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ÖN SÖZ 

Toplumun nitelikli insan gücünü yetiştirme görevini üstlenen üniver-

sitelerin başarısı ve yaşamını sürdürmesi, akademik personeline bağlı-

dır. Birer hizmet örgütü olarak üniversitelerde işlerin ve süreçlerin 

tümü, iletişim üzerinden gerçekleşmektedir. İletişimi ve örgütte işlerin 

nasıl yapılacağını biçimlendiren en büyük faktör ise örgüt kültürüdür. 

Bu bağlamda çalışmanın öncelikli amacı örgütsel iletişim doyumunun 

örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki aracı rolünü tespit etmektir.  

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Programı’nda “Örgüt Kültürü ile İş 

ve Yaşam Tatmini İlişkisinde Örgütsel İletişim Doyumunun Aracı 

Rolü: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma” başlığı ile 31.07.2019 

tarihinde doktora tezi olarak savunulmuş ve kabul edilmiştir. 

Altı bölümden oluşan kitabı iki ana kısım olarak da değerlendirmek 

mümkündür: İlk kısım literatürü, ikinci kısım ise araştırma ve sonuç-

ları içermektedir.  

Yapılan aracılık testi sonuçlarına göre örgütsel iletişim doyumu, örgüt 

kültürüyle iş tatmini arasındaki ilişkide aracı rolü oynamaktadır. Ayrı-

ca iş tatmini, yaşam tatminindeki değişimin yarısını açıklamaktadır. 

Örgütsel iletişim doyumu da iş tatminindeki değişimin yarıya yakınını 

tek başına açıklamaktadır.  

Bunun yanında, idari görevi olan personelin iş tatmini, yaşam tatmini, 

örgütsel iletişim doyumu ve örgüt kültürü ortalamaları, idari görevi 
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olmayan personele göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yük-

sektir.  

Profesörler çalışmadaki tüm boyutlarda en yüksek ortalamaya sahip-

ken, öğretim görevlisi ve profesörlerin araştırma görevlilerinden daha 

yüksek iş tatmini ve yaşam tatmini ortalamasına sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çalışma, bulguların yorumlanması ve önerilerle tamamlanmıştır. Son 

olarak çatışmanın bu şekilde ortaya çıkmasında katkısı olan değerli 

hocalarıma, iş arkadaşlarıma hepsinden önce hakkını ödeyemeyece-

ğim aileme ve fedakâr eşime minnettar olduğumu belirtmeliyim. 

Alanına katkısı, verilen emeğe değecektir. 

Aralık, 2021                                            Dr. Alp Eren KAYASANDIK 
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GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı ve önemi verilmiş, temel 

kavramların tanımlanması yapılarak araştırma modeline ve hipotezle-

rine değinilmiş, son olarak araştırmanın varsayımları ve sınırlılıkları 

sunulmuştur. 

Araştırmanın problemi 

Etzioni (1964) “biz (insanlar) örgütlerde doğar ve örgütlerde eğitilir; 

hayatımızın çoğunu örgütlerde çalışarak geçiririz” derken insan haya-

tının doğumdan ölüme kadar örgütler tarafından şekillendirildiğini 

ifade etmektedir (Deetz, 2001). 20. yy.ın başlarından itibaren yönetim 

bilimi, örgütlerde “insan” faktörünün üretim denklemindeki sabit bir 

değişken olarak kabul edilemeyeceğini, Elton Mayo’nun Hawthorne 

çalışmalarıyla başlayan süreçte öğrenmiştir. Üretim ile ilgili faktörler 

değişmesine rağmen çalışanların sadece izlendikleri için performansı-

nın etkilendiğini tespit eden bu çalışma, insan davranışları ile örgüt 

amaçları arasındaki mükemmel uyumun nasıl yakalanabileceğinin 

fitilini ateşlemiş, o zamandan beri yönetim, davranış ve toplumbilimi 

araştırmacıları bireysel ve örgütsel sebep-sonuçlarıyla “örgütteki insa-

nı” anlamaya ve açıklamaya çalışmıştır. 

Her kurum ve kuruluş sunduğu hizmeti ve ürettiği ürünü en yüksek 

verimlilikle sunmaya çalışır. Ancak bir örgütün etkililiği ve verimliliği 

sadece üretim araçlarını ve süreçlerini optimize ederek arttırılamaz. 

Yöneticiler, diğer kaynaklarla birlikte “insan kaynağı”nı da en iyi şe-

kilde kullanmalıdırlar ki örgüt başarılı olsun ve yaşamını sürdürsün. 
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Bu amaçlara ulaşmak için de örgüt içindeki insanları işlerinden tatmin 

duyacakları, mutlu olacakları, kendilerini örgüte ait hissedecekleri ve 

yüksek başarım gösterecekleri şekilde motive etmek gerekmektedir.  

Gelecek nesilleri şekillendirecek, endüstrinin gelişmesine araştırma-

larla katkıda bulunacak, girişimler, yenilikler ve icatlar ile rol alacak 

nitelikli genç beyinlerin yetiştirilmesine hizmet eden en üst eğitim ve 

araştırma kurumu olarak üniversiteler; ulusların sosyal, ekonomik, 

kültürel ve politik olarak ilerlemesinde kilit bir role sahiptir (Oplatka, 

2009; Mirkamali ve Thani, 2011). Üniversiteler bu eğitim fonksiyo-

nunu, bilimsel çalışmalar ve idari görevleri de bulunan akademik per-

soneli ile gerçekleştirir. Görev tanımının genişliği ve mesai saatlerinin 

esnekliği nedeniyle üniversite “bilgi işçileri” hayatlarının geneline 

yayılan ve iş dışı zamanlarında da onları meşgul eden talepkâr sorum-

lulukları yerine getirmelidir (Eklund, 2008; Yılmaz ve Özdem, 2004).  

Daha yüksek motivasyona sahip olan yani daha yüksek iş tatmini ya-

şayan akademik personelin üniversiteyi daha başarılı kıldığı bilinir-

ken, iş tatmini aynı zamanda performans, bağlılık ve yaşam tatmininin 

de önemli bir belirleyicisi olarak sayılmaktadır (Heller ve diğerleri, 

2002; Erdoğan ve diğerleri, 2012).  

Diğer iş görenler gibi akademik personelin de yaşamından doyum 

duyması, işinde doyum duymasıyla yakından ilgilidir. Ancak akademi 

özelinde işlerin ve iş görenlerin niteliğinin farklı olması, konunun 

önemini artırırken iş görme şeklinin de farklı olması konuyu değişik 

bir bakış açısıyla incelemek için araştırmacıları kendine çekmektedir. 
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Şöyle ki akademik personel hem örgütsel işleyiş içinde örgütte diğer-

leri ile çalışırken hem de sorumlu olduğu görevleri yerine getirirken 

en sıklıkla iletişimi bir araç ve süreç olarak kullanmaktadır. Örgütsel 

olarak yapılandırılmış ve serbest şekilde kurulan kişiler arası iletişi-

min iş tatminini artırdığı bilinmektedir. İş tatminine etki eden çevresel 

faktörlerin en büyüğü ve kapsamlısı olan örgüt kültürünün insanları 

ortak bir düşünüş, anlayış ve davranış kalıbına uymaya programladığı, 

pek çok faktörden etkilenip değişerek, pek çok faktörü de etkilendiği 

bilinmektedir.  Ancak akademik ortamda iletişimi konu edinen çalış-

maların çok sınırlı olmasıyla beraber iletişim doyumunun iş tatminine 

etkisi ve kültürün iş tatminiyle olan ilişkisinde iletişimin aracılık rolü-

nün sınanması daha önce yanıtlanmamış bir soru olarak beklemekte-

dir. Bununla birlikte işleri yaşamlarının merkezinde ve yoğun şekilde 

kendilerini meşgul eden akademik personelin yaşam tatminlerinin iş 

tatmininden nasıl ve ne kadar etkilendiği de açıklanmayı bekleyen bir 

konudur.  

Araştırmanın amacı 

Bu bağlamda çalışma, öncelikle örgütsel iletişim doyumunun örgüt 

kültürü ile iş tatmini arasında aracı rolü olup olmadığını araştırmayı 

amaçlamaktadır. Dolayısı ile örgüt kültürünün iş tatminine ve örgüt 

kültürünün örgütsel iletişim doyumuna etkisi de incelenmiştir. Ayrıca 

akademik personelin yaşam doyumunun iş tatmininden nasıl etkilen-

diği sorusunun yanıtı aranmıştır. Son olarak demografik grupların iş 

tatmini, yaşam tatmini, örgütsel iletişim doyumu ve örgüt kültürü de-

ğişkenlerindeki ortalamlarının anlamlı farklılıklar gösterip gösterme-
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diği de gruplar arası fark testleri ile incelenmiştir. 

Araştırmanın önemi 

En kısa hâliyle, iki ya da daha fazla kişiyle birtakım amaçları gerçek-

leştirmek için bir araya gelen gruplar, örgüt olarak nitelenmektedir. 

İnsanlar bireysel ve örgütsel ortak amaçları gerçekleştirmek için ör-

gütlere ihtiyaç duyarken, örgütler de rekabette kalarak varlıklarını 

devam ettirmek için insanlara muhtaçtır (Üçok, 2003). İnsanı anla-

mak, özellikle de hizmet sektörlerinde, insanlar tarafından yine insan-

lar için üretilen bir hizmet olan eğitim sektöründe, örgütsel olduğu 

kadar toplumsal sonuçları da olan bir konudur (İnandı ve diğerleri, 

2013).  

Rowley (1996), Bentley ve diğerleri (2013) ve Mustapha (2013) üni-

versitelerin hedeflerine ulaşmalarında en büyük rolün akademik per-

sonele ait olduğunu ifade eder. Bununla birlikte üniversitelerin otorite 

yapısı, misyonu, performans değerlendirmesi, yapılan temel etkinlik-

ler, iş yapısı açısından uzmanlaşma biçimleri ve çalışanların diğer iş 

kollarından farklı olarak çok çeşitli alanlarda, farklı arka plan ve rol-

lerle bir araya gelmek durumunda olması bu örgütleri diğer örgütlere 

göre daha karmaşık yapmaktadır. Ayrıca akademisyenler, herhangi bir 

üretim tesisi işçisinden veya kamu kurumundaki idari personelden 

farklı olarak bilek değil bilgi işçisidir. Nitelikleriyle, pek de sınırlı 

olmayan iş tanımlarına ve çeşitlilik gösteren çalışma yöntemlerine 

sahiptir (Özmen ve diğerleri, 2005) ve kariyer - performans hedefleri-

ni gerçekleştirmek için sürekli olarak gelişim ve ilerleme kaydetme 
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baskısı altındadırlar (İnandı ve diğerleri, 2013). Hâliyle akademisyen-

lerin ‘iş’lerinin hayatlarının büyük kısmını meşgul etmesi ve sos-

yal/özel hayatlarına taşması da söz konusudur (Barlas, 2016). 

Akademisyenlerin hayatlarının diğer pek çok meslek gruplarındaki iş 

görenlerden farklı olması, yaşam doyumu ve iş motivasyonlarının da 

diğer iş görenlerden daha farklı sağlanabileceği anlamına gelebilir. Bir 

(2017: 21), teknolojiyle birlikte iş faaliyetlerinin bireyin hayatının her 

alanına girebildiğini, iş hayatı ile yaşamın kesin sınırlarla birbirinden 

ayrılamayacağını, birbirine karışan roller ve alanların iş ve yaşam tat-

minini birlikte ele almayı zorunlu kıldığını ifade etmektedir. Çalışan-

ların sosyal hayattaki ve profesyonel meslek hayatındaki memnuniyet-

leri ve iyi olma durumu olarak tanımlanan iş ve yaşam tatmini de tüm 

bu değişkenlerin birey için ifade ettiği anlamı açıklamada kullanılan 

bir kavramdır. İş tatmini bireyin işine karşı duygusal olarak hissettiği 

memnuniyet ya da memnuniyetsizlik duygusuyla ilgilidir (Davis ve 

Newstrom, 1985: 105). İş tatmini, yönetim yazınında en çok çalışılan 

konuların başında gelmektedir. Çünkü işten ayrılma, örgütsel vatan-

daşlık, verimlilik, performans gibi pek çok örgütsel sonuçları vardır 

(Cohen, 1999). Yaşam tatmini de bireyin yaşamından duyduğu genel 

memnuniyet düzeyini ifade ederken, iş tatminiyle yakından ilişkilidir 

ve öznel iyi oluşun ilk gerekliliklerindendir.  

Bir örgütün işlerliği, verimliliği ve hayatını sürdürebilmesi bazı örgüt-

sel enstrümanların bilinçli kullanımına bağlıdır. Bireylerin yaşantıla-

rında önemli yer tutan iş hayatıyla ilgili önemli kavramlardan biri de 

örgüt üyelerini bir arada tutan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
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benimseten, ortak duygu, düşünce ve değerler etrafında onları birbiri-

ne bağlayan örgüt kültürüdür. Schein (1984), kültürün çalışanlar ara-

sında bağ kurmaya yarayan, ortak amaçlar ve değerler etrafında onları 

toplayan, belirli birtakım iş görüş doğruları ve değerleri ile onlara 

kimlik bilinci ve aidiyet kazandıran bir kavram olduğunu ifade etmek-

tedir. Robbins ve Judge’a (2013) göre kültür, iş tatmini üzerinde de-

neyim, kişilik ve işle ilgili faktörler kadar etkilidir.  

Kültürün aktarılmasını, korunmasını, gelişimini ve bazen değişimini 

sağlayan, işlerin ve çalışanların birbirine ulaşma, anlaşma şekli olan 

iletişim fonksiyonu da örgütler ve bir arada çalışmak zorunda olan 

insanlar için bir o kadar önemlidir. Ortak bir amacı gerçekleştirmek 

için bir araya gelen bireyler, gruplar ve örgütler için iletişim merkezî 

bir konumda hayati bir öneme sahiptir ve tüm örgütsel süreçlerde 

önemli bir rol oynamaktadır (Gizir ve Şimşek, 2005; Kocabaş, 2005).  

Örgütsel iletişim olmadan herhangi bir örgütsel eylemin ya da yöne-

tim sürecinin başarılması imkânsızdır (Kaya, 1999). Applebaum ve 

diğerleri (1973) iletişim sürecinin örgütün iklimi, kültürü, üretkenliği 

ve iş tatmini dâhil pek çok boyutu etkilediğini belirtirken, Petit ve 

diğerlerine göre (1997) örgütün iletişim sistemi iş görenin işten sağla-

dığı doyumu doğrudan artırmakta, Pincus (1986) iş tatminini gerçek-

leştirmenin “en kolay yolu” ise iş görenlerin örgütsel iletişimden 

memnun olmalarını sağlamaktır. İletişim sistemindeki sorunların kişi-

ler arası ilişkilere zarar vereceği, dolayısıyla örgütü verimsizleştirip 

kişilerin tatminini azaltacağı da bilinmektedir (Villegas & Cerveny, 

2004’ten akt. Şimşek, 2011: 85). 
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Üniversitelerde gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının genellikle yö-

netimin iletişim tarzını, kullanılan iletişim araçlarını, iletişim sorunla-

rını ve iletişim sürecini konu edindiği görülmektedir. Ayrıca üniversi-

telerde gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının da çok sınırlı olduğu da 

görülmektedir (Gizir ve Şimşek, 2005; Ahmad, 2006). Konuyla ilgili 

çalışmaları olan Gizir (2007: 258) örgütsel iki önemli değişken olan 

iletişim ve kültürün iş tatminine etkisinin ayrıca ele alınması gerekti-

ğini belirtmektedir. 

Durğun (2006) Türkiye’de yapılan çalışmalarda örgüt kültürü ve ör-

gütsel iletişimin birlikte ele alınmasına karşın ayrı kavramlar oldukla-

rını belirtmiş, Çelik (1997) örgüt kültürünün anlamlı kılınmasının ile-

tişimle gerçekleşeceğini, kültürün temel ögelerinin iletişimle yorum-

lanabileceğini ifade etmiştir. Pacanowsky ve Trujillo-O’Donell (1982) 

örgüt kültürünün örgütsel iletişim modeli ile anlaşılabileceğini, Reilly 

ve DiAngelo (1990) iletişimin içeriğinin ve anlamının kavranmasının 

örgüt kültürünü tam olarak açıklamayı sağlayacağını söyler.  

Kültür, iletişim ile aktarılırken iletişim kültürden izler taşır. Bu iki 

kavram karşılıklı olarak ilişkilidir (Hall, 1959). Gudykunst (1997), 

bireylerin örgütteki iletişim sürecini biçimlendiren bir kültür içinde 

sosyalleştiklerini, aynı zamanda iletişim aracılığı ile kültürü değiştir-

diklerini söyler. Masland (2000) üniversitelerin kültürel analizinin 

örgütlerin yapılanması ve işleyişinin anlaşılmasına önemli katkılar 

sunabileceğini, Kowalski (2000) iletişimin örgüt kültürünün daha de-

rin seviyelerinin araştırılmasında bir pencere işlevi görebileceğini söy-

lemektedir. Greenbaum ve diğerleri (1988) iletişimin örgütsel etkililik 
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için hayati olduğunu ifade ederken, Taylor (2001) örgütlerin örgütte 

var olan iletişim karakterine sahip olduğunu ifade etmektedir. Millett 

(1968) ise üniversitelerde iletişimin verimlilik anlamına geldiğini söy-

ler. Hargie ve diğerlerine (2002) göre iletişim, bireylerin örgütsel et-

kinliğinde merkezî rol oynadığı için iletişim doyumunun düşük olması 

devamsızlık, işten ayrılma ve düşük verime neden olacaktır. 

Tüm bu gerekçelerle bu çalışma toplumsal gelişim üzerinde etkin rolü 

olan üniversite akademik personelinin örgüt kültürü algısı ile örgütsel 

iletişim doyumunun iş tatminine etkisini ortaya koyması, örgütsel ile-

tişimin doyumunun kültür ile iş tatmini arasındaki rolünü araştırması 

ve yaşam tatmini üzerinde iş tatmininin etkisini göstermesi nedeniyle 

önemli ve özgündür. 

Araştırmadaki temel kavramlar 

Çalışmada geçen bazı temel kavramların kısa tanımları aşağıda veril-

miştir: 

Yaşam Tatmini: Bir bireyin hayatını nasıl gördüğü ile ilgili genel 

memnuniyet değerlendirmesidir. 

İş Tatmini: Bireyin işinden memnuniyet derecesi veya işine karşı duy-

duğu olumlu duyguların toplamıdır.   

Örgüt Kültürü: Soyut ve somut unsurları ile bir grubun ya da toplulu-

ğun ortak inanış ve davranış mekanizmalarını programlayan birikimli 

deneyimler bütünüdür.  
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Örgütsel İletişim: Örgüt içinde –ve dışında- örgütsel amaçlar ile birbi-

riyle ilişkili kişiler arasındaki mesaj, fikir ve bilgi paylaşımının genel 

adıdır. 

Örgütsel İletişim Doyumu: Örgüt içindeki iletişimden çeşitli yönleriy-

le (iletişim iklimi, medya kalitesi, üstlerle iletişim vb.) duyulan tatmin 

derecesini ifade eder. 

Araştırmanın modeli ve hipotezleri 

Çalışmanın test edeceği ilişkiler ve model aşağıda gösterilmiştir: 

 

H1: Akademisyenlerin örgüt kültürü algısı iş tatminini etkilemektedir. 

H2: Akademisyenlerin örgüt kültürü algısı örgütsel iletişim doyumunu 

etkilemektedir. 

H3: Akademisyenlerin örgütsel iletişim doyumu iş tatminini etkile-

mektedir.  

H4: Akademisyenlerin iş tatmini yaşam tatminini etkilemektedir.  

H5: Akademisyenlerin örgütsel iletişim doyumu, örgüt kültürü ile iş 

tatmini arasındaki ilişkide aracı rol oynamaktadır. 
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H6: Demografik değişkenlere göre değişkenlerin ortalamaları anlamlı 

şekilde farklılaşmaktadır. 

H6a: Değişkenlerin ortalamaları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklıla-

şacaktır. 

H6b: Değişkenlerin ortalamaları medeni duruma göre anlamlı şekilde 

farklılaşacaktır. 

H6c: Değişkenlerin ortalamaları idari görev gruplarına göre anlamlı 

şekilde farklılaşacaktır. 

H6d: Değişkenlerin ortalamaları yaşa göre anlamlı şekilde farklılaşa-

caktır.  

H6e: Değişkenlerin ortalamaları unvana göre anlamlı şekilde farklıla-

şacaktır. 

Araştırmanın varsayım ve sınırlılıkları 

Araştırmada; 

• Örneklem için veri toplama yöntemi olarak anket tercihinin 

uygun bir araç olacağı, 

• Ölçüm aracı olarak kullanılan ölçeklerin uygun ve yeterli ol-

duğu, 

• Seçilen örneklemin ele alınan değişkenler açısından uygun ol-

duğu, katılımcıların mevcut durumu yansıttığı, 
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• Katılımcıların sorulan ifadeleri doğru şekilde anladığını ve ya-

nıtladığı, 

• Örneklemin birim ve görev çeşitliliği (unvan, kıdem vb.) evre-

ni temsil edebileceği, 

• Ulaşılan verilerin analizinde kullanılan yöntemlerin araştırma-

nın amacına uygun olduğu varsayılmaktadır. 

Ayrıca, 

• Zaman kısıtı ve ulaşma zorluğu nedeniyle belirlenen ana küt-

lenin ancak bir kamu üniversitesinin akademik personeli ile sı-

nırlı olması, 

• Anket uygulamasının ofislerinde ulaşılabilen akademik perso-

nele uygulanabilmiş olması çalışmanın kısıtları olarak sayılabi-

lir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 

Bu bölümde iletişim ve örgütsel iletişim kavramları, iletişimin boyut-

ları, örgütsel iletişimi açıklamak için ortaya atılan yaklaşımlar, örgüt-

sel iletişim türleri ve araçları ile iletişimin önündeki engellerden bah-

sedilecektir. 

1.1. İletişim kavramı 

Latince paylaşmak anlamına gelen communicare kelimesinden türe-

yen communication - iletişim kelimesi sözlükte duygu, düşünce ya da 

bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması; bir-

takım araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi olarak tanım-

lanmaktadır (TDK, 1998: 696). Daha genel bir ifade ile iletişim süreci, 

bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma faaliyetinden meydana gelir 

(Dökmen, 2002: 19). Konuşma, yazma veya başka bir aracı ile bilgi 

edinimi ya da bilgi alışverişi yapmaya iletişim denir. 

Kısaca bilginin mesajlar aracılığı ile anlamlı değişimi olarak ifade 

edilen iletişim, başka bir tanıma göre kişilerin bilgi, duygu ve düşün-

celerini paylaşarak birbirlerini anlamalarını sağlayan bir süreç; kişile-

ri, örgütleri ve toplumu bütünleştiren toplumsal bir olgudur (Boone ve 

Kurtz, 2003: 376; Gürüz ve Yaylacı, 2004: 47).  

Bir başka tanıma göre iletişim, ortak bir işaret, sembol ve davranış 

sistemi üzerinden bireyler arası bilgi alış verişi sürecidir. İletişim -
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genelde- iki tarafı içinde barındıran, iki tarafı bulunan bir süreçtir. 

Aynı zamanda belirtilen alış veriş sadece bilginin aktarımını değil, 

fikirlerin ve duyguların aktarımını da içerebilir; kişileri ve mekânları 

birbirine bağlar.  

İletişim, Vecchio’ya (2006: 294) göre alıcının zihninde gönderici tara-

fından tasarlanan detayların oluşturulmasıdır. Bu amaca ulaşmak için 

söz, yazı ve diğer simgeler kullanılabilir. Mimikler, beden dili, fiziksel 

görünüm bu simgeler arasında yer alır (Sayers ve diğerleri, 1993: 9). 

