5 6

1. Kişilik Gücü 1

2. Ödül Gücü 0,747** 1

3. Cinsiyet -0,014 -0,183** 1

4. Yaş -0,079 0,046 -0,169** 1

5. Eğitim Seviyesi -0,134** -0,174** -0,196* 0,012 1

6. Örgütsel Performans 0,678** 0,666** -0,108* 0,245** -0,059 1

Not: ** p< .01, *p<.05 

Korelasyon testi sonrası hiyerarşik regresyon analizlerine geçilmiştir. 
Analizlerde kişil gücü ile ödül gücü bağımsız değişkenler; örgütsel performans 
bağımlı değişken ve cinsiyet, eğitim seviyesi ile yaş ise etkisi incelenmek istenen 
moderatör değişkenler olarak belirlenmiştir. 
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Denklemlerin ilk basamağına bağımsız değişkenler ile moderatör 
değişkenler, ikinci basamağına ise bağımsız değişkenler ile moderatör 
değişkenlerin etkileşimleri dahil edilmiştir. 

Hiyerarşik regresyon analizlerinin sonuçlarına geçilmeden önce, bu 
analizlerle ilgili varsayımlar kontrol edilmiştir. Varsayımların kontrolüne yönelik 
sonuçlar Tablo 6’da görülmektedir. Buna göre denklemlerdeki değişkenlere ait 
VIF değerleri 1 ile 5 arasındadır ve bu sayede denklemlerde çoklu bağlantının 
olmadığı varsayımı sağlanmıştır (Sipahi vd., 2010). Denklemlerdeki 
Durbin Watson değerleri 1.5 ile 2.5 arasında değer almıştır ve bu sayede 
denklemlerde otokorelasyonun olmadığı varsayımı sağlanmıştır (Kalaycı, 
2010). Denklemlerdeki artık değerlere ait çarpıklık ve basıklık katsayıları -1 ile 
+1 arasında değer almıştır ve bu sayede artık değerlerin normal dağılıma sahip 
olması varsayımı sağlanmıştır (Kalaycı, 2010). Denklemlerdeki artık değerlerin 
ortalamaları “0”dır ve bu sayede bu varsayım da sağlanmıştır (Kalaycı, 2010).

Tablo 6: Hiyerarşik Regresyon Analizleri Varsayımları 

Denklem

Çoklu Bağıntı 
Varsayımı

Otokorelasyon 
Varsayımı

Artık Değerlerin 
Normalliği 
Varsayımı

Artık 
Değerlerin 
Ortalaması 
Varsayımı VIF  

(Min.-
Max.)

Tolerans 
(Min.-
Max.)

DW İstatistiği Çarpıklık Basıklık

1. Denklem  
MD: Eğitim 
Seviyesi 

1.031-
3.464 0.289-0.970 1.716 -0.691 0.587 0

2. Denklem  
MD: Yaş 

1.032-
2.415 

0.414-0.969 1.588 -0.370 0.646 0

3. Denklem  
MD: Cinsiyet 

1.073-
2.449 

0.408-0.932 1.737 -0.567 0.476 0

Moderatör değişkenin eğitim seviyesi olarak yer aldığı birinci 
denklem için hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de 
görülmektedir. Analiz sonucunda; birinci adımda (∆R² = 0,517; 
p <.01); kişilik gücünün (β= 0,408; p< ,01) ve ödül gücünün  
(β= 0,372; p< ,01) örgütsel performansı pozitif yönde etkilediği; ikinci basamakta 
(∆R² = 0,055; p <.05) eğitim seviyesi-ödül gücü etkileşiminin (β= -0,127; p< 
,05) anlamlı olduğu, eğitim seviyesi-kişilik gücü etkileşiminin ise (β= -0,101; 
p> ,05) anlamsız olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7: Birinci Denklem İçin Hiyerarşik Regresyon Analizinin Sonuçları
Basamaklar Örgütsel Performans

β1 β2 ∆R2 F R2

1. Basamak 0.517** 91,852** 0.572**
Kişilik Gücü 0.408** 0.366** 
Ödül Gücü 0.372** 0.412** 
Eğitim Seviyesi 0.060 0.066 
2. Basamak 0.055*
Eğitim Seviyesi*Kişilik Gücü -0.101
Eğitim Seviyesi*Ödül Gücü -0.127* 

Not: ** p< .01, * p<.05

Moderatör değişkenin yaş (Jenerasyon) olarak yer aldığı ikinci denklem 
için hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 8’de görülmektedir. Analiz 
sonucunda; birinci adımda  (∆R² = 0,584; p <.01);  kişilik gücünün (β= 0,476; 
p< ,01) ve ödül gücünün (β= 0,298; p< ,01) örgütsel performansı pozitif yönde 
etkilediği; ikinci basamakta (∆R² = 0,046; p <.05) yaş(Jenerasyon)-kişilik gücü 
etkileşiminin (β= 0,184; p< ,01) anlamlı olduğu, yaş(Jenerasyon)-ödül gücü 
etkileşiminin ise (β= -0,085; p> ,05) anlamsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: İkinci Denklem İçin Hiyerarşik Regresyon Analizinin Sonuçları

Basamaklar
Örgütsel Performans

β1 β2 ∆R2 F R2

1. Basamak 0.584** 126,874** 0.630**
Kişilik Gücü 0.476** 0.468** 
Ödül Gücü 0.298** 0.299** 
Yaş (Jenerasyon) 0.268** 0.254** 
2. Basamak 0.046*
Yaş (Jenerasyon)*Kişilik 
Gücü 

-0.101

Yaş (Jenerasyon)*Ödül Gücü -0.127* 
Not: ** p< .01, * p<.05

Moderatör değişkenin cinsiyet olarak yer aldığı üçüncü denklem için hiyerarşik 
regresyon analizi sonuçları Tablo 9’da görülmektedir. Analiz sonucunda; birinci 
adımda  (∆R² = 0,515; p <.01); kişilik gücünün (β= 0,418; p< ,01) ve ödül 
gücünün (β= 0,347; p< ,01) örgütsel performansı pozitif yönde etkilediği; ikinci 
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basamakta (∆R² = 0,049; p <.05) cinsiyet-ödül gücü etkileşiminin (β= 0,121; p< 
,05) anlamlı olduğu, cinsiyet-kişilik gücü etkileşiminin ise (β= -0,066; p> ,05) 
anlamsız olduğu görülmektedir.

Tablo 9: Üçüncü Denklem İçin Hiyerarşik Regresyon Analizinin Sonuçları

Basamaklar
Örgütsel Performans

β1 β2 ∆R2 F R2
1. Basamak 0.515** 90,971** 0.564**
Kişilik Gücü 0.418** 0.419** 
Ödül Gücü 0.347** 0.340** 
Cinsiyet -0.039 -0.042 
2. Basamak 0.049*
Cinsiyet*Kişilik Gücü -0.066
Cinsiyet*Ödül Gücü 0.121* 

Not: ** p< .01, * p<.05

4. Sonuç Ve Öneriler
Ödül ve kişilik gücünün etkili olduğu kurumlarda, zorlayıcı gücün daha etkin 
olduğu kurumlara göre daha pozitif yönde bir atmosferin olduğu yapılan 
çalışmalar sonucunda görülmektedir. Elliott’un (2000)’un yaptığı çalışmada, 
liderler için kişilik gücünün çok önemli bir güç olduğunu göstermiş ve okul 
yöneticilerinin öğretmenleri etkilemek için kişilik gücünü daha etkin bir 
şekilde kullanılması durumunda, yöneticilerin yasal gücü kullanmaya ihtiyaç 
duymayacakları sonucuna ulaşmıştır. Hitt vd.(2005)’ne göre ödül gücü, bir lider 
için bulunduğu pozisyonun gücünün en güçlü kaynaklarından biridir. Literatüre 
bakıldığında, kişilik ve ödül gücünün örgütsel performansı (Karaman, 1997) ve 
çalışanların memnuniyet düzeylerini (Kılavuz, 2002) pozitif yönde etkilediği 
tespit edilmiştir. 

Çalışmada Covid-19 sürecinde liderin algılanan kişilik ve ödül gücünün; 
örgütsel performans üzerine etkisi ile yaş, eğitim seviyesi ve cinsiyetin 
ılımlaştırıcı etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar; liderin algılanan kişilik ve ödül 
gücünün örgütsel performansı pozitif etkilediğini göstermektedir. Ayrıca eğitim 
seviyesinin liderin algılanan ödül gücü ile örgütsel performans arasındaki 
ilişkide; yaşın (Jenerasyon) liderin algılanan kişilik gücü ile örgütsel performans 
arasındaki ilişkide ve cinsiyetin ise liderin algılanan ödül gücü ile örgütsel 
performans arasındaki ilişkide ılımlaştırıcı role sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Eğitim seviyesi lisans ve daha düşük olan öğretmenlerde liderin algılanan ödül 
gücü ile örgütsel performans arasındaki; X jenerasyonuna ait öğretmenlerde 
liderin algılanan kişilik gücü ile örgütsel performans arasındaki ve bayan 
öğretmenlerde ise liderin algılanan ödül gücü ile örgütsel performans arasındaki 
pozitif ilişkinin daha güçlü olduğu görülmektedir.