İletişim kişiler arası bilgi aktarım süreci olarak tanımlansa da diğer 

canlıların da kendi aralarında birtakım sinyal, işaret ve vücut hareket-

leriyle etkileşime geçtiği bilinmektedir. Dolayısı ile iletişim canlı ol-

manın bir işareti, canlı olmak iletişimin bir gereğidir denilebilir. 

1.2. İletişim süreci 

Yukarıda iletişimin bir süreç olduğudan bahsedilmişti. David K. Berlo 

(1960), bu sürecin aşağıda şema ile gösterilen dört faktörden meydana 

geldiğini belirtmiştir. Bunlar gönderici, alıcı, mesaj ve kanaldır. An-

cak iletişimin başarılı bir şekilde tamamlanması için kodlama ve kod 

çözmeden; gürültü ve geri bildirim unsurlarından da bahsetmek gere-

kir. İletişim sürecinin biçimsel gösterimi aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 1:  Berlo’nun iletişim modeli (Kaynak: Berlo, 1960) 
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Gönderici (source-sender) etkileşimi başlatacak olan bilgiyi, fikri, 

emri vb. tasarlayarak diğerlerine gönderendir. Gönderici belirli sözlü 

ya da sözsüz aracıları kullanarak aktarmak istediği bilgiyi gönderime 

hazır bir mesaj hâline çevirir. Buna kodlama denir. Mesajın başarılı 

şekilde oluşturulmasında göndericinin bilgi, beceri, algı ve tutumları, 

arka planı (sosyal sistem ve kültür) ve yeterlilikleri önemli rol oynar.  

Kodlanan bilgi yani mesaj, gönderici tarafından bir aracı veya taşıyıcı 

yani kanal (media) kullanılarak aktarılmalıdır. Bu kanal, alıcıya farklı 

duyularıyla (görme-işitme-dokunma-tatma ve koku alma) mesajı ulaş-

tıran unsurdur. Alıcının mesajı doğru ve etkili şekilde alması için ileti-

şim kanalının uygun şekilde belirlenmesi gerekir.  

Alıcı (reciever) mesajı alması gereken, mesajın hedefi olan taraftır. 

Mesaj alıcının ilgisini, dikkatini çekecek şekilde ve anlamlı biçimde 

oluşturulmalıdır. Kodlanan mesajı çözme başarısı da göndericinin 

kodlamayı yaparken olduğu gibi alıcının da bilgi ve becerisiyle, algı 

ve tutumlarıyla doğrudan ilgilidir. Alıcı, mesajı “çözerken” gönderil-

me amacına en uygun biçimde anlamaya çalışır. Gönderilmesi amaç-

lanan ile anlaşılan bilgi arasındaki fark ne kadar az ise, iletişim süreci 

o kadar başarılıdır.  

Mesajın aktarımı tamamlandıktan sonra bir cevap verilmesi gerekti-

ğinde bu sefer roller değişir ve alıcı, kaynak yani gönderici rolüne 

geçerken önceki gönderici de alıcı yani hedef rolüne geçer ve geri 

bildirim (feedback) yapılmış olur. Etkili bir geri bildirimin özellikleri 

karşı tarafa yardımcı, açık, geçerli, belirli, açıklayıcı, kullanışlı ve 
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zamanında verilebilir olarak sıralanabilir. 

Gönderilen mesaj kodlanırken ve çözülürken geçtiği kanallarda çeşitli 

gürültülere (noise) maruz kalabilir. Bu gürültüler mesajın istenilen 

şekilde ve zamanda anlaşılmasını engelleyebilir. Bu gürültü, mesajın 

aktarılmasında araya giren başka bir ses gibi fiziksel olabileceği gibi 

alıcının duygusal durumu nedeniyle çözme işlemi sırasında meydana 

gelen psikolojik bir gürültü de olabilir (Cüceloğlu, 2000: 72; Çimen, 

2009: 57-58).  

1.3. İletişim türleri 

İnsanlar arasında kurulan etkileşimin sınıflamasıyla ilgili farklı görüş-

ler olsa da genel sınıflama ve psikoloji alanında yapılan iki tasniften 

bahsetmek gerekir.  

Türkmen’e (2000: 19) göre iletişim üç farklı seviyede meydana gelir. 

Bunlar kişiler arası, toplumsal ve örgütsel iletişimdir. İnsanların sos-

yal olarak yüzyüze ya da belirli araçları kullanarak gerçekleştirdiği 

iletişim, kişiler arası olarak nitelenirken, ortak dil ve kültür birikimine 

sahip üyelerinin kitle iletişim araçları ile iletişimi toplumsal iletişim 

olarak nitelenmekte, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için gereken 

işleyişin sağlanması sürecinde belirli birtakım kurallarla biçimlendiri-

len iletişim türü ise örgütsel iletişim olarak ifade edilmektedir. 

Dökmen (2002: 21-39) psikoloji alanında iletişimin daha geniş şekilde 

dört boyutta sınıflandırıldığını, bunların kişi içi, kişiler arası, kitle ve 

örgütsel iletişim olduğunu aktarmaktadır. Kişi içi iletişim, bir insanın 
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zihin dünyasındaki düşünce ve duygulanımlarını, iç değerlendirmele-

rini ve hesaplaşmalarını ifade eder. Kişiler arası iletişim, kaynağı ve 

hedefi belirli insanlar olan sözlü ya da sözsüz şekilde anlamlandırıla-

bilen etkileşimi ifade etmektedir. Kitle iletişimi, geniş hedef kitleleri-

ne uygun araçlarla belirli mesaj ve sembollerin aktarılması için yapı-

landırılan iletişimi ifade etmektedir. Son olarak örgütsel iletişim, bir 

örgütte yer alan görevleri önceden belirli kişilerin rollerini yerine geti-

rirken etkileşime geçmelerini ifade etmektedir (Çimen, 2009: 61-62). 

Bu iki ayrıma bakıldığında kişilerin içsel, sosyal ve örgütsel bağlamda 

iletişimde aktör oldukları görülmektedir.  

1.4. Örgütsel iletişim kavramı 

İletişimi anlama gayreti Antik Yunan dönemine kadar uzansa da ör-

gütsel iletişim kavramı ancak 20. yy.ın ortalarından itibaren başlı ba-

şına bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi devrimi ile çok 

çalışanlı ve çok kültürlü şirketlerin artması ve endüstriyel psikoloji, 

sosyal psikoloji, örgütsel davranış ve yönetim biliminin gelişmesi ile 

örgütsel iletişim çalışmaları da literatüre girmeye başlamıştır. Önceleri 

gönderici merkezli ve kanal odaklı olan örgütsel iletişim uygulamaları 

daha sonra yerini mesajın kendisini ve alıcıyı da denkleme katan ör-

gütsel iletişim uygulamalarına bırakmıştır (Putnam ve Cheney, 1985). 

1950’lerden itibaren bilimsel anlamda Amerika’da üniversitelerin 

konuşma (speech) bölümlerinde yönetimciler için hitabet ağırlıklı ça-

lışmalarla politik eksenden ayrışan örgütsel iletişim alanı Uluslararası 

İletişim Derneği tarafından düzenlenen konferanslar ve araştırma 
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gruplarıyla akademik anlamda kabul görerek tanınmış, 1970’li yıllar-

dan itibaren daha yoğun ilgi görmeye başlamıştır (Hahn ve Paynton, 

2018).  

Örgütsel iletişim kısaca örgüt ortamında gerçekleşen iletişim olarak 

tanımlanırken, daha geniş olarak belirli bir ortamdaki (örgütteki) bir-

biriyle ilişkili kişilerin bireysel ve ortak hedeflere ulaşmak için etkile-

şim kurması olarak tanımlanabilir. Kuramsal olarak örgütsel iletişimin 

artık sadece iş yaşamını değil, iş dışı yaşamı da kapsadığı söylenmek-

tedir (Furnham, 1991: 248; Şimşek, 2011: 6). 

Örgütsel iletişim, Özgen (1996: 221) tarafından gerek örgütün işleyi-

şini sürdürmek, gerek örgütü hedeflerine ulaştırmak, gerekse örgüt ve 

çevresi arasında girişilen devamlı bir bilgi alışverişi ya da bölümler 

arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına imkân sağlayan toplumsal bir 

süreç olarak tanımlanmıştır.  

Örgütsel iletişim tanımlarından bir diğeri Karakoç (1990: 181) tara-

fından “birden fazla insanın ortak amaçlar etrafında toplanıp, güç bir-

liği yaparak etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gereken iş birliği ve 

çevreye uyumlarnı sağlamada önemli rolü olan, formel ve informel 

her türlü insan etkinliğinin paylaşılması” şeklinde yapılmıştır.  

Örgütsel iletişim bir taraftan örgüt üyelerinin eylemlerini, örgüt hedef-

lerine ulaşacak biçimde eşgüdümlemek ve üretim ilişkilerini koordine 

etmek amacıyla örgüt üyeleri tarafından simgelerin üretimi, iletimi ve 

yorumlanması olarak tanımlanabilirken diğer taraftan örgütün biçim-

sel ve biçimsel ol(a)mayan grupları arasında kurulan ilişki ve aktarım 
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da iletişim olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle örgüt iletişimi, 

örgüt üyelerinin “örgütsel amaçlarla”, örgütün içinde ve örgütün dı-

şında kurdukları iletişim biçimidir (Tutar, 2003: 116). 

1.5. Örgütsel iletişim araştırmalarında yaklaşımlar 

Goldhaber ve diğerleri (1978) örgütsel iletişim araştırmalarını konuyu 

ele alma biçimlerine göre iki başlıkta değerlendirmişlerdir. Bu yakla-

şımlar bilgi akışı-süreç yaklaşımı ve algısal-tutumsal yaklaşımlardır 

(Gülnar, 2007: 33-37). 

1.5.1. Bilgi akışı - süreç yaklaşımı  

Bu bakış açısına göre çalışanlar, örgütlerini kendilerine özgü özellik-

lerini ortaya koydukları bir yapıdan çok bir makine olarak algılarlar. 

Bilgi akışı ya da süreç bakış açısı yaklaşımı sistemde gerekli olan ile-

tişim rollerini, kanalları ve kuruma etki eden mesaj faktörlerini içeren 

kurum yapısını da inceler. Bu yaklaşım iletişimi, içerisinde çevresel 

faktörlerle ilgili bilgileri barındıran ve bu bilgileri işleyerek daha bü-

yük sistemlere dağıtan farklı alt sistemlerin olduğu bir iletişim siste-

mindeki süreç olarak görür. Bu bilgi; örgütün işlevlerini yerine getire-

bilmesi, koordinasyonu ve çevresel değişikliklere uyum sağlaması için 

gereklidir. Bu bakış açısına sahip araştırmacılar kurumdaki bilgi akı-

şını etkileyen ana değişkenleri sistemin yapısı, sistemdeki bireylerin 

iletişim rolleri ve bu bireyler tarafından kullanılan kanallar ve mesaj-

lar olarak sıralamışlardır. Bu araştırmaların bulguları örgütsel etkililik 

için önemli uygulamalara dönüştürülmüştür (Goldhaber ve diğerleri 

1984: 306 - 307). 
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1.5.2. Algısal - tutumsal yaklaşım  

Bu bakış açısı çalışanların davranışlarını açıklamak için algıların kul-

lanılabileceğini savunmaktadır. Burada temel ilke, bir bireyin kurum-

da davranışını etkileyecek şeyin, o kurumla ilgili bireyin zihinsel ve 

duygusal algılamaları olduğudur. Algısal-tutumsal araştırmalar iklim 

algılamaları, bilgi yeterliliği (uygunluğu) ve doyum faktörlerini içerir.  

Algısal bakış açısı iletişim doyumuyla birlikte ortaya çıkmıştır. Çünkü 

iletişim doyumu, çalışanların iletişimin farklı biçimleriyle ilgili algıla-

yışlarını inceler. İlişkiler ve iletişim algılamaları kurum ikliminin ge-

nel iletişim değerlendirmesinin bir parçasıdır.  

İletişim ikliminin başlıca ögeleri; iş ilişkilerinde kavrama düzeyi, gü-

ven, açıklık ve nüfuzu kapsar. Ayrıca inanılırlık ve benzerlik gibi algı-

lanan bazı nitelikler bireylerin diğerleriyle ilişkilerini değerlendirmede 

rol oynarlar. Genelde insanlar birbirlerini (iletişime) açık, cevap ver-

meye istekli, etkileşimde bulunmaya hevesli, duygulara karşı hassas, 

iletişimde yetenekli ve güvenilir olarak algıladıklarında iletişim iklimi 

de uygun (olumlu) olarak algılanır. Genel iklimin pozitif algılanması; 

üyelerin katılım duygusuyla, onların kurumu etkileyecek yetenekleriy-

le ve sistemden elde edecekleri toplam doyumla ilişkilidir (Goldhaber 

ve diğerleri 1984: 311).  

1.6. Örgütsel iletişimin işlevleri ve önemi 

İletişim; formu, süreci, bileşenleri ve sonuçlarıyla bir grup veya örgüt 

için oldukça fazla işlevi yerine getirir. Bu işlevler, kontrolü artırma, 
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motivasyon sağlama, duygu paylaşımı ve bilgi sağlama olarak dört 

başlık altında toplanabilir.  

İletişim, örgüt üyelerinin davranışlarını belirli mekanizmalar oluştura-

rak kontrol etmek için kullanılabilir. Örgütler, birimler ve süreçler, 

çalışanların uyması için birtakım kurallara ve hiyerarşik yetkilendir-

melere sahiptir. Örgütün temel faaliyetlerinin yerine getirilmesinde de 

iletişim rol almaktadır. Örneğin, çalışanların iş tanımlarına uymaları 

veya işle ilgili herhangi bir şikâyetleri olduğunda ilk önce kendi so-

rumlularına iletmeleri gerekliliği gibi mekanizmalar, iletişimin kontrol 

işlevine örnektir. Bununla birlikte informel iletişim grup içinde isten-

meyen davranışlarda bulunan üyelerin davranışlarına da etki ederek 

onları değiştirme, dolayısıyla kontrol etmek gücüne sahiptir (Atak, 

2005: 62).  

İletişim, çalışanların görevleriyle ilgili olarak neyi nasıl yapmasını 

gerektiğini, ne kadar iyi yaptıklarını ve varsa, performansı iyileştir-

mek için neler yapılabileceğini netleştirerek motivasyonu artırma işle-

vi de öngörmektedir. Özel hedeflerin oluşturulması, hedeflere yönelik 

ilerlemeler hakkında sorumlulara geri bildirim yapılması ve örgütte 

arzulanan davranışların pekiştirilmesi, iletişim sayesinde olur ve bu da 

motivasyonu artırır (Atak, 2005: 61). 

Birçok çalışan için, ait olduğu çalışma grubu sosyal etkileşim kurduğu 

en temel kaynaktır. Bu grup içinde üyeler hayal kırıklıklarını ve mem-

nuniyet duygularını ifade eder ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu 

şekilde kurulan iletişim, çalışanların duygularının dışa vurumunu ve 



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 29 

 

 

 

örgüt içinde sosyalleşmeyi sağlar. 

İletişim ayrıca örgüt içindeki bireylere ve gruplara karar verme aşama-

larında ihtiyaç duydukları bilgileri ileterek çözüm alternatifleri oluş-

turmalarını sağlar ve karar vermeyi kolaylaştırır.  

Grupların ve genel olarak örgütlerin daha verimli ve etkili olması için 

üyeler üzerinde bir çeşit kontrol mekanizması oluşturması, üyelerini 

faaliyette bulunma için teşvik etmesi, duygusal dışavurumları ve karar 

verme alternatifleri yaratması gerekir. Dolayısıyla örgüt içerisinde 

gerçekleşen iletişim bu fonksiyonlardan en az birisini mutlaka sağla-

maktadır (Aberg, 1990’den akt. Beytekin ve Arslan, 2013: 145; Red-

ding, 1972; Katz ve Kahn, 1966; Goldhaber, 1999’dan akt. Hahn ve 

Paynton, 2018). Diğer bir ifade ile iletişim, örgütün işlerliğinde eşgü-

dümü sağlar. Verimli ve akıcı çalışma imkânı sunar. Doğru kararlar 

alabilmek için gerekli bilgi akışını sağlar. İşlerin astlara aktarılmasın-

da yönetimsel etkililiği artırır. Örgütsel barışa ve iş birliğine katkı 

sağlarken iş görenlerin de motivasyonlarını canlı tutar. 

Doğru ve sağlıklı iletişimin yönetimsel faaliyetler için kolaylaştırıcı 

etkisine değinmek gerekir. Yapılan bir araştırma, yöneticilerin toplan-

tı, geri bildirim alma, telefon görüşmeleri, fakslar gibi iletişim etkin-

liklerinin vakitlerinin % 80’ini oluşturduğunu raporlamaktadır (Bakan 

ve Büyükbeşe, 2004: 2-3). Buna rağmen, SHRM (Society for Human 

Resource Management) 400’den fazla şirkette 100.000’in üzerinde iş 

görenle yapılan anketin sonuçlarının çalışanlar arasındaki zayıf ve 

yetersiz iletişimin kuruluşlar için yılda ortalama 420.000 dolar maliyet 
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oluşturduğunu bildirmektedir. Bu rakamlar örgütler ve yöneticiler için 

iletişim konusunun ne kadar hayati olabileceğinin ve katedilmesi ge-

reken oldukça fazla yol olduğunun bir göstergesidir.  

Her etkin örgütün, çalışanlarının bilgiyi paylaştığı, birbiriyle etkileşi-

me geçtikleri, örgütlerini anlamlandırdığı ve kültürel değerleri oluş-

turdukları son derece merkezî bir süreç vardır. Bu süreç; insanları, 

mesajları, iletişim kanallarını, farklı anlamları, uygulamaları ve amaç-

ları bir araya getirir. Modern organizasyonların temeli olarak nitelen-

dirilen iletişim, organizasyonlardaki en baskın ve önemli faaliyetler-

den biridir. Çünkü ilişkiler iletişimden büyür ve organizasyonlar ileti-

şim ile işlerini yürütür. Yine örgütler bireyler ve gruplar arasındaki 

etkili ilişkiler sayesinde hayatta kalırlar.  

Bu fonksiyonları yerine getiren iletişimin amaçlarına da kısaca de-

ğinmekte fayda vardır. İletişim kendi başına bir netice olmadığı gibi 

sadece ileti gönderme amacıyla da kurulmaz. İletişimin; 

• İş tatmini, motivasyonu ve iş birliği için gerekli algı ve tutum-

ların nasıl yaratılacağını anlama, 

• Grup gayreti için gerekli bilgi ve anlayışın geliştirilmesi, 

• Astların geri bildirimleri ile daha iyi çalışma koşulları ve üre-

tim süreçlerini oluşturmak için onları cesaretlendirme, 

• Değişimlerle ilgili ön bilgi vererek çalışanları değişime hazır-

lama, 
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• Yanlış bilgilerin ve söylentilerin önüne geçme ve çalışanlar 

arası çatışmaları azaltma, 

• Yönetim ile iş gören ilişkilerini geliştirmek için tarafları bir 

arada tutma, 

• Saygınlık, öz değer ve katılım gibi temel insan ihtiyaçlarını 

karşılama, 

• Ek olarak sosyal ilişkilerin gelişmesi ve eğlence gibi harici 

fonksiyonları yerine getirme gibi amaçları vardır. 

Örgütlerde görevlerin giderek daha karmaşıklaşması ve çalışanlardan 

daha fazla şeylerin daha hızlı yapılmasının beklenmesi, bilginin ve 

yeniliklerin örgüt açısından daha önemli hâle gelmesi, örgütsel ileti-

şimi her zamankinden daha önemli hâle getirmiştir (Baker, 2002). 

Drucker (1954) yöneticilerin işlerini yapmada temel aracının bilgi 

olduğu belirtir. Barnard, kaleme aldığı “Yöneticinin İşlevleri” isimli 

kitapta, iletişimin yöneticinin kullanması gereken “ilk” fonksiyon ol-

duğunu söyler (1938: 21). Ortaklaşa iş yapılan her örgütte iletişimin 

insanları ve amaçları şekillendirme gücü olduğunu ifade eder. Örgüt-

ler için talimatları uygulayan ve talimat verebilen, doğru bir şekilde 

dinleyen, yararlı geri bildirim sağlayan, iş arkadaşlarıyla ve müşteri-

lerle iyi geçinen, ağ kurabilen, bilgi yaratan, ekiplerde iyi çalışan, ya-

ratıcı ve eleştirel bir şekilde çözüm üretip fikirlerini anlaşılır bir şekil-

de sunan insan kaynağının önemi oldukça fazladır.  

Örgütsel iletişim bilincini ve iletişimin etkinliğini geliştirmek sadece 
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bilgi ya da bilgiye sahip olmaktan daha fazlasıdır. Verimli örgütsel 

iletişim, bilginin nasıl yaratılacağını ve değiştirileceğini, çeşitli grup-

larla veya bireylerle birlikte çalışmayı, karmaşık ve değişken koşul-

larda iletişim kurmayı ve uygun şekilde iletişim kurma yeteneğine 

veya motivasyonuna sahip olmayı içine alan geniş bir kavramdır. 

1.7. Örgütsel iletişimin türleri 

Örgütsel iletişimin yukarıda sayılan önemli işlevlerinin yerine getiril-

mesinde farklı yöntem ve kanallar kullanılmaktadır. Örgüt içinde ileti-

şim türü en temel hâliyle formel ve informel iletişim olarak ikiye ayrı-

lır. Örgüt hiyerarşisine bağlı olarak belirlenen kanal ve mesaj türleri 

dâhilinde üyelerin gerçekleştirdikleri iletişim biçimi formel iletişim 

olarak tarif edilmektedir. Yatay, dikey ve çapraz iletişim formel ileti-

şim biçimleri arasında sayılabilir. İnformel (biçimsel olmayan) ileti-

şim ise örgütteki biçimsel düzenlemelere, yönetimin belirlediği yazılı 

kurallara bağlı olmayan ve üyelerin kişisel etkileşimleri sonucunda 

gerçekleştirdiği iletişim şeklidir (Çimen, 2009: 5). 

1.7.1. Biçimsel iletişim 

Biçimsel (formel) iletişim, örgüt şeması veya hiyerarşik yerleşim içe-

risinde gerçekleşen iletişimi ifade etmektedir. Örgüt amaçlarını ger-

çekleştirmek için tarafların, kanalların ve kurulacak iletişim tarzının 

önceden belirlendiği ve çerçevesi çizilen iletişim türüdür. Bu iletişim 

türünde hangi birimin ve hangi yetkilinin hangi durumlarda kiminle 

iletişime geçeceği bellidir. Dolayısıyla resmi biçimlendirilmiş iletişi-

min uygun kanallar ile zamanında ve doğru bilgiyi aktarması beklenir. 
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Günlük işleyiş, telefon görüşmeleri ve kurum bültenleri birer biçimsel 

iletişim aracıdır. Bunun dışında toplantı, seminer ve performans de-

ğerlendirmeleri gibi faaliyetler de formel iletişim etkinliği olarak sıra-

lanabilir (Timuroğlu ve Balkaya, 2016: 94). 

Formel iletişim, açık mesajlar ve standartlaşan iletişim ile sürprizlere 

fazla yer bırakmazken süreçteki “insan” unsuru göz ardı edebilmekte-

dir. Biçimsel iletişim dikey, yatay ve çapraz iletişim kanallarından 

oluşmaktadır. 

1.7.1.1. Dikey, yatay ve çapraz kanallar 

Bir birimdeki ast-üst arasında iki yönlü gerçekleşen iletişime dikey 

iletişim denmektedir. Üstler tarafından astlara verilen emirler, yönlen-

dirmeler, iş ile ilgili dönütler yukarıdan aşağıya bir iletişime işaret 

ederken; astların üstlere danışması, öneride bulunması ve rapor ver-

mesi aşağıdan yukarıya dikey bir iletişimin varlığını ifade etmektedir 

(Tuna, 2008: 45). 

Yatay iletişim, aynı statüdeki çalışanlar arasında kurulan iletişim olup, 

özellikle yönlendirme ve koordinasyon süreçlerinde etkindir. Bölüm-

ler arasında ortaya çıkan sorunların çözümü ve örgütsel işleyişin hız-

landırılması, yöneticiler arasında bilgi alış verişinde bulunulması, iş 

birliği yapılması ve eşgüdümde bulunulmasında rol oynamaktadır. 

Çapraz iletişim, farklı birimlerde farklı statüdeki çalışanlar arasındaki 

iletişimdir. Bu iletişim kanalları daha hızlı sorun çözme, süreç geliş-

tirme, bilgilendirme işlevlerini yerine getirmektedir (Şimşek: 2011: 
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63). Genelde bu ilişkiler yapılandırılmış olsa da zaman zaman hiyerar-

şik atlamadan dolayı bilgi kaybına ve çatışmaya neden olabilmektedir.  

1.7.1.2. Biçimsel iletişim ağları 

Biçimsel iletişim ağları zincir, çark, çember, serbest akım ve ters V 

formunda olabilmektedir. 

Zincir iletişim ağında iletişim bir üst yetkiliden asta doğru düz bir 

zincir gibi gerçekleşir. Çark iletişim ağında bir üste bağlı astlar sadece 

o üst vasıtası ile birbirleriyle iletişim kurar. Çember formasyonunda 

kişiler sadece bağlı olduğu iki yan bağlantı ile iletişimde kalır. Serbest 

akım, isminden anlaşılacağı üzere herhangi bir kısıtlama olmadan her-

hangi iki kişinin iletişime geçebileceği yapıyı ifade eder. Ters V for-

masyonundaki iletişim ağında ise bir ast ancak kendi ilk üstü ve onun 

ilk üstü ile iletişime geçebilmektedir (Communication Theory, 2019). 

1.7.2. Biçimsel olmayan iletişim  

Biçimsel iletişim kanallarının ve kurallarının dışında gerçekleşen her 

iletişim, informel (biçimsel olmayan) iletişim olarak nitelenebilir. Bi-

çimsel olmayan iletişim herhangi bir otorite olmadan örgütte serbestçe 

her yöne doğru gerçekleştiği için fısıltı gazetesi ve dedikodu olarak da 

adlandırılabilir. Bu yapıda iletişimin kaynağını tespit edebilmek ol-

dukça zordur. Çok hızlı bilgi aktarımı sağlanabilir ancak aktarımlar 

esnasında genelde orijinal bilgi bozulur. Özellikle belirsizliğin yoğun 

olduğu durumlarda iş görenler bu dedikodulara göre hareket edebilir 

ve bu da iş ortamına zarar verebilir. Diğer yönden bilginin serbest 
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dolaşımı ve farklı bilgilerin kaynaşması geri bildirim mekanizmasıyla 

biçimsel iletişimden daha verimli olabilir. Bu yöntem aynı zamanda 

yönetim tarafından bazı kararların ve haberlerin gayri resmî olarak 

duyurulmasını ve tepki ölçümü yapılmasını da sağlayan bir işlev gö-

rebilir. 

Biçimsel olmayan iletişim; biçimsel iletişimin yükünü hafifletmesi, 

örgüt üyelerinde birlik ruhu geliştirmesi, yöneticiler için etkin bir yö-

netim aracı olması gibi yararları olsa da örgütsel iletişimi olumsuz 

etkileyebileceği durumların ortaya çıkabileceği de unutulmamalıdır 

(Karcıoğlu ve diğerleri, 2009: 66). 

Biçimsel Olmayan İletişim Ağları: Biçimsel olmayan iletişimin bu-

lunduğu dört farklı ağ yapısı vardır. Tek sıra ağ yapısında örgüt üyesi, 

diğerleri ile sırasıyla informel iletişim kurmaktadır. Dedikoducu ağ 

yapısında, kişi diğer tüm insanlara karşı herhangi bir seçicilik olma-

dan yaklaşmaktadır. Olasılık ağ yapısında, birey diğer bireylerle rast-

lantısal olarak iletişim kurar. Küme ağ yapısında kişi sadece güvendi-

ği kişilerle informel iletişim kurar. Bu ağ yapısı örgütlerde en sık kar-

şılaşılan ağ yapısıdır (Davis, 1969: 269-272). 

1.8. Örgütsel iletişim araçları 

Örgüt içerisindeki mesajların, talimatların, geri bildirimlerin ve diğer 

bilgilerin göndericiden alıcıya ya da alıcılara arzu edildiği doğru şe-

kilde ve zamanında aktarılması için iletişim araçlarının kullanılması 

zorunludur. Gelişen teknoloji ile birlikte ulaşması gereken mesajlar ve 

her türlü bilgi, dijital olanaklarla daha hızlı ve yüksek enformasyon 



 

36 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

içeren görsellerle daha kolay aktarılıyor olsa da dikkat edilmesi gere-

ken konu, bu bilgi akışının içinden “gerekli” bilginin, “anlaşılır” bi-

çimde, “zamanında” ve “alıcısına” teslim ediliyor olmasıdır. Aksi 

takdirde bu araçların ve imkânların etkili kullanımından söz edilmesi 

mümkün değildir. 

1.8.1. Sözlü iletişim araçları 

Örgütlerde sözlü iletişimde kullanılabilecek iletişim araçları yüz yüze 

görüşme, telefonla görüşme, toplantı, konferans ve seminer sayılabilir. 

Sözel iletişimin en önemli avantajı, sözlü olarak iletilen sorular ve 

yapılan anlaşmalarda konuşma, yüz ifadeleri ve jestler vasıtasıyla fikir 

alış verişi ve fikir desteğinin süratli bir şekilde gerçekleşmesidir. Ay-

rıca sözlü iletişimde kaynağın yapması gereken sadece konuşmak ya 

da jest ve mimiklerle ifade etmek olduğundan fiziksel olarak daha 

kolay ve hızlıdır. Konuşacak kaynak, kaleme, kâğıda, bilgisayara veya 

diğer yazma araç-gereçlerine ihtiyaç duymaz. Yüz yüze konuşmalar 

ipuçlarının ve derin duyguların anlaşılmasına yardımcı olur. Bu yüz-

den yöneticilerin sözlü iletişimi yazılı iletişime tercih ettikleri ileri 

sürülmektedir. Bununla birlikte sözlü iletişimin, zaman kaybına neden 

olabilme, kayıt edilebilme zorluğu, yanlış kelime seçme riski, gerekli 

ayrıntıları unutma, yanlış anlaşılmaya sebep olabilme gibi açmazları 

da mevcuttur (Griffin, 1996 ve Richard, 2000’den akt. Ulukuş, 2010: 

56). 

1.8.2. Yazılı iletişim araçları 

Yazılı iletişim, isminden anlaşılacağı üzere yazmaya dayalı iletişim 
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biçimidir. Yazılı iletişim genel olarak iç yazışma, rapor ve e-posta 

şeklindedir. Yazılı iletişim, göndericinin mesaj üzerindeki kontrolünü 

artırabilir. Fakat geri bildirimin hızlı yapılma imkânı ortadan kalkar. 

Yazılı iletişim sırasında doğru kelime seçimi, kısa cümle ve grafik 

kullanımı çok önemliyken genelde alıcıların çok sayıda olduğu, hızlı 

geri bildirimin gereksiz ve önemsiz olduğu durumlarda kullanılmakta-

dır (Thill, 1993’ten akt. Ulukuş, 2010: 52).  

Örgütlerde kullanılan yazılı iletişim araçları; örgütsel ve yönetsel 

fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayan, örgütlerde çalışanların 

yetki ve sorumluluklarını belirten örgüt şema ve kılavuzları, çalışma 

raporları, örgütlerde mal ve hizmet tanıtımı için hazırlanan broşürler, 

örgütlerin örgüt üyeleri ve diğer örgütlerle yaptıkları iş anlaşmaları, iş 

mektupları, formlar, yazılı iletişimin önemli araçlarıdır (Debra & Qu-

ick, 1994’ten akt. Özpehlivan, 2015: 131). 

Yöneticiler belirli amaçlara ulaşmak için yazılı iletişim araçlarından 

faydalanırlar. Bu amaçlar; bilgi almak – bilgi vermek, etkilemek, ka-

rar vermek, sözleşme veya anlaşma yapmak, ilişkileri iyileştirmek 

veya iyi ilişkiler kurmak, ilişkileri kalıcı kılmak, sorunları çözmek, 

yönetimin etkinliğini sağlamak vb. olabilir. 

Yazılı belgelere örnek olarak genelgeler, raporlar, broşürler, gazete ve 

dergi gibi kurum yayınları, el kitapları sayılabilir.  

1.8.3. Görsel - işitsel iletişim araçları 

Görsel ve işitsel iletişim araçları artan teknolojiyle hayatımıza giren 
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araçları ifade eder. İnternet ve sunduğu imkânlar, insanların anında ve 

kesintisiz iletişim ihtiyacını gidermektedir. Görsel iletişim araçları 

genellikle önemli ve değerli mal-hizmet servislerinin sunumunda karşı 

tarafa detaylı bir sunum ve gösterim için kullanılmaktadır. Bir öğret-

menin öğrencilere bir kavramı açıklarken tahtayı kullanması da görsel 

iletişime örnektir. Renkler, tasarım, reklam, animasyon, çizim ve su-

nular görsel iletişim araçlarının örneklerindendir.  

Görsel iletişim araçları teknolojik gelişmeler neticesinde çeşitlenmiş-

tir. Örnek vermek gerekirse bilgisayar ve voip (internet üzerinden 

telefon ile) görüşmeler, telekonferanslar, işitsel iletişim araçları ise 

telefon, telsiz ve radyo olarak sıralanabilir.  

1.9. Örgütsel iletişimin engelleri 

İletişim engelleri, iletişimi aksatan ve yanlış anlaşılmalara sebep ola-

bilecek hatalı anlamlardır. Bu nedenle özelde yöneticilerin, genelde 

tüm çalışanların karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri iletişim engelle-

rini tespit ederek bunları gidermek için gayret göstermesi gerekir. Ör-

gütsel iletişimin bazı engelleri aşağıdaki gibi gruplanabilir (Barriers to 

Effective Communication, 2018): 

Anlamsal Engeller: Bu engeller mesajın kelimelere veya sözsüz akta-

rıma dönüştürülürken yapılan kodlanma ve kod çözme süreçlerindeki 

sorunları ve engelleri ifade eder. Bu engeller genellikle yanlış kelime-

lerin kullanılması, hatalı çeviriler ve niyet edilenden farklı yorumlan-

ma ile sonuçlanır. Mesleki dil anlamına gelen jargonun aşırı kullanı-

mı, aşina olunmayan teknik terimler anlamsal engel olarak değerlendi-
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rilebilir. 

Fiziksel Engeller: Tarafların birbirini görememesi, gerekli görsel ve 

duyusal ipuçlarını algılayamaması, kişilerin işitme, görme ve konuş-

mada yaşadığı fiziksel engel durumu da iletişimin fiziksel engellerine 

örnektir. 

Psikolojik Engeller: Duygusal ve psikolojik faktörler de iletişimde 

engel teşkil edebilir. Gönderici ve alıcının ruh hâli etkili iletişim için 

önemlidir. Endişeli biri doğru şekilde iletişim kuramaz, öfkeli bir alıcı 

da mesajı düzgün algılayamaz. Önyargılar ve görüş farklılıkları da 

sağlıklı bir iletişim kurulmasını engelleyebilir. Sağlıklı iletişim için 

gereken bazı şartlara başlığın sonunda yer verilmiştir.  

Örgütsel Engeller: Örgütün yapısından, kurallarından ve üstlerle iliş-

kilerden kaynaklanan düzenlemeler etkili iletişimde engel teşkil edebi-

lir. Gerekli bilgileri zamanında ve uygun şekilde alması gerekirken 

iletişim sisteminin elverişsizliği ya da karşı tarafın rolünden haberdar 

olmaması örgütsel engellere örnek gösterilebilir. Merkezileşme dere-

cesi yüksek iletişim örüntülerine sahip örgütlerde bireyler serbest ile-

tişim kurmaktan çekinebilir.  

Kişisel Engeller: Alıcı ve göndericinin kişisel özellikleri de etkili ileti-

şime engel olabilir. Örneğin bir üst, otoritesini sarsacağını düşündü-

ğünde daha yakın iletişime geçmekten kaçınabilir. Benzer şekilde ast-

larının yeterliliğine güvenemeyen bir üst onların tavsiyelerini almak-

tan çekinebilir. Astlar da sunacakları faydalı bir tavsiyenin herhangi 

bir takdir ve ödülle mükafalandırılmayacağını düşündüklerinde bu 
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niyetlerinden vazgeçebilir. Taraflardan birinin kırmızı çizgilerini aşan 

ya da tabu olarak nitelendirilen konular da iletişimin etkili olmasını 

engelleyebilir. Bu gibi tutum kaynaklı engeller iletişimi sekteye uğra-

tan kişisel engellerdendir. 

Etkili bir iletişim ortamı için kapsamlı bir iletişim planının oluşturul-

ması gereklidir. Yöneticiler ve çalışanlar bu planın hazırlığında rol 

alarak karşılaşılabilecek zorluklarla ilgili birtakım değişkenleri değer-

lendirmelidir. Bu değişkenlerden biri örgütün büyüklüğüdür. Oldukça 

fazla sayıda departmana ve yüzlerce çalışana sahip bir örgüt ile daha 

küçük örgütlerin iletişim sistemleri aynı şekilde kurgulanamaz. 

Değerlendirilmesi gereken bir diğer konu da izlenebilirliğin ve sorum-

luluk almanın sağlanmasıdır. Örgütlerde çalışan yöneticiler ve iş gö-

renler mesajları aktarırken sık sık hatalar yapabilir ve anlam bozuk-

luklarına yol açabilirler. Ancak bu kayma ve kırılmanın tespit edile-

bilmesi iletişim sistemi içerisinde mümkün kılınmalı, kişilerin bu gibi 

durumlardan ders çıkarmasını cesaretlendiren bir örgüt kültürü otur-

tulmalıdır. 

Örgütler farklı rolleri ve fonksiyonları yerine getiren birbirinden ol-

dukça farklı departmanlardan ve çalışanlardan oluşmaktadır. Dolayı-

sıyla her birim ve çalışan için geçerli tek bir iletişim sistemi ve yön-

teminden bahsetmek mümkün değildir. Karar vericiler konunun taraf-

larıyla birlikte hangi tür iletişimin (toplantı, geri bildirim, raporlama, 

ara verme vb.) ne sıklıkla ve hangi kanaldan kurulması gerektiği ko-

nusunda bir plan belirlemelidirler. 
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Örgütlerin başarıya ulaşmasında iletişim, iletişimin etkili olmasında 

da iletişim becerilerine sahip iş görenler kilit bir rol üstlenir. Günümüz 

iş hayatında iletişim becerileri bazı çalışmalara göre iş ile ilgili yete-

neklerden sonra aranan ikinci nitelik olarak belirtilirken, Birleşik Dev-

letler İşgücü Departmanı örgütsel başarı için iletişim becerilerini “ha-

yati” bir gereklilik olarak saymaktadır (Davis & Miller, 1996; Holter 

& Kopka, 2001; Kane ve diğerleri, 1990: 3). Bireylerin de sağlıklı 

iletişim kurması ve kendilerini rahat ifade edebilmeleri, ayrıca kişisel 

ve psikolojik engellerin önüne geçebilmesi için bazı “iletişim ilkele-

ri”ne uymaları gerekmektedir. Erdoğan (1997: 25) bu ilkeleri, 

• Göndericinin ve alıcının karşı tarafı ön şartsız kabul etmesi, 

• Maskesiz bir iletişimin benimsenmesi, 

• Duygu, düşünce ve davranışların bütünlük içerisinde tutarlılık 

göstermesi, 

• Objektiflik de yitirilmeden empati yapılabilmeli, 

• Bireyin kendine özgü özellikleri değerli kabul edip, olumlu ilgi 

duyulmalı, 

• Bu ilkelerin bütün olarak her iletişim etkileşiminde uygulan-

ması ve karşıya yansıtılması olarak sıralamıştır. 

1.10. Örgütsel iletişim doyumu kavramı 

Örgütsel iletişim araştırmaları örgütlerdeki iletişim uygulamaları, ile-
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tişim tarzı, kişiler arası iletişim, informel iletişimin ve iletişim kanalla-

rının etkililiği gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Bu yönelimin sebebi 

iletişimin önceleri tek boyutlu bir yapı olduğu düşüncesi ve iletişim 

performansının değerlendirmesinin zorluğu olarak açıklanmaktadır. 

Örgütsel iletişim tatmini, yönetim ve iletişim araştırmacılarının iş tat-

mini üzerine araştırmaları sonucunda gündeme gelen bir kavramdır. 

Çünkü iş tatmini 20. yy.ın son çeyreğinden itibaren performansa etkisi 

nedeniyle yönetimsel faydası gözetilerek derinlemesine araştırılan bir 

konu olmuştur (Gruneberg, 1979). 

Tarihsel olarak bakıldığında iletişim tatmini ile iş tatmini ilişkisi an-

lamlı olarak ilk kez 1960’lı yıllarda Herzberg tarafından araştırılmış 

olmasına karşın 1970’lerin sonlarına kadar konuyla ile ilgili kaydade-

ğer bir gelişme gözlenmemiştir (Downs & Hazen, 1977; Pincus, 

1986). İletişimin iş tatmini ile ilişkisi ise başlarda üstlerle iletişim ve 

üst yönetimin iletişim gayretleriyle ilgili olmuştur. Daha sonra iş gö-

renlerin iş arkadaşlarıyla ve üstleriyle kurdukları iletişimin kişiler ara-

sı memnuniyeti artırdığı ve bir gruba dâhil olma ihtiyacını tatmin etti-

ği keşfedilmiştir (Anderson & Martion, 1995). Bu da çalışanların ileti-

şim doyumunun hem görev hem de kişiler arası ilişki boyutlarının 

olduğu anlamına gelmektedir. Devamındaki çalışmalar, iş görenlerin 

bilgi alışverişi ve kendi aralarında ve üstleriyle kurdukları kişiler arası 

iletişimi kapsayan etkileşimlerin iş tatmini, bağlılık ve tükenmişlik 

gibi örgütsel değişkenlerle beraber iş görenlerin psikolojik iş çıktıları 

üzerinde de anlamlı etkilerinin olduğu görülmüştür (Postmes ve diğer-

leri, 2001; Ray & Miller, 1994).  
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Daha pozitif iletişim ilişkileri deneyimleyen iş görenlerin iş tatmini 

gibi iş çıktılarının genel olarak daha fazla olacağı aktarılmıştır. Bu 

çalışmalar iletişim ile iş tatmini arasında anlamlı pozitif ilişkilerin 

varlığını ortaya koyarken, daha yüksek iletişim doyumu yaşayan çalı-

şanların işleriyle ilgili daha yüksek doyum yaşadığı da tespit edilmiş-

tir (Muchinsky, 1977; Goris, 2007). Bununla beraber yönetici ile ileti-

şimin dışında geri bildirim ve iletişim iklimi değişkenleri de iş tatmi-

niyle ilişkili bulunmuştur (Downs & Adrian, 2004: 155; Carriere & 

Bourque, 2009: 33).  

İletişim tatmini bahsedildiği üzere önce tek boyutlu düşünülmekteydi 

ancak Redding’in (1972) iletişim tatmininin çok boyutlu bir kavram 

olabileceğini gündeme getirmesi, Downs ve Hazen’in (1977) bu soru-

ya cevap olarak örgütsel iletişim ölçeğini geliştirmesi ve çok boyutlu 

bir yapıyı ortaya koyması ile bu durum kesinleşmiştir. 

İletişim tatmininin kavramsallaştırılmasına önemli katkıları olan Crino 

ve White (1981) örgütsel iletişim tatminini “çeşitli yönleri ile örgütte 

gerçekleştirilen iletişimden duyulan doyum” olarak tanımlarken, bu 

doyumun iletişim uygulamarıyla ilişkili olduğunu ancak aynı şey ol-

madığını belirtmektedir. İki kavram arasındaki ilişkiyi iletişim uygu-

lamalarını öncül, iletişim tatminini ise sonuç olarak yorumlayarak 

iletişim tatmininin çok boyutlu bir yapı olduğunu belirtmiş, bir çalışa-

nın kurumun iletişim uygulamalarına yönelik duyuşsal bir değerlen-

dirmesi olarak açıklamıştır (Carriere & Bourque, 2009: 31).   

Varona (1996), Downs ve Hazen’in (1977) modelini, örgütsel iletişim 
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araştırmalarında başarılı bir akımın öncüsü olarak nitelemektedir. 

Clampitt ve Downs (1993) modelin, örgütsel iletişim tatminini ölçen 

en iyi ölçüm aracı olduğunu ifade etmektedir. Örgütsel iletişim doyu-

mu ölçeğinin (CSQ) eleştirisini yapan başka bir araştırma, örgütsel 

iletişimin farklı boyutlarını değerlendirmeye ilişkin genel bir bakış 

açısı kazanmak için uygun bir araç olduğunu ifade ederken, yönetim 

için spesifik iletişim sorunlarının tespitinde daha az uygun olduğunu 

söylemektedir (Zwijze-Koning & De Jong, 2007). Diğer taraftan ör-

gütsel iletişim doyumu, örgütün “sağlığını” ve iklimi değerlendirme 

uygun bir gösterge olarak nitelendirilmektedir (Gray & Laidlaw, 

2004: 428). Downs çalışmalarında (Clampitt & Downs, 1993; Downs 

& Hazen, 1977) iletişim doyumunun sekiz boyuttan meydana geldiği-

ni ifade etmektedir. Bu boyutlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

1. İletişim İklimi: Downs ve Hazen'e göre, iletişim iklimi örgütsel ve 

kişisel iletişim düzeyinin yansımasıdır. Boyut örgüt içindeki iletişi-

min, çalışanları örgütsel hedeflere ulaşmaya ne kadar motive ettiğini 

ve teşvik ettiğini açıklamaktadır. Bu boyut aynı zamanda çalışanların 

kuruluşla özdeşleşmelerini sağlar. Ayrıca, örgütteki insanların iletişi-

me karşı tutumlarının sağlıklı olup olmadığına dair yargıları içerir. Bu 

nedenle kişisel ve örgütsel konulardaki memnuniyet seviyesinin gös-

tergesidir. 

2. Üstlerle İlişkiler: Üstlerle iletişim astların üstlerle iki yönlü (aşağı-

dan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya) iletişimini ifade eder. Bu bo-

yut, bir üstün yeni fikirlere ne derece açık olduğu ve işle ilgili prob-

lemlerin çözümü için astlarını dikkate alıp almadığını gösterir. 
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3. Örgütsel Bütünleşme: Bu boyut, bireylerin yakın çalışma ortamı 

hakkındaki bilgi alma derecesiyle ilgilidir. Ağırlıklı olarak birimin 

planları, işlerinin gereklilikleri ve bazı personel gelişmeleri hakkında-

ki bilgilerden memnuniyet derecesini ifade etmektedir. 

4. İletişim Araçlarının (medya) Kalitesi: Medya kalitesi, toplantıların 

ne kadar iyi organize edildiği, yazılı yönergelerin ne derece doğru, öz 

ve açık olup olmadığı ile ilgilidir. 

5. Yatay İletişim: Yatay ve resmî olmayan (informel) iletişimin ne 

derece doğru ve serbest akışlı olduğu ile ilgilidir. Bu boyut aynı za-

manda dedikodu etkinliğini de içerir. 

6. Organizasyona Bakış Açısı: Bu boyut çok genel olarak örgütün 

hedefleri ve performansı gibi organizasyon hakkında iş görenin değer-

lendirmelerini ifade eder. 