Cinsiyet değişkenine göre liderlere verilen puanların aritmetik ortalamaları 
incelendiğinde, kadınların aritmetik ortalamalarının erkeklerin aritmetik 
ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç Cansüngü 
(2016), Can (2014) Döş (2014), ve Şahin’in (2003) yapmış oldukları çalışmaların 
sonucuna benzerdir. Bunun nedeni olarak yapılan araştırmanın mekan, bölge ya 
da zaman, açısından örneklem grubunu meydana getiren öğretmenlerin çalışma 
ortamlarının farklı olması gösterilebilir. 

Yaş (jenerasyon değişkenine göre) bulunan bulgular Yalçın vd. (2017) nin 
yaptığı araştırmada ki, X Kuşağının liderlerdeki kişilik (karizma) gücü, motive 
etme ve ödüllendirme gücünden etkilendikleri ve bunun da performanslarına 
etki ettiği sonucu ile uyuşmaktadır.

Okullarda lider olarak adlandırılan okul yöneticilerinin yönettiği okullarda 
başarıya odaklanabilmesi ve görev odaklı bir yönetim sağlayabilmek için,  kişilik 
ve ödül güçlerini etkin olarak kullanmaları gerekmektedir.  Yapılan bu çalışmada 
liderin güç tiplerinden kişilik gücünün ve ödül gücünün örgütsel performans 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. İleride yapılması planlanan çalışmalarda 
yasal güç, zorlayıcı güç gibi farklı liderlik gücü ile çalışma gerçekleştirilebilir, 
moderatör değişken olarak toplam mesleki tecrübe gibi farklı değişkenler 
kullanılabilir. Çalışmanın sadece Bağcılar/İstanbul’daki devlet okullarında 
görev yapan öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiş olması bir araştırma 
için bir sınırlılık oluşturmaktadır. Çalışmanın yurdun daha büyük bir kesiminde 
ve daha geniş katılımlı bir örneklem ile gerçekleştirilmesi daha genellenebilir 
sonuçların ortaya konmasına katkı sağlayabilir.
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1. Giriş

Halk sağlığı, klinik bakım ile bir bireyin sağlık bakımını entegre eden 
toplum tıbbının hayati bir uzmanlık alanıdır (James Lind Institue 
(JLI), 2021). Genel olarak, halk sağlığı, tüm nüfusun sağlığının 

korunmasıyla ilgilenmektedir. Bu nüfus, yerel bir mahalle kadar küçük veya 
dünyanın bir ülkesi veya bölgesi kadar büyük olabilmektedir (Centers for 
Disease Control and Preventetion Foundation, (CDC), 2021). ABD Halk Sağlığı 
Birliğine (American Public Health Association (APHA)) (2021)’ya göre ise; 
halk sağlığı, insanların ve yaşadıkları, öğrendikleri, çalıştıkları toplulukların 
sağlığını geliştirip ve korumaktır. Bir doktor hasta olanları tedavi ederken, halk 
sağlığı bilimi ilk etapta insanların hastalanmasını veya yaralanmasını önlemeye 
çalışmakta ve halk sağlığı sağlıklı davranışları teşvik ederek sağlığı da teşvik 
etmeye odaklanmaktadır (APHA, 2021). Halk sağlığı, aynı zamanda sağlığın 
korunmasına yönelik uygulama ve materyallerin erişimine ilişkin eşitsizlikleri 
sınırlamak için de çalışmaktadır. Bu yüzden halk sağlığının büyük bir kısmı 
sağlık hizmetlerinde eşitliği, kaliteyi ve erişilebilirliği teşvik etmektedir (CDC 
Foundation, 2021).
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11 Mart 2020’de SARS-CoV-2 virüsünün yayılması Dünya Sağlık Örgütü 
(World Health Organization (WHO)) tarafından salgın olarak ilan edilmiştir 
(WHO, 2020). Salgının dramatik bir şekilde ilerlemesi devam etmekte olup 2021 
Nisan ayı içinde 142.557.268 tespit edilmiş vaka mevcuttur (WHO, 2021a). Ne 
yazık ki oluşan küresel halk sağlığı krizi, ilan edildiği andan itibaren dünyanın 
dört bir yanındaki yöneticiler için bir dizi zorluğa dönüşmüş ve toplumun 
başta sağlığı olmak üzere ekonomisini tehdit etmeye devam etmektedir. Bu 
durum küreselleşmenin etkisi ile insan hayatı ve toplumsal yaşantı için benzeri 
görülmemiş bir krize sebebiyet vermiştir (Agarwal vd., 2020: 387). 

Kriz ve liderlik iç içe geçmiş fenomenlerdir. İnsanlar krizleri, acil eylem 
gerektiren ciddi bir çıkmaz olan tehdit ve belirsizlik dönemleri olarak yaşarlar 
(Rosenthal, Boin, and Comfort, 2001: 21). Bu tür zamanlarda toplum liderlerin 
müdahale etmesini beklemektedir (Boin ve Hart, 2003: 544). Bununla birlikte, 
salgının ekonomi ve sosyal sistemler üzerinde ürettiği zorlukların (Guest vd., 
2020: 1) aşılması ve toplum sağlığının elde edilmesinin halk sağlığı liderliği ile 
olduğu ortadır. Küresel refahın ve günlük yaşantının bu nedenle etkilenmesi halk 
sağlığı alanında daha fazla durulmasına yol açmaktadır (Koh ve McCormack; 
2006: 101; Hennekens vd., 2020: 648). Kovid-19 salgının ortaya çıktığı 2020 
yılı halk sağlığının edinilmesinde liderliğin daha belirgin olarak yaşandığı bir 
yıl olmuştur (Graham ve Woodhead, 2021:68). 

Bu bakımdan halk sağlığı stratejilerinin uygulanması cesur eylemlerini 
gerektirmektedir (Guest vd., 2020: 1). Çünkü halk sağlığı liderliği başkalarının 
sağlığını korumak için bilimdeki bir temeli hükümet, politika, medya, ekonomi, 
sosyoloji, etik ve diğer boyutlardaki becerilerle tamamlamayı gerektirmektedir 
(Parks, 2005: 2). Halk sağlığında liderlik, zihni ve ruhu neredeyse hayal 
edilemeyecek şekillerde esnetmeyi gerektirmektedir (Koh ve McCormack, 
2006: 101). Dolayısıyla, halk sağlığı liderliğinin niteliği, Kovid-19 virüsünün 
neden olduğu salgın ve salgının türev tehditleri yalnızca yetkin bir liderliğin 
önemli bir unsur olduğunu ve etkili bir halk sağlığı altyapısına olan ihtiyacı 
arttırmaktadır (Saleh ve Balougan, 2004: 1245). 

Kovid-19 ile ortaya çıkan salgın, halk sağlığının edinilmesinde etkili 
liderliğin nitelikleri hakkında titizlikle araştırmalar yapmak için önemli bir 
fırsat olmuştur. Halk sağlığının edinilmesine yönelik uygulamalardan olan 
aşı dağıtımı, virüs pozitiflik oranlarının ölçülmesi, ölüm oranları ve normal 
ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması gibi veriler ile Kovid-19’a karşı 
ilerlemeyi ölçmek için kullanılabilmekte, her ülkede veya toplulukta sergilenen 
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liderlik özelliklerinin göreceli etkinliğini açıkça belirleyebilmektedir (Williams 
vd., 2001). 

Yukarıda ifade edilen sebeplerden ötürü bu bölümde halk sağlığının 
edinilmesi bakımından sergilenen liderlik uygulamaları da ortaya konulmaktadır. 
İlk olarak bölümde; halk sağlığının çok fazla kişi tarafından belirsiz anlaşılan 
bir alan olması (Koh ve McCormack, 2006: 102) bakımından halk sağlığının 
dinamik ve giderek artan disiplinler arası doğası, halk sağlığının Kovid-19 
odağında ortaya çıkan ilişkisi ve halk sağlığı ile ilgili olan bazı önemli liderlik 
temaları ile geliştirilen uygulamalar sistematik alanyazın taraması (Petticrew 
and Roberts, 2008) yapılarak açıklanmıştır.

2. Halk Sağlığı Kavramı ve Halk Sağlığı Liderliği
2.1 Halk Sağlığı 

Halk sağlığı, liderlerin ait olduğu toplulukta ve daha geniş ulusal ve uluslararası 
düzeylerde toplum sağlığını korumak ve kazanmak için farklı geçmişlere sahip 
profesyonellere rehberlik ettiği ve koçluk yaptığı disiplinler arası bir alandır 
(James Lind Institue (JLI), 2021). Halk sağlığı, salgınları izlemek, yaralanmaları 
önlemek ve kötü sağlık şartlarından muzdarip olan insanların sorunlarına ışık 
tutmak için çalışmaktadır. Halk sağlığının birçok yönü, dumansız iç mekanları ve 
emniyet kemerlerini teşvik eden yasalar için çaba göstermeyi, sağlıklı kalmanın 
yollarını duyurmayı ve sorunlara bilime dayalı çözümler sunmayı içermektedir. 
Halk sağlığı para tasarrufu sağlamakta, yaşam kalitemizi iyileştirmekte, 
çocukların gelişmesine yardımcı olmakta ve insanların acılarını azaltmaktadır 
(APHA, 2021).