7. Kişisel Geri Bildirim: Kişisel geri bildirim boyutu, üstlerin işle ilgili 

sorunları anlayıp anlamadıklarıyla ve çalışanların adil olarak değer-

lendirilip değerlendirilmedikleri ile ilgili soruları içerir. 

8. Astlarla İlişkiler: Bu kısım sadece üstlerin (yönetimin) cevapladığı 

bir alan olarak tanımlanmıştır. Yönetim kademesindeki çalışanların 

aşağı doğru iletişim kurma konusundaki istekliliğini ve yukarı doğru 

bilgi akışını sağlama konusundaki isteklilik ve kabiliyetlerini değer-

lendirir, ayrıca üstlerin iletişim aşırı yüklenmesi yaşayıp yaşamadığını 

ölçen bir ifade barındırır.  
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Birçok iletişim araştırmacısı iş görenlerin tutumlarının iletişim doyu-

mu ile analiz edilebileceğini belirtirken, iyi iletişimcilerin ideal iş çev-

resine katkı sunacağını ve pozitif iletişim ortamının verimliliği artıra-

cağı görüşündedir (Ahmad, 2016). Ayrıca örgütsel iletişim doyumu ile 

örgütsel özdeşleşme (Nakra, 2006), verimlilik (Clampitt & Downs, 

1993), bağlılık (Varona, 1996), performans (Pincus, 1986) ve iş tatmi-

ni (Gülnar, 2007; Downs & Hazen, 1977) ilişkisi pek çok araştırmada 

ortaya konmuştur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

Bu bölümde kültür kavramı, özellikleri, kültür sınıflamaları ile örgüt 

kültürü kavramı, örgüt kültürünün unsurları, açıklayan modelleri ve 

çalışmanın diğer değişkenleriyle ilişkileri ele alınmıştır. 

2.1. Kültür kavramı 

Kültür kavramı, etimolojik köken itibariyle Latince colere (sürmek, 

ekip biçmek) sözcüğünden gelmekte ve cultura (ekin) anlamına gek-

mektedir. 20. yy.’ın başlarından itibaren kültür kelimesi, uygarlık (ci-

vilization) kelimesinin karşılığı olarak Fransız Academie Française 

sözlüğünde karşımıza çıkmaktadır. Başta antropologlar olmak üzere, 

tanımı yüzlerce farklı şekilde yapılan kültürün tarifinin bu kadar zor 

olmasını Güvenç (1979) değerli eseri İnsan ve Kültür’de kelimenin 

çok anlamlı oluşu ile değerlendirir. Kültürün şu dört temel kavramı 

karşılayan bir sözcük olduğunu aktarır: Bunların kültürün toplumun 

kendisi olması, toplumun ve toplumların birikimi “uygarlığı” olması, 

bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesi olması ve bir insan ve toplum teori-

si olması diyerek kültürün bilimsel alanda uygarlık, beşeri olarak eği-

tim, estetik alanda sanat, teknolojik ve maddi anlamda üretim anlamı-

na geldiğini aktarmıştır (1979: 95-100). 

Hofstede kültürü “bir grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel prog-

ramlama” olarak tanımlamaktadır (Köse ve Ünal, 2000: 4). Kültür, bir 

yandan bireylerin toplumsal yollarla ilettikleri bir değer, yargı, inanç, 
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simge ve davranış ölçütleri düzeninden, diğer yandan da böylece orta-

ya çıkan geleneksel davranış kalıplarının simgesel ve maddi ürünle-

rinden oluşur (Avcıoğlu, 2013: 56).  

Marx kültürü “doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı 

her şey” olarak tanımlarken, Geertz, “bir toplumun üyelerince paylaşı-

lan anlamların tümü” olarak tanımlar. Belasko’ya göre kültür, bir ara-

da bulunan insanlar tarafından şekillendirilir (Çimen, 2009: 10).  

Farklı alanlarda birbirinden farklı kültür tanımları yapılmakla birlikte 

kısa ve kapsamlı bir tanım yapmak gerekirse insanın oluşturduğu 

maddi ve manevi değerlerin toplamı kültürdür, denilebilir. 

2.2. Kültürün özellikleri 

Toplumsal yapı, ticari uygulamalar, sosyal şartlar ve coğrafya gibi bir 

çok unsurdan etkilenen kültür, niteliği bakımından birtakım farklılık-

lara sahip olsa da ortak özellikleri şöyle sıralanabilir (Kültür, 2017): 

• Kültür, toplumsaldır, millîdir. Bu yönüyle milletleri, topluk-

luklara özgüdür. 

• Bir anda ortaya çıkmaz. Uzun bir süreye ve birikime ihtiyaç 

göstermesi sebebiyle tarihîdir. 

• Diğer toplulukların değerlerinden etkilenme olasılığı olsa bile 

özgün bir nitelik taşır. 

• Birey tarafından değil topluluk tarafından oluşturulduğu için 
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toplumun ortak malıdır. Ortak değerler bütünüdür. 

• Çeşitli faktörlere bağlı olarak zamanla küçük bazı değişiklikle-

rin ortaya çıkması, kültürün canlılık ve doğallık özelliğinin gös-

tergesidir. Tarihî süreçte biçimsel bazı değişiklikler görülmekle 

birlikte özü genellikle değişmez. 

• Kültürel değerler, birbirleriyle uyumlu bir bütün oluşturduğu 

için bunların birbirleriyle çelişmesi ve bütünlüğü bozması bek-

lenmez. 

• Süreklilik gösteren kültür, çok kolay bir biçimde öğrenilir. Ai-

le ve sosyalleşme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Aynı za-

manda canlıdır, çevreye uyum sağlar, değişen ihtiyaçların karşı-

lanmasını sağlayacak oluşum ve düzeltmelerle canlılığını korur. 

• Kültür, onu paylaşan insanları bir araya getiren bütünleştirici 

bir özelliğe sahiptir. 

• Toplumsal dayanışmanın en önemli dinamiklerindendir. 

• Bireyin kişiliğini şekillendiren önemli bir etkiye sahiptir. 

Örgüt kültürünün özellikleri, geleneksellik ve yenilikçilik, bütünleşti-

ricilik, belirsizlik, karşıtlık, otoriterlik, bağımlılık, rekabetçilik, takım 

odaklılık, durağanlık, mükemmellik, insancıllık ve takdir edicilik gibi 

başlıklarda özetlenebilir. 
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2.3. Kültür sınıflamaları 

Kültürün geniş bir yelpazede, farklı alanlarda kullanılıyor olması sı-

nıflandırılmasının da fazlaca çeşitlik göstermesine neden olmuştur. 

Yine de en çok karşılaşılan sınıflama yaygınlık derecesine göre (alt-

genel kültür), kültürel ögelerin birleşimine göre (maddi-manevi kül-

tür) ve öğrenme zamanına göre (sonradan öğrenilen-birlikte oluşan-

önceden oluşan kültür) olarak sıralanabilir. 

2.3.1. Alt kültür ve genel kültür 

Yaygınlık derecesine göre kültür; genel ve alt kültür olarak ikiye ay-

rılmaktadır. 

Eğer genel kültürü belirli bir toplumun sahip olduğu kültür olarak 

düşünürsek, ne kadar toplum varsa, o kadar da genel kültür vardır de-

nilebilir. Toplum fertlerinin belirli amaçlar ve esaslarla bir araya gele-

rek oluşturdukları örgütün de bir alt kültür olduğu kabul edilebilir 

(Konuk, 2006: 18).  

Alt kültürler daha geniş ya da üst genel kültürün değer ve normlarını 

reddeden bir alt kültür olan karşıt kültürden farklı olarak ait olduğu 

genel kültürle daha uyumludur ve onun parçalarını taşır. Toplum için-

de daha özel yaşam biçimlerine, zevklere ve alışkanlıklara sahip olan 

küçük elit bir grubun sahip olduğu kültüre ise yüksek kültür denir. 

Edebiyat, klasik müzik ve resim gibi çeşitli sanat biçimleriyle estetik 

olarak toplumun zirvesi olan eserlerin yüksek kültür yaşam tarzına 

örnek olabileceği söylenir. 
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2.3.2. Maddi kültür ve manevi kültür 

Ögelerinin birleşimine göre kültür; maddi kültür ve manevi kültür 

olarak ikiye ayrılmaktadır.  

İnsan yaşamak amacıyla çevresini devamlı değiştirdiği gibi, dış dünya 

ile ilişkileri için yapma bir çevre oluşturur. Toplum kültürü içinde yer 

alan maddi elemanların oluşturduğu kültür maddi kültürdür. İnsana ait 

olan bu eşyalar kültürün görüntüleridir. Kültürün fizyolojik ihtiyaçları 

karşılayan maddi yönünden başka, ruhsal ve sosyal ihtiyaçları karşıla-

yan psikolojik ve sosyolojik yönü de vardır. İnsanın düşüncesinin, 

inançlarının ve değerlerinin belleksel olması, maddeleşmeden insan 

yaşayışını etkileyen bir yapıya sahip olması, belleksel değerler ve bu 

değerlerin oluşturduğu hayat tarzı veya manevi çevre, maddi olmayan 

kültürü oluşturmaktadır (Konuk, 2006: 19; Erdoğan, 1994: 123).  

Maddi kültür uygarlık olarak da ifade edilmekle birlikte yapı, yol, 

teknik, üretim ve ulaştırma araçları gibi insanın kendi etkisi sonucu 

oluşan çevreyi tanımlamaktadır. Manevi kültür ise bir toplumu millet 

unsuru yapan ve özünü oluşturan, örf, âdet, davranış kalıpları, inanç 

ve değerlerin oluşturduğu hayat tarzını ifade eder (Oran, 2016: 15). 

2.3.3. Öğrenilme zamanına göre kültür 

Öğrenilme zamanına göre kültür; önceden oluşan kültür, birlikte olu-

şan kültür, sonradan öğrenilen kültür olarak üçe ayrılmaktadır.  

Birey belli bir kültürel ortamda doğar, o ortamdan etkilenir ve etkile-
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şim sonucu kendi özgün yorumlarını geliştirir. Bununla beraber kültür 

ve unsurları insanın yaşam süresi ile sınırlı değildir. Yaşam süresi 

içerisinde kişinin öğrenme zamanına göre üç tür kültürün varlığından 

bahsedilmiştir (Erdoğan, 1994: 125).  

Önceden oluşan (prefigurative) kültür, eski kültürün önemli kısımları-

nın saklandığı fakat yeni kuşağın yeni kültürel değerler yaratması ve 

bu değerleri ileri yaştakilere kabul ettirmesi, eski kültürün yeni ile 

birleştirilmesiyle oluşan kültürdür.  

Birlikte oluşan (cofigurative) kültür, kişilerin yaşıtlarından öğrendik-

leri, toplum üyelerinin çağdaşları ile birlikte geliştirip öğrendikleri 

kültürdür. 

Sonradan öğrenilen (postfigurativ) kültür, kişinin veya çocuğun atala-

rından aldığı, yaşam boyunca yavaş yavaş öğrenildiği ve otoritenin 

geçmişten geldiği kültürdür.  

2.4. Örgüt kültürü kavramı 

Koçel (2001: 128) örgütü, kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeye-

cekleri amaçları, başkalarıyla bir araya gelerek grup hâlinde gayret, 

bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş 

bölümü ve koordinasyon sistemi olarak tanımlamaktadır. Barnard 

(1938) örgütü, iki veya daha fazla bireyin bilinçli olarak koordine 

edilmiş etkinliklerinin veya güçlerinin bir sistemi olarak tanımlayarak 

bir örgütün, ortak bir amacı gerçekleştirmek için birbirleriyle iletişime 

girebilen ve etkinlikte bulunmaya gönüllü kişiler olduğunda ortaya 
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çıktığını söylemektedir. Schein (1970) örgütü, iş ve iş bölümü yapıla-

rak bir otorite ve sorumluluk hiyerarşisi içinde, ortak amaç ya da ama-

cın gerçekleştirilmesi için bir araya gelen insanların, gerçekleştirdikle-

ri faaliyetlerinin rasyonel eşgüdümü olarak ifade ederken Etzoni 

(1964), belirli amaçlara ulaşmak için bilinçli kurulmuş toplumsal bi-

rimler olarak tanımlamıştır (Güçlü, 2003: 147). 

Klasik yönetim görüşü sonrası insan davranışlarının da işletme denk-

leminde değerlendirilmesi 1930’lardan itibaren başlamaktadır. Grup 

davranışları ve iklim çalışmaları bu tarihlerden itibaren biliniyor olsa 

da daha kapsamlı olarak örgüt kültürü kavramı 20. yy.ın son çeyre-

ğinde kullanılmış ve yaygınlaşmıştır. İlk kullanımı ise Elliott 

Jaques’in Bir Fabrikanın Kültürünü Değiştirmek (1951) isimli eserine 

dayanmaktadır. Örgüt kültürünün kavram olarak ortaya çıkmasında ve 

büyümesinde farklı alanlarda yapılan çalışmalar da etkili olmuştur. 

Antropologlar insan-toplum kültürünü ve bu kültürü oluşturan unsur-

lar ile bu unsurların insanları nasıl etkilediğini araştırırken örgüt kültü-

ründe değer ve inançların etkilerini ortaya koymuş; sosyologlar ise 

toplum içindeki sosyal sisteminlerin informel yapıları ile ilgilenmiş; 

sosyal psikoloji kültürün izlerinin olduğu sembol, hikâye ve imgeleri 

araştırmış; ekonomistler yaşanan krizler sonucu güçlü kalabilen Japon 

şirketlerin nasıl pozitif ayrıştığını araştırırken kültürün iş ve çalışma 

üzerindeki etkilerini farkederek örgüt kültürüne katkı sağlamışlardır 

(Köksal, 2007: 16-17). 

Literatürde firma/şirket (company) kültürü veya kurumsal (corporate) 

kültür olarak da dile getirilen örgüt kültürünü, TDK sözlüğü (1998: 
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947), çalışanların davranışlarını ve çalışılan yerin genel görüntüsünü 

şekillendiren, simgeler aracılığıyla öğrenilebilen ve öğretilebilen, ku-

şaktan kuşağa aktarılan, değişebilir nitelikteki değer, düşünce ve ku-

rallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Jaques (1951) örgüt kültürünü, 

tüm üyeleri tarafından az ya da çok paylaşılan, yeni üyelerin örgütte 

kabul görmesi için mutlaka öğrenmesi, en azından kısmen kabul et-

mesi gereken alışılmış, geleneksel düşünme ve iş yapma şekli olarak 

tanımlar. Schein (1992) örgüt kültürünü, dış çevreye uyum ve kendi 

içinde bütünleşme sürecinde ortaya çıkan sorunların üstesinden gel-

mek için bir grup tarafından icat edilen, keşfedilen ve geliştirilen, 

geçmişte yeterli olduğu için doğru kabul edilen bu yüzden gruba yeni 

katılan üyelere de en doğru algılama, düşünme ve hissetme biçimleri 

olarak öğretilen temel sayıltılar (varsayımlar) örüntüsü olarak tanım-

lar. Bir başka tanıma göre ise örgüt üyelerinin paylaştığı duygular, 

normlar, etkileşimler, etkinlikler, varsayımlar, inançlar, tutumlar ve 

değerlerin tümüdür (Çelik, 1997: 36).  

Goffee & Jones (2003) örgüt kültürünü, örgütte işlerin nasıl yapıldığı-

nın bir göstergesi, ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışla-

rı şeklinde tanımlamışlardır. Erdoğan (1996) örgüt kültürünü, kuruluş-

ların çalışma şeklini ve faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, belirli in-

san topluluklarınca oluşturulan inançlar, değerler, örf ve âdetler ile 

diğer kişiler arası ilişkilerin tamamı olarak tanımlamaktadır. Örgüt 

kültürü bir örgütün benzersiz sosyal ve psikolojik ortamına katkıda 

bulunan değerleri ve davranışları kapsamaktadır. Örgüt kültürü, insan-

ların etkileşim biçimini, bilginin yaratıldığı bağlamı, belirli değişiklik-
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lere karşı gösterecekleri direnci ve nihayetinde paylaştıkları (veya 

paylaşmadıkları) enformasyonu etkiler. Örgüt kültürü, örgütsel üyele-

rin ortak değerlerini, inançlarını ve ilkelerini temsil eder ve tarih, 

ürün, pazar, teknoloji, strateji, çalışanlar, yönetim tarzı ve ulusal kül-

tür gibi faktörlerin bir ürünüdür. Kültür, kurumun vizyonunu, değerle-

rini, normlarını, sistemlerini, sembollerini, dilini, varsayımlarını, or-

tamını, yerini, inançlarını ve alışkanlıklarını içerir. 

2.5. Örgüt kültürünün önemi ve işlevi 

Örgüt kültürü farklı kuramsal arka planlara göre farklı ele alınmış olsa 

da örgüt kültürlerinin hepsi için söylenebilecek bazı ortak özellikler 

vardır. Her örgütün bir kültürü olduğu ve bu kültürün kendine has 

olduğu, sosyal olarak inşa edildiği ve örgüt üyelerine olay ve sembol-

lerin anlamlı gelmesini sağladığı ve davranışlar için yol gösteren bir 

araç olduğu varsayılmaktadır (Ott, 1989: 52’tan akt. Durğun, 2006: 

177). 

Bununla beraber örgüt kültürü çalışanların amaçlarını örgütün genel 

amaçlarıyla bütünleştirir. Yavaş değiştiği için kararlı bir yapıda oldu-

ğu söylenebilir. Açıkça ifade edilmeden de anlaşılabilen yapıdadır, üst 

yönetimin felsefesini yansıtır (Köksal, 2007: 22-23).  

Örgütsel kültürler güçlü ya da zayıf olabilir. Örgüt kültürü güçlü ise 

örgütün üyeleri örgütün amaçlarını kendi amacı gibi görür, örgütün 

norm, beklenti ve değerlerine uygun alışkanlıklar kazanırlar. Güçlü 

örgüt kültürü anlatılmasa da gözlemlendiğinde kolay farkedilen sem-

boller ve davranış kalıplarıyla kendisini belli eder. Zayıf kültürlerde 
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ise örgütün belirlenen amaçları, uygulamaları ve değerleri ile uygu-

lanmasında büyük uyuşmazlıklar vardır ve kültür unsurları davranışla-

rı değiştirecek düzeyde değildir. Güçlü kültürlerde neyin nerede oldu-

ğu ve nasıl yapılacağı bellidir. Küçük düzenlemeler ile işler oldukça 

iyi bir şekilde yürüyebilir ancak zayıf kültürlerde uyum azdır ve her-

şey sürekli kontrol edilmelidir (Çimen, 2009: 19-20). 

Terrence ve Kennedy (1982) güçlü kültür ve zayıf kültürün işlevsel 

olarak farklılık göstermesini buna bağlar ve güçlü kültürlerde karar 

verme süreci çok zaman almazken, zayıf kültürlerde çalışanlar, neyi 

nasıl yapacaklarını düşünürken çok vakit yitirirler.  

Kültür, örgütte bir dizi işlevi yerine getirir. Örgütün diğer örgütlerden 

farklı yönlerini belirtir, örgüt üyelerine kimlik duygusunu aktarır, çalı-

şanların bir şeye bireysel çıkarlardan daha fazla bağlanmasını kolay-

laştırır, sosyal sistemin dengesini güçlendirir ve sosyal bir yapıştırıcı 

rolü oynar. İş görenlerin tutum ve davranışlarını şekillendiren ve yön-

lendiren bir anlam yaratıcı ve denetim mekanizması hizmeti görür 

(Robbins, 1994: 307). 

Kuh & Witt (2000), örgüt kültürünün örgüt çalışanlarına kimlik ka-

zandırmak, onların örgüt içerisinde bağımsız bireyler olarak etkinlik-

lerde bulunmalarından öte, bir bütün olarak hareket etmelerini sağla-

mak, çalışanlar arasında sosyal bir sistemin kurulması ve onların dav-

ranışlarına yön vermek ve rehberlik etmek gibi dört temel işlevinin 

olduğundan söz etmektedir. 

Örgüt kültürü; örgütün amaçlarını, politikasını ve stratejisini belirle-



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 57 

 

 

 

mede, bunları gerçekleştirmede, başarıyı/kârlılığı arttırmada, rekabet 

gücünü oluşturmada, çalışanların birlikte ve uyum içinde hareket ha-

reket etmelerinde, onları motive etmede, sosyal bağları güçlendirmede 

göz ardı edilmeyecek derecede büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 

günümüzde işletmeler/örgütler arasındaki rekabetin inanılmaz boyut-

lara ulaştığı bir gerçektir. Böyle bir ortamda örgütün amaçlarını ger-

çekleştirebilmesinde ve diğerleriyle rekabet edebilmesinde doğru ör-

güt kültürünün oluşturulması son derece önemlidir. Zira örgüt kültürü, 

örgütsel davranışlarda uyum ve süreklilik de sağlayarak örgüt iklimi-

nin oluşmasında ve örgütün başarısında önemli bir rol üstlenir (Eren, 

1998: 376). 

Özdevecioğlu’na (1995) göre örgüte süreklilik de kazandıran örgüt 

kültürü, bazı uygulamalarda rasyonalleşme ve standartlaşma sağladığı 

için iş görenlerin huzurlu çalışmalarına engel olan etkenlerin gideril-

mesi işlevini üstlenir. İletişim ve iş görenler arası ilişkilerde iş gören-

leri birbirlerine ve örgüte bağlamada örgüt kültürü etkilidir. 

Greenberg ve Baron’a göre (1995) örgüt üyelerine kimlik duygusu 

kazandırmak, örgütün misyonuna bağlılığı arttırmak, davranış stan-

dartlarını açıklamak ve desteklemek örgüt kültürünün işlevlerindendir. 

Örgüt kültürü farklı arka planları olan çalışanların ortak değerler ve 

amaçlar etrafında uyumlu şekilde bir araya gelip en iyi özelliklerini 

kullanmalarını sağlamaya yarayan önemli bir enstrümandır. 

Schein’a (1989) göre , örgüt kültürünün iç bütünleşme ile dış uyum ve 

hayatta kalma olarak iki temel işlevi vardır. Kültür iç bütünleşme 



 

58 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

problemlerini ortak dil ve kavramlar oluşturarak, grup sınırları belirle-

yerek, güç ve statünün hissedilmesini sağlayarak, ilişkileri kurup şe-

killendirerek ve ödül-ceza mekanizması ile hangi davranışların olumlu 

ve iyi, hangilerinin zararlı olacağını ve cezalandırma gerektireceğini 

üyelerine benimsetir. Örgüttün hayatta kalması ve dış çevreye uyumu-

nu sağlaması için esas amacı ve görevinin tanımlandığı misyon ve 

stratejilerin belirlenmesinde; yetkilendirme, ödüllendirme gibi araçla-

rın oluşturulmasında, işlerliğin ölçümlerinin nasıl yapılacağının belir-

lenmesinde ve kontroller sonucu yapılacak iyileştirme ve düzeltmele-

rin belirlenmesinde kültür rol oynar.  

Özetle örgüt kültürünün iş görenleri bilgilendirme, onaylanan ve 

onaylanmayan davranışları belirleme, iş görenlere aidiyet kazandırma, 

onları motive etme, örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağla-

ma, örgütün devamlılığını sürdürme, örgüte kimlik kazandırma, birey-

ler arasında doğru iletişim kurma, dostluk ve arkadaşlık bağlarını güç-

lendirme, sisteme rehberlik etme gibi işlevleri vardır. 

2.6. Örgüt kültürünün unsurları 

Temel varsayımlar ve değerler, semboller, hikâyeler, kahramanlar, 

normlar, inançlar ve örgütsel uygulamalar örgüt kültürünü oluşturan 

unsurlardandır: 

2.6.1. Temel varsayımlar 

Varsayımlar (sayıltılar) kişi ve grupların davranış, düşünüş ve algıla-

ma süreçlerine kaynaklık eden örgüt kültürünün inanç ve norm siste-
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mini şekillendiren ilkeler bütünüdür. Sayıltılar, bilinç dışı düzeyinde 

yer alır, sorgusuzca kabul edilir ve kültürel biçim içerisinde tartışıl-

maya gerek duyulmayan, ihlali ihtimali dahi düşünülemeyen, başka 

bir alternatifle kıyaslama imkânı bırakmayacak şekilde doğal kabul 

edilen olgulardır. Temel varsayımlar zihinsel süreçten geçmeden gös-

terilen davranışların referans merkezini oluşturur. Örgütlerde günlük 

eylemlerin somut sonuçlarını etkileyecek en güçlü kültürel öge olarak 

tanımlanmaktadır (Çelik, 1997: 36-37; Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998: 

36). 

2.6.2. Temel değerler 

Kültür, bir arada bulunan insanların ortak inançları ve paylaştığı de-

ğerleri ile başlar. Değerler, örgüt üyelerinin bir olguyu, durumu değer-

lendirmede ve yargılamada benimsedikleri örüntüleri ifade eder. Ne-

yin önemli, iyi ve arzulanır olduğunu belirleyen unsurdur. Örgütün 

ortak paydası olan bu unsur, örgüt içindeki işleyişlere de bir derece 

öngörülebilirlik katar ve davranışlara rehberlik eden ilkeler olarak 

ortaya çıkar. Bu bağlamda değerler, örgüt kültürünün özü olarak dü-

şünülebilir. Temel değerler örgütün amaçlarına ulaşma ve iş yapmada 

benimsediği felsefeyi, zihniyeti ve görüşü ifade eder. 

2.6.3. Semboller, hikâyeler, kahramanlar 

Semboller genellikle görsel olan birer iletişim kısayoludur. Örgüt kül-

türünün yansıması ve görünürlüğünde binaların tasarımlarından, deko-

rasyon detaylarına, üniformalardan sözlü ya da sözsüz iletişim biçim-

lerinden simgelere kadar geniş çeşitlilik gösterebilirler. 
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Hikâyeler önemli birer kültür taşıyıcısıdırlar. Örgütün ilk yılları ve ilk 

liderleri, hikâyelerle ve mitlerle yıllar boyunca aktarılacak hikâyelere 

sahiptirler. Bu sayede hikâyeler bugünü geçmişe bağlar, mevcut uygu-

lamalara açıklama ve meşruluk kazandırır. Hikâye kahramanları örgüt 

kültürünü oluşturan temel değerleri ve inançları kendi ilişkilerinde 

somut bir şekilde ifade etmiş modellerdir. Kahramanlar, üyelerin ör-

nek alınması gereken modeller olarak gösterilirler (Erkmen, 2000: 

24).  

Örgüt kültürüne sahip, bunu kendi kişiliğiyle özdeşleştiren, şir-

ket/örgüt sorunlarına çözüm üreten, özgün fikirleriyle üretimi arttıran, 

kendisine ulaşılabilen ve diğer çalışanların örnek aldığı kişiler, kah-

ramanlardır.  

2.6.4. Normlar ve inançlar 

Normlar, insan davranışlarını doğrudan etkileyen ancak genellikle 

yazısız olan beklentilerdir. Normlar, temel değerler ve varsayımlardan 

daha somut olarak dışarıdan da gözlenebilen davranışlara ve tutumlara 

yansır. Normlar sosyal olarak yaratılmış standartlar olup, olayları yo-

rumlamaya yardım ederler. Normlar ödüllendirme ve cezalandırma ile 

şekillenir. Beklentiler ile norma uygun hareket edilmesi ödüllendirme 

ile sonuçlanabilirken, norm dışı bir davranış çeşitli şekillerde cezalan-

dırılabilir. Normlar, üyeler arasında birlik duygunu yaratmada ve gü-

ven duygusu geliştirmede yararlı olabilirler ve yöneticiler tarafından 

kontrol aracı olarak kullanılabilirler (Köksal, 2007: 43-44). Örneğin, 

“üstlerinle tartışma”, “kötü haberi veren sen olma” şeklinde ifade edi-
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lerek paylaşılan normlar, örgüt içindeki davranışların nasıl olması 

gerektiği konusunda bilgiler iletmektedirler (Sabuncuoğlu ve Tüz, 

1998: 37).  

İnsanlar, olaylara ve diğer kişilerin tutum ve davranışlarına yönelik 

görüşlerinin sonucu olarak bir inanç geliştirirler. İnançlar, ilgili oldu-

ğu şeyle ilgili insanın zihnindeki anlamların toplamı ve onunla ilgili 

bilgisinin tamamı olarak tanımlanabilir (Köksal, 2007: 37). 

2.6.5. Örgütsel uygulamalar 

Örgütlerin günlük yaşantısındaki iş görüşlerinde, bir araya gelmele-

rinde ve birliktelik esnasında kullanılan araçların niteliğinde kültürün 

izlerini görmek mümkündür. 

Örgütlerde önemli gün, zaman ve kişiler için yapılan anmalar, kutla-

malar, yemekler ve sosyal etkinlikler, belirli bir amacı gerçekleştir-

mek ve mesaj vermek amacıyla yapılmaktadır. Örgüt kültürüne ait 

sembollerin ve âdetlerin biçimsel ve sembolik olarak sürekliliğini sağ-

layan bu etkinlikler ve ritüeller, kültürün aktarılmasında da önemli rol 

oynarlar. Bu tören, toplantı ve seramoniler maddi ve manevi olarak 

sosyal yapının ortak değerleri paylaşmasını, üyelerin kendilerini daha 

büyük bir yapının parçası hissetmesini ve onların bir arada kalmasını 

sağlamaktadır. 

Örgüt kültürü için önemli bir unsur da kullanılan dildir. Her örgüt, 

ulusal dil gibi kendine özgü birtakım iletişim kanallarından oluşur. 

Belirli sözlü ve sözsüz ifadeler, metafor ve şakalar ile sloganlar kültü-
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rün önemli unsurlarıdır. Örgüt içinde kullanılan belirli terminolojiler, 

kısaltmalar örgüt üyelerini birleştiren bir payda olarak görülmektedir 

(Köksal, 2007: 44-45). 

Dil ile ilgili olarak iletişim ağlarından da bahsetmek gerekir. İletişim 

kurulurken iş için gerekli bilgiyi bir yerden bir yere aktarırken üyeler 

arasında gerekli sosyal etkileşim de sağlanır. Örgütlerin bir üretim 

yeri olduğu kadar sosyal bir değiş tokuş merkezi olduğu da söylenme-

lidir. İletişim yapıları bu bağlamda yeni üyelerine kültürü aşılarken, 

örgüt içinde kültürel mesajların da pekiştirilmesini sağlar. 

2.7. Kültürü açıklayan modeller 

Örgüt kültürünü açıklamak için yapılan sınıflamalar ve geliştirilen 

modeller örgütte baskın örgüt kişiliği, liderlik tarzı, yönetim biçimi, 

rekabet çevresinde alınan kararlardaki risk düzeyi, yenilikleri benim-

seme, geleneklerin benimsenme derecesi ve üyelerin katılımcığı gibi 

pek çok faktörü kıstas almaktadır. Zaman içerisinde farklı araştırmacı-

ların modellere yaptığı katkılar ve değişiklikler ile o araştırmacıların 

adıyla anılmaya başlayan ancak birbirlerinden küçük farklarla ayrışan 

çalışmalarla da karşılaşılmaktadır. Bu bölümde örgütlerde kültür fark-

lılığının ayrımını yapan çalışmaların çoğuna değinilmiştir. 

2.7.1. Hofstede’nin kültür boyutları analizi 

Hollandalı sosyal psikolog Geert Hofstede’nin kültürler arası farklılık-

ları açıklamak için yetmişten fazla ülkede yüz binin üzerinde katılımcı 

ile gerçekleştirdiği çalışma, şüphesiz onu kültür denilice akla gelen ilk 
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isimlerden biri hâline getirmektedir. Başta kültürler arası farklılıkları 

açıkladığı bu çalışmayı daha sonra aynı metodoloji ile örgütlere de 

uyarlamıştır.  

Kültürü “bir grup - bir sınıf insanı diğerlerinden ayıran kollektif zihin 

programlaması” olarak tarif eden Hofstede, başta dört boyutta kültür-

leri sınıfladığı çalışmayı 2011 yılında “Dimensionalizing Cultures” ile 

daha da genişleterek güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik-

kollektivizm, erillik-dişilik, kısa-uzun dönem oryantasyonu ve hoşgö-

rü-bastırılmışlık boyutlarında ele almaktadır. 

Güç mesafesi, örgütün ve kurumların daha güçsüz üyelerinin gücün 

eşit olmayan bir biçimde dağıtılmasını kabul etme ve benimseme de-

recesi anlamına gelmektedir. Eşitsizlik her toplum için temel bir ger-

çeklik olsa da eşitsizliğin liderler kadar alt düzeydekiler tarafından da 

onaylanmasını ifade etmektedir. Örnekleri iki aşırı uçta verilmesi ge-

rekirse yüksek güç mesafesi olarak tanımlanan kültürlerde gücün ken-

disi iyilik ya da kötülük düsturundan önce gelir, meşruiyeti söz konu-

su değildir, büyükler küçüklere boyun eğmeyi öğretirken, hiyerarşi 

eşitsizliğin varlığını teyit eder bir roldedir, astlara kendilerinden ne 

istendiğinin söylenmesini bekler, yolsuzluk sıklıkla karşılaşan bir du-

rumdur, gelir dağılımı dengesizdir. Düşük güç mesafesi olan kültür-

lerde ise güç, kaynağını yasalardan alır, büyükler küçüklere eşit olarak 

davranır, hiyerarşi ancak işleri kolaylaştırmak için vardır, astlar danı-

şılmayı beklerler, gelir dağılımı görece dengelidir (Hofstede, 2011: 9).  

Belirsizlikten kaçınma olarak ifade edilen boyut riskten kaçınmadan 
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farklı olarak toplumun/grubun belirsizliği tolere etme derecesiyle ilgi-

lidir. Kültür burada beklenilmeyen ve yapılandırılmamış (olağanın 

dışında, ani, tuhaf ve bilinmeyen) bir durumla karşılaşıldığında üyele-

rinin ne kadar rahat ya rahatsız hissedeceğini programlamaktadır. Be-

lirsizlikten kaçınma derecesi yüksek olan kültürlerde hayatın doğasın-

dan gelen belirsizlik mücadele edilmesi gereken daimi bir tehdit ola-

rak algılanır. Yüksek stres, duygusallık, nevrotiklik hakimdir. Farklı 

görüşler tehlikeli kabul edilir ve farklı fikir ve kişilere karşı taham-

mülsüzlük vardır. Netlik ve şekil şartı aranırken sevilerek yapılmasa 

bile üyeler işlerini yapmaya devam eder. Diğer taraftan belirsizlikten 

kaçınma derecesi düşük olan kültürlerde, üyeler düşük kaygılı ve 

stresli, özdenetime sahiptir. Belirsizlik ve kaos durumunda daha rahat-

tırlar. Kurallar yazılı ve sözlü olarak eleştirilebilir. Farklı şeyler merak 

uyandırır ve zenginlik olarak görülür, değişim zor değildir (Hofstede, 

2011: 10). 

Bireysellik-kolektivizm bireysel bir değişken gibi algılansa da aslında 

toplumsal bir boyuttur. Bireyselliğin ön planda olduğu kültürlerde 

herkesin kendi başının çaresine bakması beklenir ve bireyler birbirle-

rine uzaktır. Kollektivizmin egemen olduğu toplumlarda ise insanlar 

doğumdan itibaren güçlü bir şekilde belirli gruplara bağlıdır. Genelde 

geniş ailelerde tartışmasız bir sadakat karşılığında korunma altındadır. 

Bireysellikte özel hayatın gizliliği, diğerlerini birey olarak görme, 

herkesin kendi söz hakkı, görevin ilişkilerin üstünde olması ve norm-

ların dışında hareket etmek suçluluk hissettirken, kollektivist kültür-

lerde bağlılık baskısı, diğerlerini kendinden görmeme, ilişkilerin göre-
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vin üzerinde tutulması, tekil değil grup kararına göre hareket edilmesi, 

eğitimin amacının nasıl öğrenileceği değil nasıl yapılacağı olması gibi 

farklılıklar vardır (Hofstede, 2011: 11). 

Eril-dişil kültür bireysel değil toplumsaldır ve cinsiyetler arasındaki 

değer dağılımını ifade eder. Dişillik daha mütevazi ve şefkatli karakter 

gösterirken karşı kutbunda daha iddiacı, rekabetçi erillik bulunmakta-

dır. Dişil kültürlerde cinsiyetler arası rol ve duygusal farklılıklar en az 

düzeydedir. Zayıflar için sempati duyulur; iş ve aile dengelidir. Ebe-

venylerin ikisi de gerçeklerle ve duygularıyla yüzleşir. Kızlar da er-

kekler de ağlayabilir ancak asla kavga etmemelidir. Çocuk sayısına 

anne karar verir. Siyasi olarak kadınlar pek çok pozisyonda bulunabi-

lir. Zıt kutupta erillik baskın kültürlerde ise cinsiyetler arası rol ve 

duygulanım farklılıkları fazladır. Erkeklerin iddialı ve hırslı olması 

gerekirken kadınlar için böyle bir zorunluluk yoktur. İş, aile hayatın-

dan daha önce gelir. Güçlülere hayranlık beslenir. Babalar gerçeklerle 

yüzleşmeli, anneler duygulanımı yüklenmelidir. Erkekler ağlamaz, 

kızlar ağlar ve kızlar kavga etmez, erkekler karşı koyar. Aile büyüklü-

ğüne babalar karar verir ve kadınlar politikada çok az sayıda temsil 

edilir (Hofstede, 2011: 12).  

Zaman oryantasyonu bir toplumun karar alırken geleneklere ne kadar 

bağlı olduğunu ve geçmişin etkisinde kaldığını; şimdiyi, yakın vadeyi 

ya da geleceğini ne kadar düşünerek aldığı algısını ifade eder. Uzun 

vadeli oryantasyonda sebat, tasarruf, ilişkileri statüye göre sıralama 

değerleri varken kısa vadelide geleneklere saygı, toplumsal yükümlü-

lükler, kişisel istikrar gibi değişkenler söz konusudur. Kısa vadeli or-
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yantasyonda gelenekler kutsaldır. İyi olan biri her zaman iyidir. Ha-

yattaki en önemli olaylar şimdi ya da geçmişte yaşanmıştır. Diğerleri-

ne hizmet etmek önemli bir gayret olarak algılanır. Başarılar ve başa-

rısızlık şansa bağlı olarak görülür. Uzun vadeli oryantasyon kültürü-

nün algı örnekleri bunların tersi olarak, hayattaki en önemli olayların 

henüz yaşanmamış olduğu düşünülür. Bir insanın iyiliği duruma göre 

değişir. Gelenekler değişken durumlara uyum sağlabilir. Tutumlu ol-

mak önemli bir amaçtır. Başarıya gayret ile ulaşılır. Başarısızlık yete-

rince çaba gösterilmediğinden kaynaklanır. (Hofstede, 2011: 15). 

Hoşgörü-bastırılmışlık kültürü, 2010’daki çalışma ile yeni eklenen ve 

diğer boyutlarda kapsanmayan birtakım algıları tarif etmeye çalışan 

bir boyuttur. Hoşgörü kültürü, yaşamdan keyif almaya ve hazza ulaş-

maya dair eylemlerin insanın doğası gereği temel arzularının neticesi 

olduğunu düşünmektir. Konuşma özgürlüğü olan, kendini mutlu ola-

rak tanımlayan insan sayısının fazla olduğu ve hayatının kontrolünü 

kendisi yapan, tatil ve dinlemenin daha önemli görüldüğü; sporla ilgi-

lenen, eğitimli insanların olduğu ülkeler hoşgörü kültürü boyutunda 

sayılabilirler. Diğer taraftan mutlu insanların azınlıkta olduğu; çaresiz-

lik duyulan, kişinin başına gelenlerden dolayı dış sebepleri suçladığı, 

konuşma özgürlüğünün öncelikli bir sorun olmadığı kültürler baskı 

kültürü boyutuna örnektir (Hofstede, 2011: 16). 

Ele aldığı boyutlar, kavramlar ve verdiği örnekler ile Hofstede’nin 

çalışmaları insanı ve toplumları anlamaya büyük ışık tutmaktadır. 

Kültürün görülebilen unsurları kadar görülemeyen unsurlarının da 

toplumların yaşantısındaki etkilerini anlatmak bakımından okumaları 
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oldukça faydalıdır. Son yıllarda yaptığı eklemelerin örgütler için uyar-

lamaları da araştırmacılar için fırsatlar sunmaktadır. 

2.7.2. Parsons’un AGİL paradigması 

Amerikalı sosyolog Talcot Parsons, sistem yaklaşımında sosyal sis-

temlerin karmaşıklığı, işleyiş mekanizması ve alt sistemlerin üst sis-

temlerle bağlantısını inceleyen çalışmalarıyla da yönetim alanında 

tanınmış bir bilim insanıdır. Parsons toplumu, birbiriyle etkileşim 

hâlindeki sosyal birimlerden, kurum ve örgütlerden oluşan bir sistem 

olarak görmekteydi. 1950’li yıllardan itibaren de sosyal normların 

etkisini ve gücünü açıklamaya çalışmıştır. Parsons’a göre bu sosyal 

sistemler birer problem çözme aracıdır ve toplumun istikrarlı şekilde 

yaşamını sürdürebilmesi için belirli işlevleri yerine getirmesi gerekir 

(Parsons, 1970: 26-50). Değerler kavramının üzerinde önemle duran 

Parsons, değerleri merkeze aldığı modelinde uyum (adaptation), ama-

ca ulaşma (goal attaintment), bütünleşme (integration) ve meşruiyet-

ten (latency) oluşan bir yapının sürekliliği sağlamak için kullanılabile-

ceğini savunur.  

Uyum (adaptation), toplumun ve grubun çevresi ile etkileşime geçme 

kapasitesi olarak tanımlanan bu kavram, diğer başka fonksiyonlarla 

birlikte belirli kaynakların çevreden alınarak yeniden işlenmesini ve 

sosyal sistem içerisinde yeni değerler yaratarak çevresine uyum sağ-

laması gerektiğini ifade eder. 

Amaca ulaşma (goal attaintment), geleceğe dair amaçlar belirlemeyi 

ve bu doğrultuda hareket etmeyi ifade eder. 



 

68 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

Bütünleşme (integration), toplumun değerlerinin ve normlarının yeter-

li bir tutarlılık ve bütünlük içerisinde olmasını ifade eder. 

Meşruiyet (latency), pattern maintanence olarak da ifade edilen bu 

faktör de üyelerin motivasyonel enerjilerini korumak için çaba sarfet-

mesi anlamına gelir. Aile ve okul gibi inanç ve değerler sisteminin 

aktarılmasını sağlayan kurumların önceki kuşak ile genç nesiller ara-

sında aracılık etmesi anlamına gelir. 

Örgütün devamlılığı bu fonksiyonların örgüt tarafından benimsenerek 

yaşatılmasına bağlıdır. Örgüt üyeleri bir amaç belirlemeli, örgütün 

amaçlarıyla uyumlu bir biçimde bu amaçla bütünleşerek yasal yollarla 

amaçlarına ulaşmalıdır. Bu öngörü tek başına örgütlerin ve grupların 

tarihsel sürekliliğinin sağlanmasını garanti etmezken, temelde yaşam-

larını sürdürmeleri için asgari şartları belirtmektedir. 

2.7.3. Schein’ın kültür katmanları 

Schein, 1980’lerde örgüt kültürünü incelediği modeli üç katmanda 

tasvir etmektedir. Bu üç katmanın en dışarıda ve görülebilir olanı fi-

ziksel düzen (artifaktlar) ve davranışlardır. İkinci katmanda değerler 

vardır. Örgütte genel kabul gören varsayımlar ise üçüncü ve son kat-

manı oluştururlar.  
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Şekil 2: Schein’ın kültür katmanları (Kaynak: Schein, 2010) 

Artifaktlar bir örgütte somut, açık veya sözlü olarak tanımlabilen öge-

leri içerir. Mimari, giyim tarzı, süreçler, örgüt şakaları gibi irili ufaklı 

pek çok öge kültürün unsurudur.  

İkinci katman, organizasyonun resmî felsefesini ve kimliğini ortaya 

koyan değerler ve davranış kurallarından oluşur. Üyelerin organizas-

yonu kendilerine ve başkalarına yansıtma şeklidir. Bazen bir gelecek 

hedefi de değer olarak benimsenebilir. 

Paylaşılan temel varsayımlar ise en alt katmanda, genelde bilinçsizse 

davranış ve tutumları etkileyen ancak farkına varılmayan kültürün 

özünü oluşturan derine gömülü ögelerdir. Bu varsayımlar genel olarak 

örgüte o kadar entegre olmuşlardır ki içerideki üyelerin bunları far-

ketmesi ve tanıması oldukça zordur. 

Kültür hepimizin etrafını saran, çok derin ve karmaşık bir olgudur. 

Schein’a göre liderler içinde bulundukları kültürün farkına varmazlar-
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sa, kültür onları yönetmeye başlar, kültürü anlama çabası herkes için 

çekici olsa da liderler ve yöneticiler için olmazsa olmazdır (Schein, 

2010). Örgüt kültürü, bilişsel ögelerle birlikte bunların somut göster-

gelerini de içeren çok katmanlı bir olgudur. Bilişsel ögelerin davranış-

sal göstergelere etkisini araştırmak davranış eğilimlerini açıklamaya 

yardımcı olur ve bilişsel ögelere ilişkin davranışları tahmin edebilme-

yi sağlar. 

2.7.4. Cameron ve Quinn’in örgüt kültürü modeli 

Cameron ve Quinn (2011), “Rekabetçi Değerler” olarak da adlandır-

dıkları teorik model örgütte baskın olan kültürü bazı kıstaslara göre 

sınıflandırmaktadır. Model, iş-dış odaklı olma ve esneklik-durağanlık 

eksenlerinde örgütteki kültürü dört sınıfta incelemektedir. Bu sınıflar 

klan, adhokrasi, hiyerarşi ve piyasa kültürüdür. Bunların ortak payda-

larında yer alan ortak değerler baskın örgütsel nitelikler, liderlik tarzı, 

kaynaştırma mekanizmaları (ilişkiler) ve stratejik önem olmak üzere 

yine dört alt başlıkta gösterilir. Aşağıdaki tabloda bu model özetlen-

miştir: 
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Tablo 1: Cameron ve Quinn’in kültür modeli (Kaynak: Cameron & Quinn, 2011) 

 

Klan ve hiyerarşi kültürü iç odakla ilişkilendirilirken adhokrasi ve 

piyasa kültür türü dış konumlandırma odağına yakındır. Bununla be-

raber klan ve adhokrasi kültürü bireysellik ve esneklik tarafında yer 

alırken hiyerarşi ve piyasa kültürü kararlılık ve kontrol değerlerine 

daha yakındır. 

Akyol’a (2009) göre klan kültürü ebeveyn rolünde liderliği, çalışma 

tarzını, örgüt niteliğini, gelenekleri, sadakati, katılımcılığı, birleştirici-

liği ve insan kaynaklarını geliştirmeyi önemsemektedir.  

Adhokrasi kültürü esneklik ve toleransı ön planda tutar. Girişimcilik 

ve yaratıcılık örgütün niteliğidir. Başarının kuralı yeni alanlara ilerle-

mekten geçer. Hiyerarşi kültüründe ise düzen ve kurallar önemli de-
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ğerlerdir. Etkinlikler gözetim, değerlendirme ve yönlendirme eylemle-

ri çerçevesinde yapılır. Amaca ulaşma ve rekabet, piyasa kültürünün 

temel dinamiğidir. Piyasa mekanizmaları etkinliklerin yönünü belirler. 