Bu bakımdan halk sağlığı bireylerin yaşamlarında önemli gelişmelere 
neden olmuş bir bilim dalıdır (Koh ve McCormack, 2006: 102). Örneğin; 
CDC’nin aşılama, motorlu araç güvenliği, daha güvenli iş yerleri, bulaşıcı 
hastalıkların kontrolü, aile planlaması, içme suyunun florlanması ve tütün 
kullanımının bir sağlık tehlikesi olarak kabul edilmesi bu gelişmelerin 
sebeplerindendir (CDC, 1999). Bu hedeflere ulaşmak, sağlam ve sürekli 
bir toplumsal anlayış ve destek gerektirdiğinden beraberinde sorunlarını da 
getirmektedir.

Halk sağlığı sorunları toplumla ilgili olduğu için özel zorluklar ortaya 
çıkarmaktadır. Bu sorunlar genellikle ölçek olarak çok büyüktürler, çok sayıda 
ve oldukça karmaşık nedenlerden kaynaklanmaktadırlar. Bununla birlikte çok 
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çeşitli paydaşları etkilemektedirler ve alışılmadık derecede uzun vadeli çözümler 
gerektirirler. Bu tür sorunların muazzam kapsamı ve karmaşıklığı, dünya çapında 
milyonları etkilemektedir. Dahası, sağlık sorunları hızla yaşamları mahveden, 
toplulukları aşındıran ve ülkeleri zayıflatan bir dizi başka aile, ekonomik ve 
sosyal sorunu tetiklemektedir (Koh ve Jacobson, 2009: 199). Diğer yandan halk 
sağlığı, tanımı gereği her zaman kamusaldır ve genellikle halk sağlığı liderlik 
uygulamaları halkın gözü önünde gerçekleştirilmektedir. (Koh ve McCormack, 
2006: 104). 

2.2 Halk Sağlığı Liderliği 

İnsanlar, grup halinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar, 
oluşturdukları grupları yönetecek ve hedeflere götürecek liderlere de ihtiyaç 
duyan varlıklardır. İnsanlık tarihi kadar eski olan liderlik kavramı geçmişten 
günümüze farklı koşullar farklı yaklaşım tarzı nedeniyle farklı şekillerde 
tanımlanmıştır.(Gümüş, 2015: 10). Liderlik kavramı en genel tanımıyla, 
izleyicilerin davranışlarını etkileme ve izleyicileri gönüllü olarak çaba 
göstermeye sevk etme süreci olarak tanımlanmaktadır (Öztürk ve Kalay, 2016: 
30; Kalay vd., 2015: 70). Başka bir tanıma göre liderlik kavramı insanları 
yönlendirmekten farklı olarak yapılan faaliyetlerde, uygulamalarda öncü 
olmak, öncülük etmek anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde hızlı değişim 
ve gelişimin olduğu halk sağlığı alanında da lider olmak yapılan uygulama 
ve faaliyetlerde sağlık alanında diğer alanlarına göre daha etkili olmak olarak 
tanımlanabilir (Gümüş, 2021: 3). Bu bağlamda halk sağlığı liderliği hastalık 
epidemiyolojisinin hızla değişmesi, küresel sağlığa verilen önem, temel insan 
hakkı olarak talep edilmesi ve pandemilere yol açan hastalıkların olması 
nedeni ile bugün daha da önem kazanmaktadır (Kumar, 2021: 209). Halk 
sağlığının edinilmesine ilişkin sergilenecek liderliğin herhangi bir işletme 
için gerçekleştirilecek örgütsel hedefi net bir şekilde anlayan bir kişi olması 
kimliğinden farkı yoktur (Srivastava ve Kumar, 2018: 165). Halk sağlığı liderliği 
toplumsal sağlığın edinilmesine ilişkin karar vermede etkilidir (Subbarao vd., 
2008: 60). Ekip olarak çalışmak için iletişim kurabilir ve takipçilerini motive 
edebilir (Oates, 2021: 472). Tüm bunlar sonucunda bir topluluğun sağlığının 
kazanılmasında ya da iyileştirilmesinde rol oynayabilir (JLI, 2021). Tablo 
1’de halk sağlığı liderliğinin ilintili olduğu süreçler ile kişilik özellikleri 
belirtilmektedir.
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Tablo 1: Halk Sağlığı Liderliğinin İlintili 
Olduğu Örgütsel Süreçler ile Kişilik Özellikleri

Halk 
Sağlığı 
Liderliği

Örgütsel Süreçler Kişilik Özellikleri
Halk sağlığı liderliği eğitimi Sürekli iyileştirme için tutku ve 

değerlere sahip olma
Değerlendirme ve planlama Değişime zorlama
Organizasyonel Bütçeyi 
Planlama

Karar vermede kanıta dayalı yaklaşım

Sözleşmeleri müzakere etme 
ve denetleme

Cesaret

Halk sağlığı uzmanlarını işe 
alma

Örgütsel, politik ve kamusal davranışı 
etkileme becerisi

Riski yönetme

Kaynak: James Lind Institue, Public Health Leaders, 
2021 bilgiler ile yazar tarafından oluşturulmuştur.

Halk sağlığı doğası, farklı hastalıkların yükü ve halk sağlığında tıbbın 
doyumsuz talepleri yüzünden hızla değişmekte olan karmaşık bir yapıdır (JLI, 
2021). Dolayısıyla halk sağlığının ediniminin hızlı düzeltmeler neticesinde elde 
edilemeyeceği ortada olduğundan liderler genellikle derin ve temel bir misyon 
anlayışıyla hareket etmelidirler. Bu bakımdan kendilerinin uzun dönemli ve 
sürdürülebilir çözümlere adamaları gerekir (Koh ve Jacobson, 2009: 200).

Toplumsal sağlığın edinimi birçok unsuru içinde barındırdığından halk 
sağlığı liderliği, kritik hizmetlere yönelik karmaşık ve değişen talepleri karşılama 
becerileri gerektirmektedir (Wirght vd. 2000: 1202). Bu yüzden halk sağlığının 
edinimi için güçlü ve etkili liderlere acil ihtiyaç vardır (Gianfredi vd., 2019: 2). 
Bu bağlamda, halk sağlığını teorik kavramları sağlık yardımı ile bütünleştiren bir 
“trans-disiplin” olarak ortaya çıkmaktadır (Yphantides vd., 2015: 3). Bu “trans-
disiplin” anlayışı halk sağlığı liderlerini, hastalığı önleme ve sağlığı geliştirme 
(Keeler, 2013: 82), sağlık hizmetleri politikası oluşturma ve yönetme (Moreland-
Russel vd., 2020: 2), iş birliği ve ağ kurma, daha etkili bir karar alma süreci 
yoluyla nüfus sağlığının, eğitiminin, ekonomisinin, lojistiğinin sağlanmasında 
önemli bir rol oynamasına neden olmaktadır (JLI, 2021). Halk sağlığı liderleri 
güvenilir ve hesap verebilir iletişimciler olabileceklerinden güven inşa edebilir 
ve belirtilen konularda kapasite geliştirebilirler (Kumar, 2021: 210). Tablo 2, 
halk sağlığı liderliğinde göz önünde bulundurulması gereken temel yetkinlikleri 
ifade etmektedir.
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Tablo 2: Halk Sağlığı Liderliğinde Göz Önünde 
Bulundurulması Gereken Temel Yetkinlikler

Temel 
yetkinlikler

Hazırlık ve planlama

Tespit ve iletişim

Vaka yönetimi ve destek sistemleri

Emniyet ve güvenlik

Klinik / halk sağlığı değerlendirmesi ve müdahale

Beklenmedik durum, süreklilik ve geri kazanma

Halk sağlığı hukuku ve etik

Kaynak: Subbarao vd., 2008: 60

Tablo 2’de yer alan temel yetkinlikler halk sağlığı ile ilgili yetkinliklerdir. 
Belirtilen yetkinlikler salgın süreçlerinde koordineli bir sağlık sisteminin salgına 
yanıt vermesinden sorumlu olan liderleri hedef almaktadır (Subbarao vd., 2008: 
59). Koh ve McCormack (2006) ise halk sağlığı liderlik boyutlarını; i) belirsizliği 
kabul etmek, ii) daha yüksek karşılıklı bağımlılık değerini geliştirmek, iii) kriz 
liderliğini halk sağlığının gelişen bir parçası olarak tanımak, iv) halk sağlığı 
liderliğinin “kamu” kısmını anlamak, v) toplumu onurlandırmak, vi) mücadele 
ruhunu beslemek ve vii) özlü ve somut iletişim kurmak olarak ifade etmiştir 
(Koh ve McCormack, 2066: 112).