Üniversitelerde, sağlık ve endüstriyel bazı kurumlarda klan kültürü; 

danışmanlık ve yazılım şirketlerinde adhoraksi kültürü; resmî, dinî ve 

askerî kurumlarda hiyerarşik kültür gözlenebilir. 

2.7.5. Denison modeli 

Daniel Denison örgüt kültürü ile büyüme, kalite, yenilik, müşteri ve 

çalışan tatmini gibi performans göstergeleri arasındaki ilgiyi uzun 

yıllardırdır araştırmaktadır. Modeli Cameron ve Quinn’in modellerini 

oturttuğu esneklik ve odak eksenlerinde ancak daha kapsamlı şekilde 

olup, her biri altında üçer alt başlık barındıran dört ana karakter ile 

örgütlerdeki kültürün baskın ve zayıf olan alanları tespit etmede kul-

lanılmaktadır (Denison, 1984; Denison & Mishra, 1995). 
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Şekil 3: Denison örgüt kültürü modeli (Kaynak: Denison Consulting LLC) 

Modelin merkezinde inançlar ve varsayımlar yer alır. Her insan iş 

yeriyle, iş arkadaşlarıyla, müşterileri ve rakipleriyle ilgili bazı inançla-

ra ve varsayımlara sahiptir ve bu dinamikler örgüt kültürünü belirle-

yen davranışları şekillendirir. Denison modeli analizi de örgütün per-

formansını etkileyen davranışların altında yatan inanç ve varsayımları 

farkedilir ve ölçülebilir bir şekilde ele alarak ortaya çıkarmayı amaç-

lamaktadır. 

Görev karakteri, örgütün gittiği yönü; uyum dış çevrenin ihtiyaçlarını 

takip etmeyi, katılım insan gücünün yeterli ve istekli şekilde amaçlara 

yönelip yönelmediğini, tutarlılık ise örgütün değer, süreç ve sistemle-

rinin eşgüdümlü şekilde yerine getirilip getirilmediğini sorgulamakta-
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dır. 

Görev başlığı altında uzun vadeli hedefler, amaçlar ve vizyon bulun-

maktadır. Çalışanların ortak bir bakış ile kısa ve uzun vadeli hedefleri 

anladığı ve bu doğrultuda çaba sarf ettiğinin yanıtları aranır. Uyum 

başlığı altında çevredeki değişimin ve talebin okunarak değişimin 

yaratılması, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilirliği sınayan müşteri 

odaklılık ve bilginin yaratılıp beraberce paylaşıldığını ifade eden ör-

gütsel öğrenme vardır. Katılım başlığı iş görenlerin örgütü benimse-

mesi ve sorumluluk hissetmesi için yetkilendirilmesini, takım odaklı-

lığın benimsetilerek sinerji yaratılmasını ve iş görenlerin kendi geli-

şimleri için beceri geliştirme çabalarının olup olmadığının çalışanlar 

tarafından algılandığı kadarıyla tespit edilmesiyle ilgilenir. Son olarak 

tutarlılık başlığında temel değerlerin çalışanlar tarafından anlaşılıp 

paylaşıldığını, önemli konularda ortak bir karara varılıp varılamadığı-

nı ölçmek için uzlaşı ölçümünü ve örgütlerdeki farklı birim ve görev-

lerde çalışanların ortak bir bakış açısında buluşup buluşmadığını test 

eden koordinasyon ve bütünleşme başlığı bulunur. 

Yapılan ölçümler sonucu örgütler, bu on iki başlık altında belirli ka-

rakterlerde daha güçlü ve dengeli iken diğerlerinde zayıf çıkabilirler. 

Uyum ve katılım boyutlarında baskın olan örgüt kültürleri çevresel 

değişimlere daha kolay uyum sağlayacağını öngören esneklik ölçütüne 

yakındır. Diğer tarafında görev ve tutarlılık boyutunda ağırlık olan 

örgüt kültürleri durağan yapıya daha yakındır. Bunlar hamleleri tah-

min edilebilir, bildiği işi yapan ve nereye gittiğini bilen organizasyon-

lardır.  
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Diğer bir eksen örgütün iç ve dış odaklı olmasını yorumlamaktadır. 

Örgütün uyum ve görev başlıklarında baskın olması sonucu dış odaklı 

olduğu, piyasayı sıkı takip edip ihtiyaçları karşılama yönünde büyüme 

göstermeyi öncelediğini ifade eder. İç odaklılık ise personelin katılım 

ve örgütün kültürel tutarlılığını önceleyen biçimde iç süreç, sistem ve 

insan gücünün gelişimi ve aynı yönde yönlendirilme gayretini ifade 

eder. Bu yönelimin sonuçları verimli operasyonlar ve tatmin düzeyi 

yüksek iş gücü ile birlikte yüksek kaliteyi getirebilmektedir. 

2.7.6. Deal ve Kennedy modeli 

Deal ve Kennedy (1982) örgüt kültürünün çerçevesini çizerken birbi-

rine bağlı altı unsurdan bahsetmektedir. Bir kısmına daha önceki baş-

lıklarda da yer verilen unsurlardan ilki örgütün geçmişidir. Geçmiş ile 

ilgili paylaşılan anlatılar örgüt kültürü için bir temel niteliğindedir ve 

bu geçmişten gelen gelenekler örgüt üyelerini örgütün temel değerle-

rine bağlar.  

Değerler ve inanışlar ise gerçekten neyin önemli olduğunu ve örgütün 

varoluş amacını tanımlayan örgüt kimliğini oluşturan unsurlardır.   

Ritüel ve seramoniler, hikâyeler ve kahramanlar ile informel iletişim 

biçimleri kültürü oluşturan ve ayakta tutan unsurlardır.  

Deal ve Kennedy bu kültürel unsurları çeşitli örgütlerde inceleyerek 

dört farklı kültür tipi tanımlamışlardır. Bununla beraber iki tane de 

çevre faktörü olduğu söylemişlerdir. Bunlar örgütün iş alanıyla ilgili 

riskler ve örgüt stratejilerinin başarıya ulaşıp ulaşmadığının öğrenil-
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mesi için (geri bildirim hızı) geçen zamandır. Bir kararın alınmasının 

bu iki faktör ile birlikte örgüt kültürünü ve örgüt üyelerini etkilediğini 

belirtmişlerdir. 

 

Şekil 4: Deal ve Kennedy’nin kültür modeli (Kaynak: Deal & Kennedy, 1982) 

Çok Çalış, Sert Oyna Kültürü: Bu kültürde az risk alınır ve işlerin 

sonuçları ile ilgili geri bildirimler çok hızlıdır. Örgütün tek bir kişiden 

oluşmadığı görüşü hakim olan bu kültürde üyeler, takım ruhuyla hare-

ket edip hep yeni zirveler için çabalarlar. Genelde satış bölümlerinde 

görülmektedir. Bu kültürlerin olduğu örgütlerde müşteriler ve müşeri 

memnuniyeti üst düzeydedir (Deal ve Kennedy, 1982: 108). 

Sert Erkek, Maço Kültürü: Bu kültür yüksek risk almaktan ve kararları 

ile ilgili hızlı geri bildirim almaktan hoşlanan bireyci bir yapıdadır. 

“Ya hep ya hiç” mantığı ile çalışanların, en iyi olmak için çabaladıkla-

rı bir kültürdür. Eğlence sektörü ve futbol kulüpleri bu kültüre örnek 
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olarak verilebilir (Deal ve Kennedy, 1982: 107). 

Şirket Üzerine İddiaya Gir Kültürü: Bu kültüre sahip örgütlerde bü-

yük etkileri olacak büyük kararlar alınır. Sonuçları görmesi uzun za-

man alan bu yapıda geri bildirim, zamana yayılmış şekildedir ve çok 

sınırlıdır. Petrol ve doğal gaz örgütleri, eczacılık firmaları gibi organi-

zasyonlar ve sermaye yoğun sektörler bu kültürün örneklerinin görü-

lebileceği yerlerdir (Deal ve Kennedy, 1982: 108). 

Süreç Kültürü: Bu kültürde hem riskler azdır hem geri bildirim yavaş-

tır. Alınan bir kararın doğru ya da yanlış olduğunun anlaşılması çok 

uzun yıllar aldığı gibi tek bir icraatın da örgüt üzerinde hayati bir rolü 

yoktur. Bireysel gayretlerin ölçülmesi ve kıyaslanması bu kültürlerde 

pek mümkün değildir (Deal ve Kennedy, 1982: 108).  

Bu sınıflamaya göre bir kültür türü başka bir örgüt kültürüne göre 

daha iyidir denilemez. Çünkü kültürler konjektürel ve durumsal olarak 

ortaya çıkmıştır. Ancak model kültürün nasıl evrildiği ve çevresel 

unsurların kültürü nasıl etkilediğini göstermeye yardımcı olması ba-

kımından kullanışlı kabul edilmektedir. 

2.7.7. Miles ve Snow modeli 

Miles ve Snow, örgütlerin algılanan çevresel durumlara iyi uyum sağ-

layabilmek için genel olarak tutarlı stratejik davranış kalıpları sergile-

diklerini söyleyerek bu gelenek ve alışkanlıkları esas alan kültürü; 

koruyucu, geliştirici, analizci ve reaktif kültür olarak dört gruba ayır-

mıştır (Miles & Snow, 1978). 
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Düşük riskli, güvenli pazarlarda dar çapta etkinlikte bulunmayı seçen, 

muhafazakâr inançları ve değerleri benimseyen, teknolojisini, örgüt 

yapısını ve üretim tekniklerini kolay kolay değiştirmesi gerekmeyen 

örgütlerin kültürünü koruyucu kültür olarak niteleyen Miles ve Snow, 

bu örgütlerin yöneticilerinin kendi uzmanlık alanlarında oldukça uz-

man olduklarını ve farklı arayışlara girmekten uzak durduklarını ifade 

etmektedir. 

Geliştirici kültürde; dinamik biçimde farklı ve yeni ürünler, pazarlar, 

teknikler vb. arama düşüncesi hakimdir. Bu kültür genellikle değişi-

min yaratıcısı, yaratıcı olmakla birlikte sürekli gelişim gösterme çaba-

sı verimliliği olumsuz etkileyebilmektedir. 

Analizci kültürde örgüt, faaliyetlerini nispeten sakin ve rutin formal 

yapı ve süreçler ile verimli çalıştığı bir piyasada sürdürürken diğer 

taraftan daha türbülanslı piyasada üst yönetimin rakiplerini yeni fikir-

ler için yakından takip ettiği bir yapıdan söz edilebilir.  

Reaktif kültürde yöneticiler çevrelerinde gelişen değişimi ve belirsiz-

likleri sezmekle birlikte etkili olarak bir tepki veremezler. Çünkü ör-

güt, tutarlı bir strateji-yapı ilişkisinden yoksundur. Çevreden gelen 

baskılar ile gerçekleştirilen değişimler dışında kolay kolay bir değişik-

liğe gidilmez. 

2.7.8. Harrison ve Handy modeli 

Harrison’a göre örgüt kültürü, örgüt bireylerinin değerlerini, düşünce-

lerini ve davranışlarını şekillendiren normlar sistemidir. Bu tanımdan 
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hareketle örgütlerin yapılarına ve yönetim biçimlerine göre kültürleri 

güç, rol, görev ve birey kültürü olmak üzere dört gruba ayırmıştır. 

Charles Handy’nin (1999) örgüt kültürü sınıflaması Harrison’un 

(1972) çalışmalarına dayanır ve genelde birlikte değerlendirilir (Unut-

kan, 1995: 57-58). Handy, Harrison’dan farklı olarak adlandırmada 

Yunan mitolojisindeki tanrı adlarını kullanır. 

 

Şekil 5: Handy’nin kültür sınıflaması (Kaynak: Jones, 2012) 

Güç Kültürü (Zeus): Çoğunlukla ticaret, finans ve mal örgütlerinde 

gözlenen bu kültürün en belirgin özelliği yönetimin merkezî ve otok-

rasiye yakın olmasıdır. Güç kültürü örümcek ağı ile sembolize edilir. 

Merkezdeki yöneticinin etrafında birimler ve iş görenler dalga dalga 

genişlemektedir. Merkezden uzaklaştıkça yetki ve güç azalır. Merkeze 

daha yakın olanların etkisi de daha fazladır. 

Güçlü, katı ve adil yöneticiler (tanrı Zeus gibi) örgütün başındadır. Alt 

düzeydekiler, kararlara katılmaz, tepedeki yöneticinin/grubun kararla-



 

80 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

rını yerine getirirler. Bu kültürde bürokrasi ve prosedür az olduğu için 

hızlı hareket etmek, çabuk tepki göstermek mümkündür. Bu kültürler, 

hızın önemli olduğu durumlarda kârlı çıkabilirler ama kalite her za-

man garanti edilmez. Başarı ise merkezdeki insanların becerileriyle 

doğru orantılıdır ve performans sonuçlarla ölçülür. 

Bu örgüt kültürünün hakim olduğu organizasyonlarda çalışanlardan 

güç sahipleri tarafından kendilerinden beklenen davranışlara uygun 

hareket etmeleri beklenir. Kültür, yönetim tarafından doğru bir şekilde 

uygulandığında yüksek bağlılık ve kurumsal hedeflere ulaşmaya götü-

rebilir. Kültürün ve beklentilerin yanlış anlaşılması ise yüksek iş gö-

ren devrine ve iş gücü kaybına neden olabilir. 

Rol Kültürü (Apollo): Bu kültür Weber’in bürokrasi modeline benzer. 

Çok şeklî ve merkezîdir. Detaylı iş tanımları, yazılı kurallar ve hiye-

rarşik düzenlemeler, haberleşme düzenlemeleri, katı örgüt rolleri ta-

nımlandığı için bürokrasi ile sık anılır. Rol veya iş tanımlaması işi 

yapandan daha önemlidir. Esas güç kaynağı hiyerarşik güçtür. Uz-

manlık gücü ancak yerinde hoş görülürken kişisel güç beğenilmez. Bu 

yapının dış çevreye uyum sağlama ve hızlı yanıt verme becerisi sınır-

lıdır. 

Bu kültürün sembolü ise tapınaktır. Tapınağın sütunları rolleri simge-

ler. Her bir sütunun binayı ayakta tutma rolü vardır ve rol sahipleri 

değişse bile sütun, görevini başkasıyla devam ettirir. Durağan ve ön-

görülebilir piyasa şartlarında, ürün-hizmet yaşam döngüsünün uzun 

olduğu sektörlere uygun olan bu kültür genelde sigorta şirketleri ve 



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 81 

 

 

 

resmî kurumlarda görülebilir. 

Görev Kültürü (Athena): Proje ve takım çalışması odaklı olan bu kül-

türde örgüt yapısı matris organizasyonu niteliğindedir. Esnek ve du-

yarlı yapıdaki bu kültürde göreve uygun iş görenler kaynak etkinlikle-

rini denetlerler. Yaratıcılık, yetenek ve sezgiler gruba uyum sağlama-

nın niteliklerindendir. Bu kültürün çalışanları olan işin uzmanları ge-

nellikle piyasa koşullarının üzerinde ücret talebinde ısrar ederler. Bu 

yüzden diğerlerine göre daha pahalı bir sistem olarak değerlendirilebi-

lir. 

Bu kültürün simgesi filedir. Güç, filenin kesişme noktarında toplanır. 

Handy’e (1985) göre bu kültürde güç ve etkinin kaynağı uzmanlık 

olarak görülür.  

Birey Kültürü (Dionysus): Bu kültürün odak noktasını birey oluştur-

duğu için bireylerin gereksinimlerini gidermek ve desteklemek esastır. 

Danışmanlık şirketleri, mimarlık ve avukatlık bürolarıyla, üniversite-

lerde gözlemlenebilir. 

Bir daire içinde birbirinden uzak noktaların bulunduğu şekil, bu kültü-

rün simgesidir. Diğerlerinden farklı olarak örgüt, iş görenler için çalı-

şır. Bireylerin patron tanımadığı bu sistem, genelde profesyonellerce 

tercih edilir. Bu tarz örgüt kültürünün olduğu organizasyonlarda çalı-

şanlar bireysel hedef ve gelişimleri için birbirine yardımcı ve destek 

olurlar. Hiyerarşi ve kontrol mekanizmalarının uygulanması zordur.  

Handy (1995), bu kültürde yöneticiliğin ev işleri gibi günlük bir görev 



 

82 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

olduğunu, çalışanlara herhangi bir ceza vermenin ve onları işten çı-

karmanın liderin yetki sınırları dışında olduğunu belirtir. Terfi ve se-

çim gibi karar vermeyi gerektiren konular bile eşit iş görenler tarafın-

dan karara bağlanmalıdır. Bu kültür geliştikçe iş görenlerin hepsi bu 

kültürün nimetlerinden faydalanmak isterler. Riskten ve sorumluluk-

tan uzak olmanın keyfini çıkarırlar. 

Handy, hangi işe hangi kültürün uygun olabileceği konusunda da öne-

rilerde bulunur. Ona göre rol kültürü rutin işlerde, görev kültürü yeni-

lik yapılacağı zaman, güç kültürü ise kriz zamanlarında daha etkilidir. 

Örgüt yönetmede tek kültür yerine değişik kültür türlerinden oluşan 

bir karışımı benimsemenin de uygun olacağı görüşündedir. 

2.7.9. Schneider’ın örgüt kültürü analizi 

Schneider (1994) baskın örgüt kişiliğini esas alarak örgüt kültürünü; 

kontrol kültürü, iş birliği kültürü, rekabet kültürü ve yetiştirme kültürü 

olmak üzere dörde ayırır: 

 

Şekil 6: Schneider’ın örgüt kültürü sınıflaması (Kaynak: Schneider, 1994) 
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Kontrol kültürünün ayırıcı özelliği, deneyime dayanan bilgi ve baskın 

davranıştır. Kontrol kültüründe güç önemlidir. Duygular ve amacın 

dışına çıkaracak dikkat dağınıklığı faktörleri bir kenara bırakılarak 

kararlar tarafsız şekilde alınır. 

İş birliği kültüründe takım çalışması, örgüte bağlılık ve sinerji öne 

çıkar. Hiyerarşi ve rütbeler bir kenara bırakılarak insanların pozitif 

ilişki kurduğu ve birbirine güvendiği, birbirini değer olarak gördüğü 

takımlarla başarıya ulaşılacağı düşünülür. 

Rekabet kültüründe uzmanlık, yaratıcılık, bilgiye değer verme, ente-

lektüellik ve teknik yetenekleri çeşitli biçimlerde teşvik etme vardır. 

Bu kültür McClelland’ın başarma güdüsü ile açıkladığı motivasyon 

kuramına atıf yaparak insanların belirli bir standardın üstünde şeyler 

başarmasıyla rekabetin yakından ilişkili olduğunu söyler.  

Yetiştirme kültüründe örgüt üyelerinin örgüte aidiyeti, birlikte öğren-

me ve başarma duygusu, güven, iş birliği ve çeşitliliğin zenginlik ola-

rak görülmesi gibi değerler vardır. Bireylerin tatmini ve kurucuların, 

yöneticilerin bundaki rolü yetiştirme kültüründe belirgindir. 

Özetlenecek olursa Schneider, örgüt başarısında işlerin nasıl yapıldı-

ğıyla ilgili kültürün belirleyici olduğunu önermektedir ve kontrol kül-

türüne göre bu “kontrolü sağlayıp korumakla” başarılırken, iş birliği 

kültüründe “birlikte çalışıldığı için başarılı olunur” şeklindedir. Reka-

bet kültüründe iş görenler “en iyisi olarak başarılı olduk” derken, ye-

tiştirme kültüründe “iş gücünü yetiştirip, vizyonumuzu gerçekleştirdi-

ğimiz için başarılı olduk” şeklindedir. 
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Örgüt kültürünü sınıflayan çalışmaların çoğu örgütlerin iş görüş tarzı, 

yönelimleri, yönetilme tarzları, karar alma mekanizmaları gibi örgüt 

yapısıyla ilgili değişkenlerini ve piyasa/çevre koşullarına nasıl tepki 

verdiklerini açıklamaya çalışarak bir sınıflama yapmayı amaçlar. Bu 

teori ve modellerin bir kısmı birbirine oldukça benzerken bir kısmı 

konuya farklı noktalardan yaklaşmaktadır. Çalışmaların çoğunda da 

ifade edildiği gibi tek ve doğru bir örgüt kültürü ve modeli vardır de-

nilemez. Durumsal gerekliliklere göre örgütler kendilerini çevreye 

uyarlayabilir ve kültürünü değiştirebilir. Burada önemli olan yönetici-

lerin ve çalışanların örgütte hangi kültürel değerleri benimsediğinin 

farkında olması, bunun olası sonuçlarından haberdar olması ve çalı-

şanları belirli amaçlar doğrultusunda bir araya getirebilmek için kültü-

rün bir araç olarak kullanılabileceğini bilmeleridir. 

2.8. Örgüt kültürü – örgüt iklimi ayrımı 

Örgüt kültürü ve örgüt iklimi kavramlarının ikisi de genel iş ortamıyla 

ilgilenmektedir. İkisi de örgütleri sosyal bağlamda ele almakta ve iki-

sinin de örgütteki insan davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Bu 

nedenle pek çok yerde birlikte ele alındığı ve birbirinin yerine kulla-

nıldığı görülmektedir. İki kavramın benzerlikleri bunlarla sınırlı iken 

birbirlerinden ayrıldıkları noktalar itibariyle ayrı ele alınması gereken 

iki kavram olduğu savunulmaktadır (Opatha, 2018).  

İlk farklılık, örgütsel iklim araştırmalarının genel olarak psikoloji te-

melli olması, örgüt kültürü çalışmalarının ise antropoloji ve sosyoloji 

temelli olmasıdır. Örgüt iklimi belirli bir zamanda üyelerin örgütle 
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veya üyesi olduğu grupla ilgili paylaşılan algıları ve hissiyatları olarak 

tanımlanırken örgüt kültürü, örgütün kimliğini oluşturan değerler ve 

inançlar sistemi olarak ifade edilir.  

İkinci farklılık değerler ve normlar, daha çok örgüt kültürünü ilgilen-

dirirken örgüt iklimi bu kaynakların gözlemlenebilen sonuçlarıyla 

ilgilenmektedir.  

Üçüncü  fark ise örgüt iklimi, genelde örgütteki çalışanlar-gruplar-iş 

performansı arasındaki bağlantının mevcut durumuyla ilgilenir. Dola-

sıyla örgüt iklimi dediğimiz kavram, yönetim eliyle kolayca manipüle 

edilip değiştirilebilir. Örgüt kültürü ise örgüt iklimine kıyasla daha zor 

değişen bir yapıdadır. Çünkü uzun yıllar boyunca oluşan gelenekler-

den ve geçmişten oluşur.  

Tarihsel olarak örgüt iklimi kavramının kullanımı örgüt kültüründen 

daha önce başlamış olsa da örgüt iklimi, kültürün bir yansıması, bir 

karakteristiği olarak değerlendirilir. Bir benzetme yapmak gerekirse 

iklim, kültürün bir kesiti, bir fotoğrafı olarak düşünülebilir (Stolp & 

Smith, 1995; Denison, 1996).  

Örgüt iklimi “örgüt kültürünün örgütte yarattığı psikolojik hava veya 

ortam” olarak tanımlanmaktadır (Varol, 1993: 207). Bu hava veya 

ortam iyi veya kötü olabilir ve aynı örgütte çalışanlar tarafından farklı 

algılanabilir. Buna karşın örgüt kültürü iyi veya kötü olarak değil, 

doğru veya yanlış olarak nitelendirilir ve herkes tarafından aynı şekil-

de algılanır.  
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Son olarak örgüt iklimi, örgüt dışındakiler tarafından da kolaylıkla 

sınırları çizilip tarif edilebilecek bir olgu iken örgüt kültürünü dışarı-

dan birinin tarif etmesi ve sınırlarını çizmesi zordur. İş görenin bunu 

anlayabilmesi için o örgütte daha uzun süre vakit geçirmesi gerekebi-

lir. 