Halk sağlığı liderliğinin hedefi daha önce belirtildiği üzere toplum sağlığını 
iyileştirme ya da geri kazanmaktır. Bu kapsamda liderliğin sergilenmesi 
sonucunda etkinliğin ortaya çıkması için halk sağlığı özelinde belirtilen üç 
alanda ki etkileşime dikkat çekilmektedir. Bunlar: i) özel alan: değişim, sosyal, 
entelektüel ve duygusal zekaya sahiptir, başkalarına telkin etmek istediği davranış 
ve değerlerin örneğidir, yeni beceriler öğrenmeye ve gelişmekte olan alanlarda 
bilgi edinmeye heveslidir, bir halk sağlığı lideri, teknik alanlarda kendini 
güncel tutmalıdır; ii) takım alanı: ekip ve organizasyon hedeflerine ulaşmak 
için etkin bir şekilde birlikte çalışmak üzere ekip ve organizasyondaki bireyleri 
geliştirme becerilerini içerir; iii) çevresel alandır: sağlık sektörü içindeki ve 
dışındaki hastalık modellerinin, eğilimlerinin ve tahminlerinin ve faktörlerin 
halk sağlığına nasıl katkıda bulunduğunu ve bunların organizasyonunu nasıl 
etkilediğini bilmedir (Kumar, 2020: 210, 212). Şekil 1, halk sağlığı liderliği için 
kapasite oluşturmanın üç etki alanlı modelini göstermektedir
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Şekil 1 Halk Sağlığı Liderliği İçin Kapasite Oluşturmanın Üç Etki Alanlı Modeli

Kaynak: Kumar, 2020: 210

Üç etki alanı birbiri ile yakın bir ilişki ve örtüşme içindedir. Bu etki alanları 
halk sağlığı liderlerinin içinde bulunduğu değişen çevreden öğrenmesine ve 
bu değişime uyum sağlamak için organizasyon içindeki bireyleri ve ekipleri 
geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olmaktadır.

2.3 Kovid-19 Salgını ve Halk Sağlığı Liderliği Etkileşimi

Epidemiyologlar yıkıcı etkisi insanların, malların ve hayvanların artan 
küresel hareketliliği ile artan dirençli öldürücü virüsler konusunda uzun 
bir süredir uyarıda bulunmaktadırlar (Garrett, 1994: 3). Üstelik modern 
krizlere neden olacak virüs kaynaklı salgınların artık çıktıkları yerleriyle 
sınırlı olmayacağı ifade edilmektedir (Boin ve Hart, 2003: 545). Kovid-
19 virüsü de tahmin edilenlerden farklı olamayarak şiddetli akut solunum 
sendromu koronavirüsünden (SARS-CoV-2) kaynaklanmış (WHO, 
2020) kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşmüştür. Salgının zaman 
içerisinde genişlemesi anılan virüsün mutasyona uğramasına neden olarak 
salgın ile mücadelenin esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirebilecek 
bir özellik arz etmektedir. Bu bakımdan salgın ile mücadelenin ilk başında 
halk sağlığını edinimine yönelik uygulamalar salgını kontrol altına almayı 
başarmışmış ise de (Hennekens vd., 2020: 648) (Ör; Amerika Birleşik 
Devletleri, Türkiye, İngiltere, Fransa) devam eden süreçte vaka sayılarındaki 
dramatik artış salgının kontrol dışına çıkma potansiyeli ile ilgili bir fikir 
vermektedir.
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Bu noktada halk sağlığı liderlik uygulamalarını etkileyen bazı etkenler 
olduğu belirtilmektedir. Bunlar; i) kritik tıbbi kaynakların dağıtımı konusunda 
yaşanan ikilemler (Gau vd., 2021: 1), ii) kararların üst düzey liderlik tarafından 
alınması (British Medical Association (BMA), 2020), iii) salgının toplum 
üzerinde yarattığı gerilimin azaltılmasına yönelik stratejiler (Nicola vd., 2020), 
iv) izolasyon yorgunluğu (The Guardian, 2020) ve v) salgınla mücadeleye
yönelik toplumun bilgi edinmesi ve uygulamasıdır (Dhanani ve Franz, 2020).

Şekil 1; Kovid-19 Salgını Sürecinde Halk Sağlığı Liderliğini Etkileyen Unsurlar

Kaynak; Gau vd., 2021; BMA, 2020; Nicola vd. 2020; The Guardian, 2020 ve 
Dhanani ve Franz, 2020 bilgileri ile yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bu anlamda Kovid-19 salgını ile mücadele de halk sağlığı liderliğinin 
karşılaştığı başta gelen zorlayıcı konu kaynakların dağıtımı konusunda yaşan 
ikilemlerdir. Salgın sürecinde tıbbi kaynakların dağıtımı (ör; vantilatörler, aşı 
ve aşılama, yoğun bakım üniteleri kullanımı, kritik halk sağlığı çalışanları ve 
çalışma koşulları vb.) (Wright vd., 2000: 1202) üzerindeki rasyonel ve ahlaki ağır 
yük ile başa çıkmak karar vermede kritik bir konu haline gelmektedir. (Gau vd., 
2021: 1; Healthleaders, 2021). Kriz sırasında sergilenecek halk sağlığı liderliği, 
hangi hasta ve hasta gruplarına ne şekilde öncelik verilmesini çözmeye yardımcı 
olmak için son derece önemlidir (Nicola vd., 2020: 125). Bu yüzden İngiliz 
Tabipler Birliği (British Medical Association) ve Amerikan Tabipler Birliği 
(American Medical Association) gibi kurumlar zor durumlarda kaynakların 
nasıl tahsis edileceğine ilişkin kararların üst düzey liderlik tarafından verilmesi 
gerektiğini tavsiye etmektedir. Alınacak kararlar, mümkün olan bilimsel 
kanıtlara dayanmalı, mümkün olduğunca önceden kararlaştırılmalı, açık ve 
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şeffaf b ir şekilde i letilmeli ve durum geliştikçe değişiklik ve incelemeye tabi 
olmalıdır. (BMA, 2021).

Bir diğer önemli unsur salgının toplum üzerinde yarattığı gerilimin 
azaltılmasına ilişkin stratejileridir. Bu stratejiler toplumların kademeli olarak 
“normal” yaşantıya dönmesini sağlamaya yönelik stratejilerdir. Bu stratejilerin 
çok hızlı uygulanması ve uygun olamayan zamanlamanın seçilmesi halk 
sağlığının edinilmesi başarısını ötelemektedir (WHO, 2020b). Öte yandan 
sokağa çıkma yasaklarının uygulanması hem toplumsal hem de ekonomik 
düzeyde yıkıcı olabilmekte ve mevcut ülke çapında sorunlara daha fazla baskı 
uygulayabilmektedir. Ayrıca sokağa çıkma yasaklarının toplum üzerinde 
oluşturduğu izolasyon yorgunluğu ise halk sağlığı liderliğinin üstünden 
gelmesi gereken diğer bir konudur (The Guardian, 2020). Ayrıca Kovid-19 
neden olduğu salgın tipinin yeniliği, başarılı halk sağlığı çabaları için zorluklar 
yaratmaktadır. Halkın, salgınla ilgili mücadele de kullanacağı bilginin 
üretilmeye devam etmesi ve toplumun bu bilgileri edinmesi ve uygulaması 
halk sağlığı liderliğinin etkinliği için önem kazanmaktadır. Toplumun yeni 
bilgilerden haberdar olma ihtiyacı, aynı zamanda kitle iletişim araçları ve kamu 
kurumları için halkın ortaya çıkan salgın hakkındaki bilgisini, tutumlarını ve 
tepkilerini şekillendirmede kritik bir rol yaratmaktadır (Dhanani ve Franz, 
2020: 1).

2.4 Kovid -19 Salgınına İlişkin Halk Sağlığı Liderlik Uygulamaları

Kovid-19 salgını gibi toplumsal sağlığı etkileyen süreçlerin neden olduğu birçok 
alandaki olumsuz etkileri gidermek için kurumsal yapı uygulamalarının, devam 
eden politikaların yeniden düzenlemenin gerekli olduğu yaygın olarak kabul 
edilen bir görüştür (Carley vd., 1997: 312; Weick vd., 1999: 81). “Kriz reformu 
tezi” olarak adlandırılan bu görüş ile etkili reformcular olabilmek için liderlerin 
dinamik potansiyellerini kullanmaları gerektiğini öne sürmektedir (Boin ve Hart, 
2003: 545). Bu bakımdan toplumun hayata kalabilmesi ve mücadelede etkin 
olabilmesi için, liderlerin görüş ve uygulamada önemli değişimler göstermesi 
gerekmektedir (Parks, 2005: 6).

Bu bağlamda salgınla mücadele de etkinlik için kazanmak toplum 
sağlığının edinilmesi bakımından birçok araştırma ortaya konmuştur (Ör; WHO, 
2021b; Memish vd., 2020; Graham ve Woodhead, 2021; Nicola vd., 2020; Zorn 
vd., 2020; Guest ve Sanchez, 2020). Bu araştırmalarda halk sağlığına liderlik 
edecek ve bu sorumluluğu taşıyacaklar için modeller ve yetenekler 
önerilmektedir.
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Dünya sağlık örgütü (2021) salgın ile mücadelede zorlukların üstesinden 
gelmek için yöneticilere tavsiye ettiği uygulamalar şunlardır: i) hazırlık, ii) 
bulaşı önleme ve kontrol, iii) çalışan güvenliği ve sağlığı, iv) klinik bakım ve 
v) aşılamadır (WHO, 2021b). Memish vd., (2020) araştırmasında halk sağlığı 
liderliğine uyarlamak için beş beceriyi ortaya koymuşlardır. Bunlar; i) bilimi esas 
almak, ii) halk sağlığı uzmanlarından oluşan bir bilim topluluğunu dinlemek ve 
onlar ile iletişim kurmak, iii) medya aracılığı ile bilgilendirmeye devam etmek, 
iv) iş birliğini teşvik etmek, v) salgınla mücadele ederken öğrenmek olarak 
ifade edilmektedir (Memish vd., 2020: 3). Graham ve Woodhead (2021) ise 
Kovid-19 salgını esnasında sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirme için liderlik 
uygulamaları önerisinde bulunmuştur. Bunlar: i) ortak bir amaç oluşturmak, ii) her 
düzeyde şefkatli, kapsayıcı ve etkili liderlik sergilemek, iii) salgınla mücadeleyi 
geliştirme yöntemlerini ile bunların her düzeyde nasıl kullanılacağının bilgisi, 
iv) yerel, bölgesel ve ulusal ve uluslararası düzeylerde öğrenmeye yönelik destek 
sistemlerin edinilmesi ve v) destekleyici ve uyumlu düzenlemeyi ve gözetimi 
etkinleştirmek olarak ifade edilmiştir (Graham ve Woodhead, 2021: 70).

Nicola vd. (2020), Kovid-19 salgını esnasında yayınlanmış raporları 
ve analizleri inceleyerek kanıta dayalı tavsiyeler eşliğinde bir liderlik 
modeli sunmuşlardır. Bu modele göre sergilenecek liderlik modeli şunlardan 
oluşmaktadır: i) planlama ve koordinasyon, ii) durumu gözetleme ve 
değerlendirme, iii) iletişim, iv) tıbbi ikmal malzemeleri için bütçe yaratma ve 
virüs tespit için test uygulama, v) salgını azaltma ve karantina uygulamaları, 
vi) tahmine dayalı matematiksel modelleme yapma ve vii) Kovid-19 cerrahi 
adaptasyon aşamaları geliştirme olarak ifade edilmiştir (Nicola vd., 2020: 124).

Zorn vd. (2020) salgına karşı verilecek liderliğin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin araştırmasında ise liderlik uygulamalarının şunlardan oluşması gerektiğini 
ifade edilmektedir. Bunlar; i) afet hazırlıklarını salgın için kullanmak ve 
bölgesel ve ulusal ağları harekete geçirmek, ii) salgın davranışını modelleyerek 
tedarik zincirini ve finansal etkileri yönetmek, iii) farklı yerlerde bulunan farklı 
popülasyonlar için yaratıcı yeni emniyet ve protokol kuralları uyarlamak, iv) 
etkili bir şekilde zamanında iletişim kurumak ve gerçek bilgilerin ortak kaynağı 
olmaktır (Zorn vd., 2020: 158). Guest ve Sanchez (2020) salgın sürecinde halk 
sağlığının edinilmesi için liderlik uygulamalarını; i) ülke çapındaki potansiyel 
yetkiler dahil olmak koordine edilmiş ve tutarlı evde kalma emirlerinin verilmesi, 
ii) SARS-CoV-2 testinin hızla arttırılması, iii) sağlık hizmetleri kapasitesinin 
arttırılması (Guest ve Sanchez, 2020: 1) olarak ortaya koymuştur.
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Yukarıda araştırma sonuçları halk sağlığı liderliğinin salgınla mücadele 
ön planda yer alan epidemiyolojik modellere dahil edilebilecek ölçülebilir 
bir “liderlik faktörü” (Williams vd., 2001) olabileceği konusunda bir fikir 
vermektedir. 

3. Metodoloji
Bu kitap bölümü halk sağlığının dinamik ve giderek artan disiplinler arası 
doğası, halk sağlığının Kovid-19 odağında ortaya çıkan ilişkisi ve halk sağlığı 
ile ilgili olan bazı önemli liderlik temaları ve geliştirilen uygulamaları sistematik 
alanyazın taraması (Petticrew and Roberts, 2008) yaparak açıklamaktadır. Elde 
edilen veriler ışığında Kovid-19 öncesi ve Kovid-19 salgını ile gelişen halk 
sağlığı liderliği kavramı ve ilintili konular belirtilerek ortaya konmuştur (Weed, 
2006; Subbarao vd., 2008; Pickering ve Byrne, 2013).

4. Sonuç
Kovid-19 salgını, hayatın her alanında dünya çapında endişe ve belirsizliğe 
neden olmaya devam edecek gözükmektedir. Bu noktada Kovid-19 salgını 
ile olan mücadele bulaşının önüne geçmek önemli bir faktördür. Ancak 
bulaşının gerçekleşmesine neden olan fiziki ortamların düzenlenmesi, hastalığa 
yakalananların iyileştirilmesine etki yapacak toplumsal uygulamaları ilgilendiren 
kararları verebilen liderlerin sorumluluğunda devam eden bir konudur.

Hale hazırda halk sağlığına liderlik edenler; hızlı durum izleme, bulaşıyı 
azaltma ve kontrol altına alma ve en çok ihtiyaç duyulan alanlara uygun ve 
yeterli bütçe sağlamayı amaçlayan çok sayıda liderlik stratejisini oluşturmuş 
ve uygulamaktadırlar. Ancak salgına ilişkin mücadele gerek virüse ait bilgilerin 
edinilmesi gerek bulaşı dinamiklerinin ortaya konması karar vericiler için 
kritik konulardır. Virüsün zaman içinde mutasyona uğradığı dolayısıyla bulaşı 
dinamiklerinin değişime uğradığı göz önünde bulundurulacak olursa toplumsal 
hayatın salgınla mücadele ile ilgili belirsizliklerini ortadan kaldırmak halk 
sağlığı liderleri için daha zor hale gelmektedir. Böyle bir doğal yapısı olan halk 
sağlığı kavramının değişen dinamiklerine cevap vermek hayal bile edilemeyen 
bir kapasite ve zamanlama ölçeğinde inovatif (Guest vd., 2020: 3) bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Bu anlamda halk sağlığı liderliği kapasitesini oluşturmak için 
bir başlangıç noktası oluşturmak ve sağlığın sosyal belirleyicileri ve sosyal 
ikilemlerini (Gau vd., 2021) minimize edecek liderliği destekleyen faktörleri 
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veya koşulları belirlemek önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmaların bu içeriği 
karşılama çabasında olduğu görülmektedir.

Kovid-19 salgını ile mücadele esnasında toplum sağlığının tekrar 
kazanılması odağında sürdürülen halk sağlığı liderlik uygulamalarının hem 
liderin özellikleri ile hem de kanıtlara dayalı yönlendirmelerin bir bileşkesi olduğu 
gözlemlenmektedir. Çünkü salgın ile mücadele azim, odaklanma ve değişebilen 
mücadele esaslarına bağlılık gerektirmektedir. Tüm bunların hepsi hem lider 
hem de takipçileri açısından yorucu ve yıpratıcı süreçler oluşturmaktadır. Bu 
bakımdan halk sağlığı liderliğinin bilimsel verileri esasa alarak oluşturulacak 
yeni şartlara göre uyarlanabilir uygulamalar eşliliğinde sergilenmesi Kovid-19 
salgını ile mücadelede başarı şansını arttırır gözükmektedir.
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Covid-19 salgınının nüfus üzerinde önemli psikolojik ve sosyal etkileri 
olmuştur.  Bu araştırma, travma sonrası stres bozukluğu, endişe, 
depresyon ve diğer sıkıntı semptomlarını geliştirme olasılığı daha yüksek 

olan çocuklar, üniversite öğrencileri ve sağlık çalışanları dahil olmak üzere 
salgına en çok maruz kalan grupların psikolojik refahını incelemiştir.  Sosyal 
mesafe ve güvenlik önlemleri, insanlar arasındaki ilişkileri ve başkalarına 
karşı empati algılarını etkilemiştir.  Bu açıdan bakıldığında telepsikoloji ve 
teknolojik cihazlar, pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için önemli 
roller üstlenmektedir.  Bu araçlar, evden veya işyerinden buluşma, paradan ve 
zamandan tasarruf etme ve terapistler ile hastalar arasındaki ilişkiyi sürdürme 
gibi, hastaların psikolojik tedavisini çevrimiçi gerçekleştirebilecek faydalar 
sunmaktadır.  Bu makalenin amacı, pandeminin etkisine ilişkin araştırmalardan 
son olarak elde edilen deneysel verileri göstermek ve teknolojik araçlara dayalı 
olası müdahaleleri yansıtmaktır.