2.9. Örgüt kültürü ile örgütsel iletişim ilişkisi  

Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim kavramlarının konuşulmaya başlan-

dığı ilk günden beri bunların birbirini nasıl etkilediği tartışılmaktadır. 

Konu üzerine yapılan çalışmalarda kültürün mü iletişimden doğduğu 

yoksa iletişimin mi kültürü şekillendirdiği sorusu farklı şekillerde ya-

nıtlansa da ikisinin karşılıklı olarak birbirini etkilediğini savunanlar da 

vardır. Hall (1959) “iletişim kültür, kültür iletişimdir” diyerek aslında 

iki kavramın o kadar da ayrı şeyler olmadığını vurgulamaktadır. 

Örgütler, kurumlar ve gruplar belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir 

araya geldiğinde yazısız kurallara dayalı kabul gören birtakım sosyal 

davranışları etkileşime geçerek yapmak zorundadır. İletişim kuramcı-

ları dolayısı ile bu etkileşimin iletişim faaliyeti olduğu, kültürün de bu 

iletişim faaliyetlerini açıklayarak anlaşabileceği savunur. Spradley 

(1979) de kültürün “iletişim ve davranış desenlerinin” çözümlenme-

siyle tarif edilebileceğini, kültürün insanların etkileşimi ile öğrenilip 

korunacağını ve tanımlanabileceğini söylemektedir. Cushman (1977) 

kültürü iletişimin bir sonucu olarak tanımlarken Pacanowsky ve 

O’Donnell-Trujillo (1982) kültürü iletişim sürecinin bir tortusu olarak 

nitelemektedir. Fine (1979) bunu destekler şekilde kültür unsurlarının 
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çoğunun iletişim sisteminin bir parçası olarak deneyimlendiğini söy-

lemektedir (Schall, 1983: 559).  

Örgütsel iletişim informel iletişim yoluyla hikâyeleri; formal iletişim 

yoluyla mesajları, sloganları aktarır. Üyeler arasında iletişimi sağlar-

ken kültür hakkında bilgi vererek örgüt üyelerinin kültür ile bütünleş-

melerine yardımcı olur. Örgüt kimliğinin oluşması için örgüt üyeleri-

nin geçmişi, bugünü ve geleceği yorumlaması ve örgütsel yaşam hak-

kındaki gerçekleri ve hikâyeleri anlamaları gerekir. Örgütsel iletişim, 

örgüte yeni katılan üyelerin kültür ile bütünleşme aracı iken kültür de 

yeni üyelerin formal ve informal iletişimin sınırlarını belirler. Bu ne-

denle örgüt kültürü ile iletişim arasında çok yakın bir ilişki vardır. 

Örgüt kültürünün temel ögeleri olan değerler, normlar, hikâyeler, ta-

rih, gelenekler diğer bir deyişle örgütün sembolik dünyası yorumlana-

bilir (Çelik, 1997). 

Örgütler semboller, anlamlar, mitler ve ideolojilerden oluşan ve örgüt-

te neyin ve kimin önemli olduğunun belirlenmesine temel teşkil eden 

bilişsel bir şemadan oluşan derin bir anlam yapısına sahiptirler. Bu 

bilişsel şema aracılığıyla örgüt çalışanları sosyal gerçekliği oluştur-

maktadırlar (Reilly & DiAngelo, 1990). Örgütlerin derinlerinde yer 

eden bu sosyal gerçeklik ise iletişim sürecinin içeriğini, biçimi ve ze-

minini oluşturmaktadır. Bormann (1983) iletişimi kişiler arası grup 

bilinci oluşturmaya ve sürdürmeye yönelik sosyal bir süreç olarak 

tanımlamakta ayrıca bu sosyal sürecin kişiler arasında paylaşılan sem-

bolik bir süreç olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda Bormann, ör-

güt kültürünün temel unsurlarından olan paylaşılan normlar, değerler, 
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varsayımlar, hikâyeler, gelenekler ve ritüellerin örgüt üyelerine kendi-

lerine özgü ortak bir sembolik zemin sunduğunu ileri sürmektedir. 

Dolayısıyla her örgütün kendine özgü bir kültürü olması nedeniyle her 

örgütün aynı zamanda da kendine özgü bir iletişim sürecinin olduğu 

ileri sürülebilir.  

Akıncı’ya (2002) göre örgütsel amaçların benimsetilmesi, çalışanların 

bir çatı altında toplanarak bütünleştirilmesi ve motivasyonu, iş birliği 

ve uyumlu çalışmaları, görevlerinin ne olduğu ve nasıl yapılacağı, 

karar alma, eşgüdüm ve denetim gibi süreçler iletişimsiz düşünüleme-

yeceğinden etkili iletişim ile etkili kurum kültürü arasında doğrudan 

bir ilişki bulunmaktadır.  

Gudykunst (1997), bireylerin örgütteki iletişim sürecini biçimlendiren 

bir kültür içerisinde sosyalleştiklerini ve aynı zamanda iletişim aracı-

lığıyla zaman içinde kültürü değiştirebildiklerini belirtmektedir. Ben-

zer şekilde, Kowalski (2000) kültürün iletişimsel bir oluşum olarak 

görülebileceğini ve iletişimin kültürün oluşması, yönetilmesi ve sür-

dürülmesinde merkezî bir role sahip olduğunu ileri sürmektedir. Yine 

Gizir ve Şimşek (2005), örgüt içi iletişimin diğer örgütlerde olduğu 

gibi, karmaşık örgütler olan üniversitelerde de örgütsel etkinlikler, 

kontrol, eşgüdüm ve örgütün varlığını devam ettirmesinde merkezî bir 

konuma sahip olmasının yanı sıra, örgütsel fikirler, normlar, değerler 

ve ortak amaçların oluşmasında oldukça önemli bir role sahip olduğu-

nu ileri sürmektedir (Gizir, 2007: 248). 
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2.10. Akademi ve kültür 

“Akademi” kelimesinin kökeni Platon’un Atina yakınlarındaki Aka-

demos bahçesinde kurduğu “Akademia” adlı okula dayandırılmakta-

dır. Günümüzde akademi kelimesi, “bilimin merkezinde konumlanan 

ve buradan bilginin üretilerek yayıldığı araştırma ve eğitim kurumu” 

olarak tanımlanan “üniversite” kelimesi ile de karşılanmaktadır. An-

cak, her ne kadar Platon’un Akademia’sı akademi ve üniversite kav-

ramlarına kaynaklık etse de günümüzdeki anlamıyla ilk üniversitelerin 

ortaya çıkışı 11. yüzyıldan sonra gerçekleşmiştir. Üniversitelerin ta-

rihsel süreç içerisinde işlevleri sorgulanmış, üniversitelerden beklenti-

ler ve ona yüklenen işlevler çeşitlilik göstermiştir. Üniversitelerin ta-

rihsel süreçte üstlendikleri işlevler bilgi üretme, bilgi yayma, meslek 

eğitimi, genel kültür kazandırma, topluma hizmet ve son olarak da 

küresel ekonominin aktörü olma olarak sıralanmaktadır (Tüfekçi Ak-

can ve diğerleri, 2018: 570).  

Üniversitenin tanımı 1982 Anayasasının 130. Maddesinde, 2547 sayılı 

kanunun 3/d fıkrasına göre “bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliği-

ne sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 

danışmanlık yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve 

birimlerden oluşan bir yüksek öğretim kurumudur” olarak yapılmış-

ken, 4. Maddesine göre yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim, 

bilimsel araştırma ve topluma hizmet etme amaçlanıp bunlar iç içe 

yürütülmektedir (Oran, 2016: 34).  

Akademik örgütler, eğitim kurumlarından olup toplumun ihtiyaç duy-
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duğu bilim, insan gücü ve teknolojinin büyüyüp gelişmesini sağlama, 

ülke sorunlarına çözüm yolları arayıp bulunan sonuçları önerme, kül-

tür aktarımını sağlama vb. görevleri üstelenen, girdisi, çıktısı birey 

olan ve insan ilişkilerinin yüksek seviyede olduğu öğretim kurumları-

dır (Bakan ve Büyükbeşe, 2004: 8). 

Üniversitelerde toplumun farklı kültürlerinden gelen insanların oluş-

turduğu karmaşık bir yapı vardır. Akademik örgütler olarak üniversi-

teler, eğitim örgütlerinin temel özelliklerini içerir. Ancak, girdilerinde 

ve amaçlarında farklılaşmaya bağlı olarak bu örgütler değişik özellik-

ler de içermektedir (Köksal, 2007: 80).  

Yöneticiler, öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan bu örgütlerin 

kendine özgü bir kültürü vardır. Başarılı okulların mükemmel bir viz-

yona, güçlü ve işlevsel kültürlere sahip oldukları gözlenmektedir 

(Cunnigham & Gresso, 1993: 24).  

Güçlü okul kültürünün yönetici ve öğretmenlerinin, bu kültürün yara-

tılmasında ve öğrencilerin motivasyonlarının artırılarak başarılarının 

sağlanmasında önemli bir unsur olduğu söylenebilir (Köksal, 2007: 

79). 

Akademik kültür kavramı, üniversite kültürünün bir alt kültürü olarak 

düşünülebilir. Üniversite kültürü akademik personeli de kapsayan, 

idari personel, öğrenciler, yönetim gibi alt kültürleri de barındırmak-

tadır. Austin (1990: 61), üniversite kültürünün öğretim elemanı kültü-

rü, disiplinler arası (bilim dalları) kültür, ülke kültürüne bağlı olarak 

şekillenen akademik kültür ve örgüt yapısına bağlı oluşan kültür ol-
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mak üzere dörde ayrılabileceğini ifade etmiştir. Bir başka ayrımda ise 

disiplinler arası kültür, kurum kültürü ve akademisyen kültürü olarak 

üçlü bir ayrım yapılmıştır (Dill, 2012: 223). Diğer bir ayrımda da üni-

versite kültürünün önemli alt kültürleri olarak yönetici, öğretmen ve 

öğrenci alt kültürleri sıralanmıştır (Erdem ve İşbaşı, 2001: 36). 

Akademik kültürün başlıca elemanları içinde bulunduğu örgütün kül-

türü, akademisyenler ve akademik disiplindir. Akademisyenlik mesle-

ği açısından konu değerlendirildiğinde, birtakım değer ve anlayışlar 

önem kazanmaktadır. Yükseköğretimin amaçları arasında bilgi ve 

gerçeğin keşfedilmesi, üretilmesi, takip edilmesi ve yayılması vardır. 

Akademisyenler için araştırma yapmak, bunları yazmak, yayınlamak 

ve sunmak yukarıda sayılan amaçlara yönelik eylemlerdir. Bunları 

gerçekleştirmek akademisyenler için önemli bir değerdir. Akademis-

yenler için ikinci önemli değer öğretimde ve araştırmada özerklik ve 

akademik bağımsızlıktır. Akademisyenlerin bağımsızlığını ilgili bilim 

dalı ve örgüt kültürü yapısı korumaktadır. Üçüncü olarak entelektüel 

dürüstlüğe ve adalete olan bağlılık akademisyenler için önemlidir. 

Dördüncü olarak örgütteki karar alma sürecinde ve bireylerin etkile-

şimlerinde meslektaşlığa önem verilir. Beşinci olarak akademisyenler, 

ilgili disiplin ve kurum aracılığıyla topluma hizmet etmek için bulun-

maktadırlar. Yukarıda sayılan değerler, akademisyenlerin ilgili disip-

lin ve kurumda nasıl davranacakları ve çalışacaklarını belirlemektedir 

(Austin, 1990: 62). 

Üniversite kültürü, sosyal örgüt olarak iki temel değer üzerine kurul-

malıdır. Bunların ilki toplum ve öğrenciler için faydalı çalışmalar 
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yapmak; ikincisi ise özerk ve meslektaşlarına bağlı bir örgütsel bağ-

lamda çalışmaktır. Üniversite kültürü ayrıca, öğretim üyeleri arasın-

daki ast-üst ilişkisini de uyumlaştırmaktadır. Bu ilişki deneyimli öğre-

tim üyelerinin astları kontrol etmesini ve onları bu güce alıştırmayı 

içermektedir. Uyum süreci kuralcı, faydacı ya da zorlayıcı olabilmek-

tedir. Üniversitelerde kuralcı bir yapı olmasına karşın çalışanlar yap-

tıkları işin anlamlı olması ile motive olurlar. Üniversite kültüründe 

diğer dikkat çeken unsur ise yönetim kademesi bürokratik bir yapıda 

olabilirken akademik yapı özerk olabilir. Günümüz üniversitelerinden 

öğrencilere nitelik kazandıran, onların memnuniyetini artıran bunun 

yanında da piyasa gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olmaları 

beklenmektedir. Bu beklentiler üniversitelerin kültürel yapısında da 

değişikliklere neden olabilmektedir (Tunç ve Çelikkaleli, 2005: 185). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İŞ VE YAŞAM TATMİNİ 

Bu bölümde iş tatmininin tanımı, iş tatmini kavramını açıklamaya 

yardımcı teoriler, iş tatminini etkileyen faktörler, iş tatmininin olumlu 

ve olumsuz sonuçları, yaşam tatmini kavramı ve iş tatmini ile yaşam 

tatmini ilişkisinden bahsedilmiştir. Son olarak iş tatmini ile örgütsel 

iletişim ve örgüt kültürü ilişkisiyle ilgili literatüre yer verilmiştir. 

3.1. İş tatmini 

İş tatmini kavramı örgütsel davranış alan yazınında oldukça sık karşı-

laşılan bir kavramdır. Çağımızın iş görenleri gün içerisinde zamanla-

rının büyük bir kısmını işlerine ya da dolaylı olarak işleriyle ilgili ak-

tivitelere ayırmaktadır. Dolayısıyla iş tatmini konusu hem bireysel 

hem örgütsel boyutta sebepleri ve sonuçlarıyla üzerinde çalışılan bir 

konu olagelmektedir. 

3.1.1. İş tatmini kavramı 

Tanımı yapılmakta zorlanılmayacak kavramların başında iş tatmini 

gelmektedir. Başta motivasyon teorisyenleri olmak üzere iş tatmini 

konusu oldukça fazla alandan çok çeşitli araştırmacıların dikkatini 

çekmiş ve farklı tanımlamalar ile defalarca tarif edilmiştir. Bu tanım-

lamalardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 

Schneider & Snyder (1975: 320), iş tatminini işin koşullarının veya 

bir işe sahip olma sonucu elde edilen kazanımların kişisel değerlendi-
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rilme süreci olarak tanımlamıştır. Locke (1976: 1297) iş tatminini 

kişinin işini veya tecrübelerini değerlendirdiğinde algıladığı olumlu 

duygu hâli ya da keyif alma durumu olarak ifade etmiştir. David & 

Newstrom (1985: 105) için iş tatmini, işin keyifli ya da keyifsiz olarak 

algılanmasını sağlayan bir dizi iş gören sezgisidir. Robbins (2003: 78) 

de bireyin elde ettiği kazanımlar ile elde etmeyi umduğu kazanımlar 

arasındaki farkın performansına yönelik genel tutumu iş tatmini olarak 

betimlemiştir. Beklenen durum ile gerçekleşen durum arasındaki fark 

azaldıkça kişinin işinden doyumu veya tatmini artacağını da belirtmiş-

tir.  

Bir tanım da biz yapacak olursak iş tatmini, çalışanların kendilerinden 

ve örgütlerinden kaynaklı değişkenleri göz önüne alarak işinden ne 

derece memnun olduğunu değerlendirmesi sonucu oluşan pozitif duy-

gu, düşünce ve tutumlarının toplamıdır denilebilir. 

İş tatmini ile ilgili değinilmesi gereken bir konu da tatminin doğrudan 

gözlenemeyen, belirli bir çalışan tarafından hissedilerek tanımlanabi-

len ve ifade edilebilen iç zevki veya iç huzuru ifade eden soyut bir 

kavram olduğudur (Koçel, 2003: 307). Dolayısıyla iş tatmini kavramı 

daha soyut ve subjektif bir yapıdadır. Bununla beraber iş tatmini kav-

ramı aynı zamanda değişkenlik gösterebilen dinamik bir yapıdadır. İş 

doyumsuzluğu yerini hızlı bir şekilde iş tatminine bırakabileceği gibi 

bunun tersi de mümkündür (Baştemur, 2006: 5).  

İş tatmini kimi araştırmacılara göre duygusal bir tepki kimilerine göre 

ise bir tutum olarak literatürde yer bulmuştur. Ancak sonuç olarak iş 
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tatmini işin çeşitli yönlerine karşı genel olumlu duygu ve düşünceler 

bütünüdür denilebilir ve bireysel ve örgütsel sonuçlarıyla önemi su 

götürmezdir (Karabacak, 2013: 29).  

3.1.2. İş tatmini ile ilgili teoriler 

İş tatmini ile ilgili oldukça fazla görüş ve teori ortaya atılmıştır. Tat-

min teorileri literatürde motivasyon teorileriyle sıklıkla örtüşmekte, 

kaynağını bu teorilerden almaktadır. İnsanı harekete geçiren ve o ha-

reketin sürekliliğini açıklamaya çalışan motivasyon kavramı teorileri, 

genel olarak kapsam (content) ve süreç (process) olarak iki ana başlık 

altında toplanmaktadır. 

3.1.2.1. Kapsam teorileri 

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi: Maslow’un ihtiyaçlar hiye-

rarşisi insan motivasyonunun genel olarak açıklanmasına yardımcı 

olan bir teoridir. Maslow’a göre insan ihtiyaçları/gereksinimleri (ne-

eds) fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik, aidiyet, saygınlık ve kendini gerçek-

leştirme ihtiyacı olarak beş düzeye yayılmıştır. 
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Şekil 7: Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi (Kaynak: Hassard ve diğerleri, 2018)  

Kurama göre insanlar daha karmaşık (üst düzey, örneğin ilişki kurma) 

ihtiyaçlarını karşılamadan önce daha temel (örneğin, güvenlik) ihti-

yaçlarını karşılamalıdır. Kurum insan ihtiyaçlarının genel olarak açık-

lanmasında kullanılsa da iş ortamına da uygulanabilmekte ve iş tatmi-

nini açıklamakta da kullanılmaktadır. İş hayatında ücret ödemeleri ve 

sağlık korumasında olmak çalışanların temel fiziksel ihtiyaçlarını kar-

şılama anlamına gelmektedir. Kurum yapısı ve politikaları ile birlikte 

iş güvenliği ve çalışanların kendilerini iş çevresinde güvenli hissetme-

si güvenlik ihtiyacını ifade etmektedir. Bu ihtiyaçları da karşılanan 

çalışan, üstleriyle ve iş arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmek iste-

yecek, bir gruba ya da kuruma ait olup olmadıklarını sınayacakları 

aidiyet ihtiyacı gündeme gelecektir. Daha sonra iş arkadaşları ve ku-

rumu/örgütü içinde değer görme ve takdir edilme ihtiyacı karşılanma-

yı bekleyecektir. Son olarak, kişi olabileceği ve yapabileceği son nok-

taya kadar büyüyüp gelişerek kendini gerçekleştirme ihtiyacını tatmin 
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etmeye çalışacaktır. Kendinden önceki diğer ihtiyaçların tatmin edil-

mesi kişinin kendini gerçekleştirmesine katkı sağlar, diğer bir ifade ile 

kendini gerçekleştirme başlı başına ayrı bir süreç olarak değil ihtiyaç-

ların doyumu ile birliktedir (Hassard ve diğerleri, 2018). 

Çalışanlarının iş tatminini artırmak isteyen örgütlerin öncelikle temel 

ihtiyaçları karşılaması gerektiği savunulmuştur. Bununla beraber çalı-

şanların bilişsel süreçlerini hesaba katmaması ve kendini gerçekleş-

tirme kavramının net bir şekilde tanımlanıp ölçülebilmesinin zorluğu 

nedeniyle bu yaklaşım son zamanlarda iş tatminini açıklamak için 

diğer bazı kavramlara ihtiyaç duymaktadır.  

Herzberg’in Çift Faktör (Güdüleyici-Hijyen Faktörleri) Teorisi: 

Herzberg’in teorisi iş tatmini ya da tatminsizliğinin tek bir doğru üze-

rindeki iki zıt kutupla ifade edilemeyeceğini öne sürer. Herzberg’e 

göre tatmin ve tatminsizlik iki ayrı hatta bazı durumlarda bağımsız iki 

kavramdır. 

 

Şekil 8: Herzberg’in çift faktör teorisinin basit gösterimi 

Çalışma koşulları, kurum yapısı ve politikası, iş güvenliği ve iş arka-

daşları ile ilişkilerle yönetim kalitesi gibi unsurlar hijyen faktörü ola-

rak sıralanmakta ve bu unsurların yokluğu tatminsizliğe yol açmakta-
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dır. Ücret, kazanımlar, tanınma, sorumluluk, başarımlar ve işin kendisi 

gibi unsurlar ise iş tatmini için sağlanması gereken motivatör-

güdüleyici değişkenler olarak sıralanmaktadır. Hijyen ve güdüleyici 

faktörler birbirinden bağımsız olduğu için çalışanın tatmin olmadığı 

ama tatminsiz de olmadığı üçüncü bir hâl olarak nötr olma durumu da 

söz konusudur. Teoriye göre hijyen faktörlerinin azlığı/zayıflığı çalı-

şanı tatminsizliğe yaklaştırırken varlığı/yoğunluğu tatminsizlikten 

uzaklaştırmakta ancak mutlak suretle tatmine yaklaştıramayabilmek-

tedir. Çalışanın tatmin duyması güdüleyici faktörlerin de varlığına 

bağlıdır (Herzberg, 1987; Corman ve diğerleri, 1990: 99-102).  

Bu ayrım çalışanların algılarının karmaşıklığını anlamaya bir bakış 

açısı sunmaya çalışırken, iş görenlerin hem tatmin hem tatminsizlik 

duyabilecekleri gibi bunun tam tersinin de yani ne tatmin ne de tat-

minsizlik hâlinin aynı zamanda var olabileceğini savunmaktadır.  

McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi: Öğrenilmiş İhtiyaçlar Teori-

si olarak da bilinen bu teori Amerikalı psikolog David McClelland 

tarafından bireylerin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını (satisfying the 

needs) açıklamak için ortaya konulmuştur. McClelland’a göre bireyle-

rin belirli ihtiyaçları belirli bir zamanın ardından belirmekte ve bireyin 

yaşam tecrübesiyle şekillenmektedir. Ayrıca, o yaş, cinsiyet ve kültür 

gibi faktörlerden bağımsız olarak bireylerin motive edici dürtüleri 

olduğunu da ifade ederek bireylerin, başarı ihtiyacı, güç kazanma 

ihtiyacı, ilişki kurma ihtiyacı ve daha sonradan eklediği kaçınma ihti-

yacı ile toplamda dört tür motivasyonel ihtiyacı olduğunu savunmuş-

tur (McClelland, 1985; McClelland, 1989; Businessjargons, 2018; 
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Toolshero, 2019). 

Hayatta bir şeyleri başarma ihtiyacının bazı insanlarda daha fazla ol-

duğunu gören McClelland üstün başarı güdüsü olan bireylerin dört 

karekteristiği olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan ilki bu kişilerin 

altından kalkabilecekleri kadar risk almasıdır. Diğer bir ifade ile bu 

kişiler ne sorumluluklarının tamamının kendi bilgi ve becerileri dü-

zeylerinin altında olan kolay işlerden oluşmasını ne de güçlerinin ve 

kabiliyetlerinin yetemeyeceği zorluktaki işleri yapmayı tercih ederler. 