* Orijinal Metin: Saladino, V., Algeri, D. ve  Auriemma, V., (2020). The Psychological and Social
Impact of Covid-19: New Perspectives of Well-Being, Frontiers in Psychology, Vol:11, https://doi.
org/10.3389/fpsyg.2020.577684.
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Anahtar kelimeleri: Covid-19 empati, psikolojik hastalık psikoterapi, sosyal 
mesafe, telepsikoloji

1. Giriş
Covid-19 salgını insanların uzun süre strese maruz kalmalarına neden olmuştur.  
Sonuç olarak, araştırmacılar, nüfusu psikolojik olarak desteklemek için sosyal ve 
toplumsal tedirginliği ölçmeye yönelik artan bir ilgi göstermeye başlamışlardır.  
Bu artan ilgi, mevcut durumu ve diğer olası salgınları ve pandemileri yönetmeye 
yardımcı olmaktadır.  Salgının yönetilmesinde benimsenen güvenlik önlemleri, 
sahip olunan sosyal role göre bireyler üzerinde farklı sonuçlar doğurmuştur.  
Nüfusun bazı kesimleri, strese karşı daha duyarlı oldukları için endişeli, depresif 
ve travma sonrası semptom riskine daha fazla maruz kalıyor gibi görünmektedir.  
Bu makale iki ilgi odağına sahiptir: (1) pandeminin, çoğunlukla çocuklar, 
üniversite öğrencileri ve sağlık çalışanları olmak üzere nüfus üzerindeki 
psikolojik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve (2) sosyal güvenlik önlemleri 
ve ruh sağlığının teşviki doğrultusunda dijital cihazlara dayalı yeni müdahale 
perspektiflerinin belirlenmesi.  Örneğin telepsikoloji, pandeminin neden olduğu 
psikolojik ıstırabın sorumluluğunu üstlenmede ve hastalığın kronikleşmesini 
önlemede etkili olan geçerli bir araçtır.  Uzun süreli stres, endişe ve depresyon, 
travmatik ve olumsuz duyguları yönetememeyi içerebilir.  Dahası, hastalığın 
sürekli bulaşma korkusu günlük yaşamı etkiler ve sosyal izolasyona yol açarak 
insan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

2. Covid-19 ve Riskli Nüfuslar: Karantinanın Psikolojik 
ve Sosyal Etkisi

SARS, Ebola, H1N1, At Gribi ve halen üzerine çalışılan COVID-19 gibi zaman 
içinde karşılaşılan pandemi çalışmaları, bulaşma ve karantinanın psikolojik 
etkilerinin virüse yakalanma korkusuyla sınırlı olmadığını göstermektedir 
(Barbisch vd., 2015). Sevdiklerinden ayrılma, özgürlüğün yitirilmesi, hastalığın 
ilerlemesiyle ilgili belirsizlik ve çaresizlik hissi gibi nüfusu oldukça fazla 
etkileyen pandemi ile ilgili temel bazı unsurlar mevcuttur (Li ve Wang, 2020; 
Cao vd., 2020).  Bu unsurlar, intiharların yükselişi (Kawohl ve Nordt, 2020) 
gibi dramatik sonuçlara yol açabilir (Weir, 2020).  İntihar davranışları genellikle 
pandemiden en çok etkilenen bölgelerde yaşayan insanlarda stresli durumla 
ilişkili olarak öfkeli duygularından kaynaklı gerçekleşmektedir (Miles, 2014; 
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Suicide Awareness Voices of Education, 2020; Mamun ve Griffiths, 2020).  
Dolayısıyla bu sonuçların ışığında, yüksek psikolojik maliyetler hesaba katılarak 
karantinanın potansiyel faydalarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekmektedir (Day vd., 2006; Mazza vd., 2020).

Covid-19 salgını yakın tarihte yapılan araştırmaların da belirttiği gibi, 
özelllikle çocuklar ve genç yetişkinler üzerinde kaygılı semptomlar geliştirme 
riskini taşımaktadır (Orgilés vd., 2020).  Araştırma, İtalyan ve İspanyol 
çocuklarının (3-18 yaşlar arası) 1143 ebeveyninden oluşan bir örneklemi 
içermektedir.  Genel olarak, ebeveynler karantina sırasında çocuklarında 
duygusal ve davranışsal değişiklikler gözlemlemişlerdir: konsantrasyon 
güçlüğü (% 76,6), can sıkıntısı (% 52), sinirlilik (% 39), huzursuzluk (% 38,8), 
yalnızlık hissi (% 31,3), kaygı (% 30,4) ve endişe (% 30,1).  İspanyol ve İtalyan 
ebeveynler olmak üzere iki grup arasındaki karşılaştırmada, İtalyan ebeveynlerin 
çocuklarında bulunan semptomları İspanyol ebeveynlere göre daha fazla 
bildirdikleri ortaya çıkmıştır.  Çin’de salgının yayıldığı sırada bir üniversite 
öğrencisi örnekleminden toplanan diğer veriler, genç yetişkinlerdeki kaygı 
düzeylerinin belirlenmesinde kentsel alanlarda yaşamak, ailenin ekonomik 
istikrarı ve ebeveynlerle birlikte yaşama gibi belirli koruyucu faktörlerin aracı 
rolü olduğunu göstermiştir (Cao vd., 2020).  Aksine, akraba veya tanıdıkların 
virüse yakalanması, endişe belirtilerinin kötüleşmesine neden olmaktadır.  
Ayrıca, ekonomik sorunlar ve akademik faaliyetlerdeki yavaşlama da kaygı 
belirtileriyle ilişkilidir (Alvarez vd., 2020).  Ek olarak, Çin’deki genel nüfus 
üzerinde yapılan çevrimiçi bir diğer anket, üniversite öğrencilerinin pandemi 
sırasında diğerlerine göre stres, kaygı ve depresyon yaşama olasılıklarının daha 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Li vd., 2020).  Bu sonuçlar, karantinanın 
olumsuz etkisini azaltmak için gençlerin ruh sağlığının izlenmesini ve teşvik 
edilmesini önermektedir (CSTS, 2020; Fessell ve Goleman, 2020; Li vd., 
2020).

Sağlık çalışanları (HCWs), stresten özellikle etkilenen diğer bir nüfus 
kesimidir (Garcia-Castrillo vd., 2020; Lai vd., 2020).  Sağlık çalışanları 
(HCWs) travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik sendromu, fiziksel ve 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve şaşkınlık gibi felaket durumlarında yaygın 
görülen semptomları geliştirme riski altındadır (Grassi ve Magnani, 2000; 
Mache vd., 2012; Øyane vd., 2013).  Bununla birlikte, bir salgın, felaketle 
sonuçlanan bir olayla karşılaştırıldığında farklı özellikler sunmaktadır; örneğin, 
enfeksiyon riski ile günlük temas halinde olan sağlık çalışanlarına yönelik 
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damgalayıcı tutumlar gibi (Brooks vd., 2020). SARS sırasında, sağlık bakımı 
profesyonellerinin % 50 kadarı, aile üyelerine bulaştırma korkusu ve uzun süreli 
sosyal izolasyon nedeniyle akut psikolojik stres, yorgunluk ve travma sonrası 
stresten etkilenmişlerdir (Tam vd., 2004; Maunder vd., 2006).

Pandeminin bir sonucu olarak, fazla mesai yapan sağlık çalışanları yüksek 
düzeyde psikofiziksel stres altında yaşamak zorunda kalmışlardır (Mohindra 
vd., 2020).  Sağlık çalışanları aynı zamanda ikincil travmatik stres bozukluğu 
(Zaffina vd., 2014) olarak adlandırılan ve tüm hastalar için tedavinin mevcut 
olmadığı durumlarda yaşanan rahatsızlık hissi olarak tanımlanan; kimler 
için tedavinin erişebilir ve kimler için erişilemez olduğunun profesyoneller 
tarafından seçilmesini gerektiren son derece travmatik birçok durumu da günlük 
hayatta yaşamaktadırlar (Roden- Foreman vd., 2017; Rana vd., 2020).  Covid-
19 hastalarına ikinci ve üçüncü basamak servislerde bakan ve hastalara yardım 
eden 1257 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir anketten elde edilen veriler, 
yüksek oranda depresyon (% 50), endişe (% 44,6), uykusuzluk (% 34) ve 
sıkıntı (%71,5) sorunlarının yaşandığını göstermiştir (Lai vd., 2020).  Ayrıca, 
hastalığın sürekli bulaşma korkusu, takıntılı düşüncelere (Brooks vd., 2020) yol 
açarak, kişinin giderek içine kapanmasına yol açmakta ve sosyal ilişkileri de 
azaltmaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda Rossi ve arkadaşları (2020), salgın sırasında 
İtalya’daki sağlık sektörü çalışanları arasında ruh sağlığı sonuçlarını 
değerlendirerek, özellikle genç kadınlar ve ön sahada çalışanlar arasında 
yüksek derecede ruh sağlık sorunu olduğunu doğrulamıştır. Ayrıca, Spoorthy 
ve arkadaşları  (2020), Covid-19’un cinsiyete dayalı etkisi üzerine bir inceleme 
yapmışlar ve sağlık personelinin % 68,7- %85,5’inin kadınlardan oluştuğunu ve 
ortalama yaşın 26 ile 40 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca kadınların 
endişe, depresyon ve sıkıntıdan etkilenme olasılığının daha yüksek olduğunu 
da gözlemlemişlerdir.  Liang vd.  (2020) ise araştırmasında pandemiye bağlı 
yaş ve depresif belirtiler arasında bir ilişki olduğunu bulmuştur. Araştırmada 
genç yaştaki (<30 yaş) sağlık personelleri, kendi ailelerini, daha büyük yaştaki 
sağlık personellerine oranla enfekte etme riski konusunda daha fazla endişe 
duyduklarını ifade etmişlerdir. Büyük (> 50 yaş) yaştaki sağlık personelleri, 
hastanın ölümü, uzun çalışma saatleri ve kişisel koruyucu ekipman eksikliği 
nedeniyle stress düzeylerinin arttığını bildirmişlerdir. Ayrıca, Cai vd. (2020) 
araştırmasında hemşirelerin doktorlara kıyasla daha gergin hissettiğini ortaya 
koymuştur.
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Literatürde bulunan son çalışmalarda ortaya çıktığı gibi, patolojiler ve 
acı çekme olasılığı daha yüksek olan belirli popülasyona yönelik psikolojik 
müdahalelerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Lancet Küresel Ruh Sağlığı 
(Lancet Globa Mental Health Commission) Komisyonu’nun gözlemi (Patel, 
2018), dijital teknolojilerin kullanımının kaygı ve stres düzeylerini azaltmak ve öz 
yeterliliği artırmak için zihinsel sağlığa yönelik müdahaleleri sağlayabileceğini 
bildirmektedir (Kang vd., 2020; Xiao vd.,  2020).

2.1 Telepsikoloji: Psikolojik Sağlık Eğitimi ve Tanıtımı

Nüfus arasında yaygın olan endişe ve depresyon belirtilerini azaltmak için 
Dünya Sağlık Örgütü (2019) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (2020) 
sağlık mesleği ile ilgili sıkıntının en aza indirilmesi amacıyla sağlık korumasının 
doğru kullanımına ilişkin özel kılavuzlar önermişlerdir.  

Aynı zamanda, psikoterapistler, ortaya çıkan sorunların bir sonucu olarak 
teknolojik zorlukları ele alan, çevrimiçi psikolojik destekte sağlamışlardır 
(Greenberg vd., 2020;  Liu vd., 2020).  Teknolojik ilerlemeye paralel 
olarak, profesyonel kuruluşlar, müşterinin korunması, mahremiyet, tarama, 
değerlendirme ve kendi kendine yardım ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili belirli 
yönergeleri ve politikaları desteklemişlerdir (Duan ve Zhu, 2020; Zhou vd., 
2020).  Ruh sağlığındaki teknolojik gelişme, geleneksel psikoterapi araçlarına 
ek olarak “akıllı” mobil cihazlar, cloud bilişim, sanal dünyalar, sanal gerçeklik 
ve elektronik oyunları içeren gelecek zaman eğilimlerini ön plana çıkarmaktadır. 
Bu perspektifte, gelecek nesil psikologların ve hastaların potansiyel büyüme 
alanlarında işbirliği yapmaları için telepsikolojinin yararları ve etkililiği üzerine 
eğitim ve öğretim yoluyla yardımcı olmak son derece önemlidir (Maheu vd., 
2012).

Bu noktada ayrıca profesyoneller tarafından belirlenen özel amaçlarla 
bağlantılı olarak kullanmak için geliştirilmiş cihaz ve hizmetler arasındaki 
temel farkları (mesajlaşma, görüntülü-sesli danışma, vb.) araştırarak çevrimiçi 
hizmetlerin potansiyelleri konusunda daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyulması 
gerekmektedir.  Örneğin, İtalyan Çevrimiçi Psikoloji Servisi, Facebook’ta 
bir yardım masası hizmetine dayalı bir çalışma yürütmüştür.  Bu hizmet, 
insanları kişisel motivasyonları üzerinde çalışarak psikolojik yardım istemeye 
yönlendirmiştir.  Aynı zamanda, Skype’taki başka bir yardım masası, web 
kamerası aracılığıyla bazı psikolojik oturumlar sağlamıştır (Gabri vd., 2015).  Bu 
doğrultuda, telekolojik danışma, son salgın sırasında danışmanlar ve psikologlar 
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tarafından kullanılan yaygın bir çevrimiçi yöntem haline gelmiştir (De Luca ve 
Calabrò, 2020).

Kamu ve özel psikoloji kuruluşlarının gelecekteki hedeflerinden biri, 
aşağıdaki amaçlarla psikologlar ve psikoterapistler için özel eğitimin teşvik 
edilmesi olmalıdır: (1) pandeminin ve acil durumların etkilerini yönetmede 
temel becerilerin geliştirilmesi ve (2) hastaları çevrimiçi terapötik ilişkiye 
duyarlı hale getirmek; sürecin ana kurallarını ve faydalarını sağlamak 
(Stoll vd., 2020; Psikologlar için Telepsikoloji Kılavuzlarının Geliştirilmesi 
için Ortak Task Force, 2013). Hatta bu eğitim teşviğine önemli bir örnek, 
gelecekteki psikologları bir çevrimiçi psikoloji hizmeti aracılığıyla 
pandeminin psikolojik etkilerini yönetmede eğitmek amacıyla telepsikolojide 
doktora öneren Virginia Commonwealth Üniversitesi’dir (VCU) (Baylor vd., 
2019).  VCU tarafından sağlanan hizmet kaygı ve depresyonu azaltmada 
(Sadock vd., 2017) ve ayrıca hastane iyileştirmelerini (Lanoye vd., 2017) 
sağlamada etkili olmuştur.  Göründüğü gibi, telepsikoloji sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesinde anahtar bir rol üstlenmektedir.  Çevrimiçi psikolojik 
hizmetler coğrafi engellerden kurtarır ve ek olarak geleneksel psikoterapiye 
kullanışlı bir entegre araç olmaya son derece uygundur (APS, 2020; Perrin 
vd., 2020).

2.2 Psikolojik Destek ve Çevrimiçi Psikoterapinin Avantajları

Çevrimiçi psikolojik hizmetler, özellikle pandeminin mevcut durumunda çeşitli 
avantajlar sağlar.  Her şeyden önce, çevrimiçi hizmetler pandemi nedeniyle 
geleneksel psikoterapi yapmaktan rahatsız olan hem psikoterapistlerde hem 
de hastalarda, bulaşma riskini ve güçlü endişe hissini azaltarak insanlara kısa 
sürede yardımcı olur.

Ayrıca Pietrabissa ve arkadaşları (2015), hizmet sağlayanlar ve hizmet 
alanlar için danışma bekleme sürelerinin azalması, evden veya işyerinden 
gerçekleştiği için, zamandan ve masraftan tasarruf, ofis için daha az seyahat 
ve kira maliyeti gibi telepsikolojinin bazı temel avantajlarını tespit etmişlerdir. 
Yazarlar tarafından bildirildiği gibi, çevrimiçi psikolojik hizmetler, hareketlilikle 
ilgili zorluklardan kurtararak, sosyal çevrelerine yakın destek bulmakta zorlanan 
kişilerin erişimini kolaylaştırmaktadır.  Ayrıca çevrimiçi hizmetler, psikoterapiye 
daha az güveni olan kişilere yardımcı olmaktadır.  Aslında, çevrimiçi psikoterapi 
çoğunlukla, kişinin sorunlarının ve duygularının ifade edilmesini kolaylaştıracak 
durumlarda gerçekleşmektedir.  
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Duruma göre, çevrimiçi hizmetler farklı ortamlar sağlayabilmektedir.  
Örneğin mesajlaşma, görüntülü görüşme kullanmaktan rahatsızlık duyan bir 
kişinin ilk değerlendirmesini yapmak için yararlı bir araçtır.  Gerçek hayattan farklı 
olarak bireyler arasında “egemenliğe dayalı” hiyerarşik ilişkinin nasıl başarısızlığa 
yol açtığını gösteren “çevrimiçi disinhibisyon etkisi” terimini tanımlayarak 
aslında, çevrimiçi psikoterapi daha “kabul edilebilir” olarak algılanmaktadır.  
Suler (2004)’e göre çevrimiçi psikoterapinin kabul edilebilir olarak algılanması, 
kişinin kendini ifade etmesinde daha büyük bir özgürlük duygusuna sahip 
olmasına ve daha az endişe duymasına olanak tanımaktadır.  Diğer araştırmacılar 
farklı düzeylerde etkileşime izin veren araçların (Mantovani, 1995; Tosoni, 2004), 
“sosyal normlar”ın “durumunun” rolünü vurgulayarak çevrimiçi disinhibisyon 
etkisini sosyal alan kavramına entegre etmişlerdir (Brivio vd., 2010, s:811), Buna 
göre her kişinin farklı bir ağ deneyimi ve disinhibisyonun çeşitli düzeyleri vardır. 
Örneğin, düşük disinhibisyonlu kişiler sorunları hakkında konuşmak için bir 
psikologdan yardım istemeyi seçerken yüksek disinhibisyonlu bir kişi, çevrimiçi 
zorbalık veya siber tacizin bir ifadesi olan alevle temsil edilebilir.

Hastalara özel sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarla ilgili yerel kaynaklar 
sağlamak için çevrimiçi psikolojik hizmetler, çeşitli bölgesel hizmetlerle 
entegre edilmelidir.  Son olarak, terapistin ve hastanın seansları sohbet yoluyla 
ve katılımcıların bilgilendirilmiş onayı ile sesli / görüntülü olarak kaydetme 
imkanının olması (Wells vd., 2015) - seansları karşılaştırmak ve terapötik sürecin 
olumlu sonuçlarını ve etkililiğini vurgulamak için yararlı araç konumundadır.  
Bu bakış açısına göre, çevrimiçi psikolojik destek ve psikoterapi, birlikte 
kurulan (Co-Build) bir ilişki içinde bulunan psikoterapistler ve hastalar için bir 
kaynak haline gelmiştir (Algeri vd., 2019).

2.3 Psikolojik ve Sosyal Etkilenme ve Empatik Süreç

Karantinanın psikolojik etkisini analiz ederken, insanların psikolojik sağlık 
açısından iyi olmaları için genellikle küçümsense bile bireylerin toplumun 
ayrılmaz bir parçası olduğunu hissetmelerinin önemi ortaya çıkmıştır. Halk 
sağlığı uzmanları, virüsün yayılmasını önlemek için sosyal mesafenin daha iyi 
bir çözüm olduğuna inanmaktadırlar.

Bununla birlikte, pandeminin süresini tahmin etmek mümkün olmasa da, bu 
önlemlerin toplum, ilişkiler ve etkileşimler, özellikle de empatik süreç üzerindeki 
ciddi etkisini yadsımak mümkün değildir. Öyle ki, 90’ların başında empati, 
başkalarının psikolojik ve fizyolojik durumlarında bir özdeşleşme biçimi olarak 
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tanımlandı.  Bu tanım, psikoloji felsefesi ve zihin felsefesi disiplinleri arasında 
bir tartışmaya yol açtı (Franks, 2010).  Willard Van Orman Quine (1908-2000), 
analitik felsefede dil ve aklın gelişimi üzerine bir tezle empati üzerine tartışmaya 
olan ilgiyi tazeledi.  Quine’e göre, psikolojinin insan davranışını yaygın 
olarak açıkladığı sözde kasıtlı durumların atfedilmesi empatiye dayanmaktadır 
(Treccani, 2020) ve insanları inançlara, arzulara ve algılara atfetmeye yönlendirir 
(Quine, 1990, 1992, Pursuit of Truth: Revised Edition, 1992).  Bu yönüyle 
salgının son durumu içinde empatik süreç analiz edildiğinde, karşıt görüş ve 
tutumlarda bir artış fark edilebilir.  Bir yandan, insanlar kendilerini acı çekenlerle 
(komşular, arkadaşlar, stresli olaylar yaşayan akrabalar) özdeşleştirerek, “askıya 
alınmış harcamalar” gibi faaliyetleri teşvik etmektedirler.  Örneğin süpermarkete 
gidemeyenler için dayanışma ve insani yardım faaliyetleri, yiyecek ve ilaç 
dağıtımı gibi.  Öte yandan, nüfusun “zorla empati” duygusu yaşayan bir kısmı da 
mevcuttur. Bu yön, ilişkilerin kişisizleşmesine yol açabilecek, yakınlık duygusunu 
zorlayabilecek teknolojik cihazların kullanılmasıyla da vurgulanabilir.  Toplumu 
sosyal gerçekler üzerine inşa edilmiş belirli bir varlık olarak gören Durkheim 
(1858–1917)’a göre fikrinin tersini temsil eden duygulara aşırı bağlanma, kendi 
kendine izolasyonun bir yolu haline gelmektedir (Durkheim, 1922). “Hissetmeye 
zorlanma” hissi, acil durumdan sonra insanların kendilerini diğerlerinden 
uzaklaştırmasına ve sosyal fobileri artırmasına neden olabilmektedir.

Ayrıca günümüzde insan iletişimi de değişmektedir.  Bir konuşmanın 
başlangıcındaki resmi soru “nasılsın?” artık salgından önceki gibi bir formaliteyi 
temsil etmemektedir. Örneğin, çalışan ile yönetici arasındaki ilişki farklıdır 
görüntülü görüşme sırasında zorunlu bir karşılıklılık yaratır ve ifade edilen 
duyguları anlamada ve dinlemede daha fazla sorumluluğa yol açar. Dolayısıyla, 
sosyal mesafe ve acil durum, insanların duyulmak ve takdir edilmek istemesine 
neden olduğu için yukarıda bahsedilen “zorla empati” bu dönemde yaygın 
olabilir ve basit bir soru olan “nasılsınız?” korkuları ve duyguları ifade etmek 
için bir çapa haline gelir (Pasetti, 2020).

3. Tartışma 
Covid-19 salgını, insanların kişilerarası ilişkileri yaşama şeklini etkilemiştir. 
Kısıtlamalar, evde zamanın artmasına ve dijital cihazlarla mesafenin azalmasına 
sebep olan günlük yaşamın farklı bir organizasyonuyla karakterize edilmiştir.  Bu 
dönem aynı zamanda empati kavramında bir evrim olarak görülmüş; fenomenin 
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sosyolojik ve nörolojik bir bakış açısına göre incelenmesinde yeni perspektifler 
ortaya konulmasına neden olmuştır.

Aslında, empati - bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneği 
olarak tanımlanan - (a) bireyin sosyal bağlamı ve tarihsel dönemi, (b) nörolojik 
mekanizmalar ve (c) başkalarının duygularına psikolojik ve davranışsal tepkiler 
gibi birkaç unsuru içerir. Nöro-sosyolojik perspektif, insan iletişimi ve kişilerarası 
ilişkilere odaklanarak empatik süreçte yer alan mekanizmaları analiz eder 
(Singer ve Lamm, 2009; Decety ve Ickes, 2009).  Spesifik olarak, insan-makine 
ilişkisindeki bir artışla karakterize edilen bu tarihsel dönemde, nöro-sosyoloji, 
insan ilişkileri ve teknoloji çalışmaları için temel bilimlerden biri haline gelebilir. 
“İnsan-makine dünyasında giderek daha fazla yer alıyoruz ve yaşıyoruz. Bunu 
anlamayan ve yeni ortama uyum sağlamakta zorlananlar - o ortamı sevsin ya 
da sevmesin - şimdiden geride kalıyorlar. Yeniye adapte olmak, hızla değişen, 
teknolojik olarak geliştirilmiş bağlam, günümüzün en büyük zorluklarından biri 
ve bu kesinlikle eğitim için de geçerlidir “(Prensky, 2012:64).

Yukarıda belirtilen hususlara göre, önerimiz şunlardan oluşmaktadır:

Birincil korunma. Stresle ilgili semptomları azaltmak için salgının risk 
altındaki bir popülasyon üzerindeki etkisini incelemek ve hedefe (öğrenciler, 
sağlık personeli, ebeveynler ve öğretmenler) göre belirli çevrimiçi psikolojik 
danışmanlık sağlamak.  

İkincil koruma. Dijital cihazlara dayalı insan etkileşiminin sınırlamalarının 
üstesinden gelmek: (1) yeni inter ve intrasosyal iletişim alanları ve yeni 
destek ve psikolojik tedavi araçları geliştirmek, yüz yüze etkileşim sırasında 
deneyimlenen çoklu duyuları yeniden üretmek (Sanal Gerçeklik, hologramlar, 
ciddi oyun vb.), (2) yeni nesil psikoterapistleri çevrimiçi cihazları yönetme ve 
uyarlanabilir ve kişisel becerilerini uygulama konusunda eğitmek ve (3) genel 
nüfusu telepsikoloji ve avantajları konusunda duyarlı hale getirmek.  

Nörososyolojik bakış açısına göre araştırma.  Yeni teknolojilerin aracılık 
ettiği insan etkileşimini ve empatinin rolünü incelemek, nörobilim, sosyoloji ve 
psikolojiyi ilişkilendirmek.

4. Yazar Katkıları 
V.S.; D.A. ve V.A. katkıyı kavramsallaştırdı.  V.S., makaleyi yazdı, makaleyi 
gözden geçirdi ve kritik revizyon süreçlerini PI olarak sağladı. Tüm yazarlar 
makalenin gönderilmesini onayladı.  
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5. Finansman 
Bu çalışma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki finansman 
kuruluşlarından belirli bir hibe almadı.
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