Bu bireyler kendilerine uygun görev ve sorumluluklarla ilgili makul 

bir risk alır ve makul bir zorluğa meydan okurlar. İkinci olarak bu 

kişiler kendi yaptıkları işlerin hedefe ulaşmasına yardımcı geri bildi-

rimler almak isterler. Üçüncü olarak yüksek başarı ihtiyacı olan kişiler 

işleriyle ilgili sorumluluğun kendilerinde olmasını isterler ve işlerini 

tam olarak tamamlama arzusu duyarlar. Son olarak bu kişiler işlerini 

sadece maddi sonuçlar için değil kendileri (meydan okudukları) o işi 

tamamlamaktan dolayı duyacakları doyumdan ötürü de yaparlar ve 

bunu da yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde yapmak isterler.  

Güç kazanma ihtiyacı yüksek olan bireyler statü ve tanınırlığa büyük 

önem verirler, önemli birisi olarak algılanmak ve diğerlerini etkilemek 

isterler. Bunun için de yüksek güce ihtiyacı olan insanlar, başkalarını 

etkilemek ve kontrol altına almak için organizasyonda üst düzey po-

zisyonlar ararlar. Genellikle, açık sözlü, zorlayıcı, talepkâr, pek duy-

gusal olmayan ve konuşmalara dâhil olmayı seven karakterlerdir. 
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İlişki kurma ihtiyacı, gruplar hâlinde yaşayan ve sosyal bir varlık olan 

insanın doğal bir ihtiyacıdır. Ancak ilişki kurma ihtiyacı yüksek olan 

insanlar başkalarıyla vakit geçirmekten, başkaları tarafından sevilmek-

ten keyif alır ve reddedilmemenin yollarını ararlar. Bu da onların grup 

kararına ve davranışına uyumunu artırırken rekabet yerine iş birliğini 

tercih etmelerini sağlayacaktır. Bu bakımdan ilişki kurma ihtiyacı ile 

güç kazanma ihtiyacı bir arada yürütülmesi zor gibi görünen iki alan-

dır. 

İnsanların reddedilme korkusu, başarısızlık korkusu hatta bazılarında 

başarı korkusu gibi istenmeyen durumlara maruz kalma durumlarında 

ortaya çıkan korkularından kaçınma durumunu ifade eden korunma 

ihtiyacı, teoriye daha sonradan eklenmiştir. İnsanlar kendileri için hoş 

olmayan bu tür durumlardan kaçındıklarında güvenli bir çözüm bul-

muş olduklarını düşünürler. 

Model daha sonraları geliştirilerek bir buz dağının görünen ve görün-

meyen kısımlarıyla insan davranışlarını ve insanı motive eden şeylerin 

neler olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Buz dağının suyun altında ka-

lan kısmında düşünce ve değerler ile nitelikler ve itici faktörler bu-

lunmaktadır. Bu görünmez değişkenler kişinin isteklerini ve düşünce-

lerini şekillendirirken suyun üst kısmında bilgi ve beceriler görünen 

yüzeyde kişinin ne yaptığını açıklamaktadır. Bireylerin davranışlarına 

bakarak onların nihai olarak neyi amaçladıkları ve gerçek ihtiyaçları-

nın neler olduğunun anlaşılması da bu teoriye göre mümkündür. 
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3.1.2.2. Süreç teorileri 

Kapsam teorileri, güdüleyici faktörlerin ne olduğunu açıklamaya çalı-

şırken süreç teorileri güdülenmenin nasıl ve hangi faktörlerden dolayı 

tekrar edildiği ile ilgili fikir vermektedir. Süreç kuramlarına göre ihti-

yaçlar, bireyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece biridir bununla 

beraber ihtiyaçlar oldukça kişiselleşmiştir ve her bir kişi için zamanla 

değişim gösterebilmektedir. Dolayısıyla süreç kuramları, bu güdülerin 

gücünü etkileyen olaylar üzerine daha güçlü bir şekilde durarak, bir 

güdüyü belirli bir davranış örüntüsüne dönüştüren zihinsel süreçler 

üzerine odaklanmaktadır (Rollinson & Broadfield, 2002: 203). Süreç 

kuramları motivasyonu yaratan dinamik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

tanımlamaya çalışmakta; davranışın daha çok nasıl başlatıldığı, yönel-

tildiği ve sürdürüldüğü ile ilgilenmektedir (Koçel, 2001: 517; Rollin-

son & Broadfield, 2002: 203; Topaloğlu, 2006: 13). Bu kuramlardan 

bazıları aşağıda sıralanmıştır:  

Pekiştirme Teorisi: İnsanların yaptıkları davranışların sonucuna odak-

lanan bu görüş, ödül ile, karşılaşılan durumda davranışın pekişerek 

tekrar edeceği; ceza durumunda ise geri çekilme ile davranışın terke-

dileceğini savunmaktadır. Bu teorinin temelleri Pavlov’un tepkisel 

koşullanma çalışmalarına kadar dayanmaktadır. Uyarıcılar tarafından 

harekete geçen ve bir motiv ile hareket eden birey karşılaştığı sonucu 

değerlendirerek o davranışa devam edip etmeyeceğini öğrenilmiş bir 

dürtü hâline getirir.  

 



 

102 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

Beklenti Teorileri: Beklenti teorileri en basit ifadeyle kişinin bir işten 

beklentisinin karşılanması durumunda motive olup o davranışı sürdü-

receğini savunur. Burada kişi harcayacağı çabanın/göstereceği davra-

nışın sonucunda elde etmeyi umduğu kazanımlara değip değmeyece-

ğini tarttığı bir karar verme sürecinden geçer. Bireyin kendi bilişsel 

süreçleri ve tercihlerinin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Mevcut 

davranışlar ile beklenen potansiyel (soyut ve somut) ödül-

ler/kazanımlar arasındaki ilişkinin formüle edilme çabası birden fazla 

alanda ve araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bunlardan en çok bili-

neni Vroom’un Beklenti Kuramıdır. Motivasyon yani insanı davranışa 

geçiren karar, Vroom’un valens dediği amacın değeri/arzulanma de-

recesi ile kişinin gayreti/davranışı sonucu elde edeceği beklentisinin 

birleşiminden meydana gelmektedir (Topaloğlu, 2019). Ödül ve bek-

lentinin arzulanma derecesi arttıkça davranışa geçme ve davranışı 

tekrar etme gözlenecektir. 

Eşitlik Teorisi: J. Stacey Adams’ın Ödül Adaleti Eşitliği kuramı ola-

rak da bilinen bu güdülenme türünde Adams, çalışanların kendilerine 

sağlanan ödül ve kazanımları, benzer kademede olan ya da benzer 

emeği sarfedenlerin kazanımlarıyla kıyasladığını savunmaktadır. Çalı-

şanlar bilgi, beceri, mesai ve gösterdikleri başarı gibi girdiler ile bun-

ların karşılığında kazandıkları ücret, ek haklar, ikramiyeler, sosyal 

yardımlar gibi mükafat denilebilecek çıktıları başkalarının girdi ve 

çıktı oranlarıyla sürekli olarak kıyaslamaktadır. Aynı eforu gösterip 

daha az kazanım elde ettiğini düşünen ya da tersi durumda, daha az 

efor gösteren başkalarının daha fazla kazanım elde ettiği algısına kapı-
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lan çalışanlar, bu denksizlik/eşitsizlik ötürü adaletin sağlanamadığını 

düşünecek ve davranışlarını değiştirme yoluna gidecektir. Bu davranış 

değişikliği çalışanın kendi girdilerini azaltması veya kazanımlarını 

arttırma gayretiyle adaleti sağlamaya çalışması olabilir (Eren, 2001; 

522, Topaloğlu, 2019). Aynı işi yapanlara eşit haklar sunulması ve 

çalışanlar arası adaletin gözetilmesi gibi konular da motivasyon üze-

rinde etkili olan faktörlerdir.  

Amaç Teorisi: Edwin Locke tarafından ortaya atılan bu kurama göre, 

insanlar çevrelerini algılayarak düşünce ve eylemlerinin kendileri için 

doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, faydalı ya da zararlı olacağını yo-

rumlar ve bu yorumlarına göre birtakım amaçlar belirler ve bu amaç-

ları gerçekleştirme gayretine girerek bu hedeflerine ulaşmaları hâlinde 

doyum sağlarlar. Bu kurama göre erişilmesi zor amaçlar için gösteri-

len performans ve motivasyon daha kolay amaçlara göre daha fazla 

olacaktır ve örgüt tarafından sunulan özendiriciler iş başarımı üzerin-

de etkili olacaktır. 

Amaçların belirgin yani ölçülebilir olması, uğruna mücadele etmeye 

değer derecede meydan okuyucu olması gerekmektedir. Amaçların 

belirlenmesinde söz sahibi olmak, gönüllülükle kabul etmek ve geri 

bildirim almak da bu kurama göre iş motivasyonunu ve iş başarımını 

artıracaktır (Onaran, 1981: 143; Topaloğlu, 2019) 

İnsanları belli bir davranışı neden sergilediği ve bu davranışların sü-

rekliliğini sağlayan sebeplerin neler olduğunu açıklamaya çalışan ku-

ramların çoğunda insan kendini mutlu eden, doyum yaşatan ve gerek-
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sinimlerini karşılayan eylemleri ve ödülleri tercih ederken, kendisini 

üzecek, kendisine zarar verecek her türlü eylem ve cezadan uzak dur-

maya çalışmaktadır. Bu davranış kalıplarının açıklanmasında ortaya 

konan içerik ve süreç teorileri de zaman zaman birbirinin içine giren 

bir yapı gösterse de buradaki çakışma zıtlığın değil tamamlayıcılığın 

bir göstergesi olarak düşünülmelidir (Johns & Saks, 2001: 137). 

3.1.3. İş tatminini etkileyen faktörler 

İş tatmini örgütsel ve bireysel bazı faktörlerden etkilenmektedir. Ör-

gütsel faktörlerden bazıları işin kendisi (saygınlık, ücret, monotonluk), 

çalışma çevresiyken (iş ortamı, yönetim tarzı ve iş arkadaşları ile iliş-

kiler) bireysel faktörler yaş, cinsiyet, kişilik, medeni durum ve unvan 

olarak sıralanabilir.   

3.1.3.1. İş tatminini etkileyen örgütsel faktörler 

İş tatminini etkileyen örgütsel faktörler bireyin dışındaki değişkenler 

olduğu için bu faktörlere dışsal faktörler de denilebilir. Bunlardan 

bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

İşin Kendisi: Yapılan işin örgüt içinde ve toplumda önemli kabul 

edilmesi, işe ve işi görene saygı duyulması, bir uzmanlığı kapsaması; 

yeniliğe, gelişime açık olması gibi faktörler işten duyulan tatmini ar-

tırmaktadır. Yapılan işler mesleğe ve statüye göre oldukça farklılık 

gösterse de işin iş göreni için belirli bilgiyi ve beceriyi kullanmaya 

elverişli olması, belirli düzeyde özerklik tanıması ve meydan okuyucu 

olması işi çekici ve zevkli kılarken, işi monotonluktan uzaklaştıracak 
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ve iş gören için anlamlı kılacaktır (Hackman & Oldham, 1976, Arnold 

& Feldman, 1986: 88). Bununla birlikte iş göreni üretken kılması, 

eylemlerinden dolayı sorumluluk aldığı hissi yaratması ve bir sorun 

çözmeye yardımcı olduğunu hissettirmesi de iş tatmini üzerinde olum-

lu rol oynamaktadır (Kaya, 2005: 11). 

İş görenlerin iş tanımlarının net olması, görev ve sorumluluklarının 

açıkça ifade edilmesi muhtemel rol belirsizliği ve rol çatışmasının 

önüne geçerek işi sahiplenmeyi sağlacaktır. Ayrıca iş tatmini çalışan-

lar için çoğu zaman işinde olduğu kadar özel hayatında da kaliteli va-

kit geçirmesini sağlayacak iyi bir iş yaşam dengesi politikasına da 

bağlıdır. Her insan iş çevresinden kendisi, ailesi ve arkadaşları için de 

zaman ayırmasını sağlamasını bekler. İş yaşamının kalitesini artıran 

bu özen günümüzde de kurumsal şirketlerin ajandasında bulunması 

gereken bir detaydır (Klassen ve diğerleri, 2010: 470). İşin niteliği ile 

ilgili olarak toplumun bazı işleri, diğer işlere göre daha değerli olarak 

görmesi biçiminde ifade edilebilen iş düzeyi kavramı da iş tatminini 

etkileyen bir durumdur. Genel olarak iş düzeyi yükseldikçe iş tatmini-

nin de arttığı söylenebilir Üst kademelere çıkıldıkça iş tatmini düzeyi 

de ücret ve statü ile birlikte artmaktadır (Çakmak Doruk, 2008: 95). 

Katz ve Kahn’a (1966) göre de toplum tarafından takdir gören bir işte 

çalışmak, bireyin iş doyumunu olumlu yönde etkileyecektir. 

Ücret ve Çalışma Koşulları: İş tatmini konusundaki en büyük etken-

lerden biri, çalışanlara verilen tazminat (ücret vb.) ve sosyal haklardır. 

İyi maaş, teşvik, ikramiye, sağlık sigortası gibi ekstra kazanımları olan 

bir çalışan, olmayan birine kıyasla işinde daha mutludur. Sıkı çalışma-



 

106 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

sından dolayı ödüllendirilmek çalışanları motive eder. Sağlıklı bir iş 

yeri ortamı da bir çalışana değer katar. Çalışma koşulları ise hem kişi-

sel rahatlık, hem de işi yapmak için önemlidir. Ancak yapılan işin 

kalitesi de çalışma koşullarının uygunluğu ile doğru orantılıdır. İşin 

doğru ve düzgün yapılması için gerekli araç-gerecin sağlanması, iş 

ortamının uygun şekilde aydınlatılması ve iklimlendirilmesi gibi fizik-

sel asgari gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir (Erdoğan 1996: 

245). Ayrıca örgütün iş görenini iş hayatı zorlaştığında dahi elinde 

tutacağını bilmesi de bağlılık ve performansla birlikte iş tatminini de 

artıran temel faktörlerden biridir (Ashford ve diğerleri, 1989). 

Terfi ve Yükselme İmkânları: İnsanlar çalıştıkları işlerde başarılı ol-

mak, kariyerlerini geliştirmek ve yükselme olanağına sahip almak 

isterler. Zaten çalışanlar mevcut sorumluluklarını yeterli deneyime 

ulaştıklarında yaptığı işler onun için monotonlaşır, yetki ve sorumlu-

luklarını yetersiz bulmaya başlarlar. Örgütler bu durumda çalışanları-

na yeni iş rolleri sunarak onların yetişmesini ve kariyer yollarında 

ilerlemelerini sağladıkça çalışanların da iş tatmini artacaktır. Terfi 

almak sadece maddi kazanım değil sosyal statünün de yükselmesini 

sağlar ve toplum içinde bireyin daha saygın olmasına katkı sunar (Er-

doğan, 1996: 239; Eren, 2001: 510). 

Üstlerle ve İş Arkadaşlarıyla İlişkiler: Yönetici ve üstlerin iş görenle-

re karşı olumlu tutum takınması, onlara değer verdiğini hissettirmesi, 

sorunlarına kulak vermesi, iş görenler arasında sağlıklı iletişim kurul-

masını destekleyici gayretlerde bulunması gibi, üstlerle ve iş görenler 

arasında oluşan olumlu ilişkiler, iş görenin yaptığı işten haz duyması-
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na, işine ve iş yerine bağlılığının artmasına, tatmin olmasına ve duy-

duğu tatmin düzeyinin artmasına sebep olur (Gold, 1994: 256; Arnold 

& Feldman, 1986: 88-90). Her örgütte resmî ve resmî olmayan sosyal 

yapılar vardır. İş görenin başarılı sayılan bir yapı içinde yer alması, 

hayat görüşü, kendine uygun insanlarla birlikte çalışması da iş tatmi-

nini artıracaktır (Erdoğan, 1996: 242). Barlas (2016: 2) da akademi 

özelinde araştırma ve eğitim çevresi ile laboratuvar ve kurumsal yapı-

nın iş tatmini üzerinde önemli bir rol oynadığını belirterek ücretin 

yanı sıra yardımsever ve dostane çalışma ortamının iş tatminini artır-

maya büyük katkı sağlayacağını savunmaktadır. 

3.1.3.2. İş tatminini etkileyen kişisel faktörler 

İş tatminini etkileyen örgütsel faktörler kadar kişisel faktörler de var-

dır. Bu faktörlerden yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve 

kişilik gibi bazıları aşağıda açıklanmıştır: 

Yaş: Yaş ile iş tatmini arasındaki ilişkinin şekli net olmasa da farklı 

çalışmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu araştırma-

ların bazılarında iş tatmini genç yaşta olanlarda daha yüksekken diğer-

lerinde yaşı ileri çalışanlarda daha yüksek çıkmakta, bazı sektör ve 

örneklemlerde ise yaş ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulun-

mamaktadır. Durst & DeSantis’e (1997) ve Herzberg ve arkadaşlarına 

(1957) göre, iş tatmini - yaş ilişkisi bir “U” eğrisi şekline benzemek-

tedir. Genç çalışanların işe yeni başladığı ve moralleri yüksek olduğu 

için ilk yıllarda daha yüksek iş tatmini yaşayabileceklerini ortaya 

koymuşlardır. İlk birkaç yıldan sonra belirsizlik, kıdem ve iş güvence-
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sizliği gibi nedenlerle tatmin hızlı bir şekilde düşmekte ve daha sonra-

ki yıllarda (bir görüşe göre de tatminsiz çalışanlar işten ayrılacağı 

için) çalışanlar işlerine devam ettikçe tatmin tekrar artmaktadır. İlerle-

yen yaşlarda çalışanların işleri ile ilgili daha gerçekçi beklentilere sa-

hip olması, mutlu oldukları bir iş ve pozisyonu bulmak için daha fazla 

vakitleri bulunması ve daha güçlü başarma arzusu içinde olmaları hat-

ta şu anki yaşı ilerlemiş çalışanların gençlerden daha yüksek iş tatmi-

nine sahip olmasının (iki farklı zaman kesitinde yapılmış çalışmaların 

da az olması nedeniyle) kuşak farklılığından kaynaklanabileceği gibi 

çıkarımlar yapılmıştır (Öztürk ve Hançer, 2011: 192-193; Demir, 

2005: 127-128; Clarke ve diğerleri, 1996: 66).  

Diğer taraftan, genç iş görenler bir an önce statü kazanma arzusunda 

ve beklentisinde oldukları için daha düşük iş doyumu yaşarken yaşı 

büyük olanların ise daha iyi bir emeklilik için daha farklı beklentilerde 

olacağından daha yüksek iş tatmini yaşabilecekleri belirten görüşler 

de bulunmaktadır (Long, 2005: 315). Yaş ile iş tatmini arasında doğ-

rusal bir ilişkinin tespit edilmediği araştırmalar da (De Nobile & 

McCormick, 2008; White & Spector, 1987) mevcuttur. Belirtildiği 

gibi yaş ile iş tatmini konusu her durumda ve her zaman tutarlı sonuç-

lar vermese de örneklem ve sektör bağlamında çıkarımlar yapmak 

daha doğru olacaktır denilebilir.  

Cinsiyet: Erkeklerin mi yoksa kadınların mı daha yüksek iş doyumu 

yaşadığı sorusuna verilen cevaplar zaman içerisinde oldukça farklılık 

göstermekle beraber kesin yargılarla bir çıkarım yapmak doğru olma-

yacaktır. Yaş-iş tatmini ilişkisi gibi gibi cinsiyet-iş tatmini konusun-
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daki çalışmalarda da farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Ülkeye, kültüre ve 

çalışma yapılan zamana göre değişmekle birlikte kadın çalışanların 

terfi imkânı olmayan niteliksiz işlerde -bazen erkeklerle aynı görevleri 

yapsalar dahi- düşük ücretlerle çalıştırıldığı için daha düşük iş tatmini 

yaşadığını raporlayan çalışmalarla karşılaşılmaktadır (Storrie ve diğer-

leri, 2008; Snyder & Green, 2008). Oshagbemi (2000: 331), çalışma-

sında cinsiyetin doğrudan iş tatmini üzerinde bir etkisi olmadığını, 

ancak yüksek unvanlı kadın akademisyenlerin iş tatminlerinin aynı 

seviyedeki erkek akademisyenlere göre daha yüksek iş tatmini ortala-

masına sahip olduğunu belirtmiştir. Keiser (2007: 90), kadınların er-

keklere göre işlerinden genel anlamıyla daha memnun olduklarını 

ifade ederken Seifert ve Umbach (2008) tersine, kadın akademik per-

sonelin erkeklerden daha az iş tatmini duyduklarını raporlamıştır.  

Eğitim Seviyesi: Eğitim, bireyleri pek çok yönüyle etkileyen ve gelişti-

ren bir süreçtir. Genel olarak eğitim düzeyi arttıkça çalışanların bek-

lentileri de artmaktadır, farkındalığı artan ve nitelikleri gelişen çalı-

şanlar daha fazla beklentiye girebilmektedir. Artan eğitim düzeyinin 

işi, geliri ve statüyü belirlemesi (Graham & Fitzpatrick, 2002: 1) ile 

bu iki değişken arasındaki ilişki dolaylı etkiler nedeniyle gri bir alana 

girmesi söz konusudur. Bazı araştırmalar bu nedenlerle eğitim düzeyi-

nin (gelir sabit tutulduğunda) iş tatminini azaltabileceğini (Ganzach, 

2003; Clark ve diğerleri, 1996; Gazioğlu ve Tansel, 2002; Gonzales 

ve diğerleri, 2016) belirtirken bunun aksini iddia eden araştırmalara 

(Nikolaou ve diğerleri, 2005; Lydon & Chevalier, 2002) da rastlamak 

mümkündür. Genel olarak değerlendirildiğinde eğitim düzeyinin işle 
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ilgili beklentileri yükselttiği düşünülürse iş tatminini azaltan bir faktör 

olabileceği düşünülmektedir. 

Kişilik: Kişiliğin iş tatmini üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini 

araştırmak için pek çok araştırma yapılmıştır. Bunun bir örneği, gene-

tiğin kişiliği belirlediğini düşünen Arvey ve arkadaşlarının (1989) 

birbirlerinden bağımsız yetiştirilen 34 ikizi incelendiği çalışmadır. Bu 

çalışmaya göre genetik faktörlerin iş tatmininin % 30’unu açıkladığı 

görülmüştür. Judge ve Klinger’e (2007) göre bireyin belirli bir iş tat-

min düzeyini uzun zaman boyunca sabit ve istikrarlı şekilde korumak-

ta ve bu eğilimin sürdürülmesinde kişilik önemli bir rol oynamaktadır. 

Öz saygı, öz yeterlilik, duygusal istikrar ve kontrol odağı gibi bireyin 

kendini nasıl gördüğüyle ilgili değişkenlerle birlikte ele alındığında 

kişiliğin iş tatminine etkisi daha net ortaya konabilmektedir (Judge ve 

diğerleri, 1997: 151). Diğer taraftan sıkça kullanılan beş faktörlü kişi-

lik envanteri ile yapılan çalışmalarda uyumluluk, öz denetim ve dışa 

dönüklük ile iş tatmini arasında orta ve güçlü pozitif ilişki tespit edi-

lirken (Judge ve diğerleri, 2002; Mroz & Kaleta, 2016; Eoson ve di-

ğerleri, 2015), bireyin kişiliği ile meslek grubunun kişilik ortalaması-

nın da ilişkili olduğunu gösteren çalışmalara (Törnroos ve diğerleri, 

2019) rastlanmaktadır. Ölçüm metotları ve analizleri değişse de kişili-

ğin çeşitli yönleriyle az ya da çok iş tatmini üzerinde etkisi bulunmak-

tadır. 

İş tatmini, genel olarak işin kendisinden, iş çevresinden, iş görenin 

kişisel özelliklerinden, kişi-iş uyumundan ve hepsinin içinde yer aldığı 

iç ve dış sosyal çevreden etkilenmektedir. Bu faktörlerden hangisinin 
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daha etkili olduğu ya da hangilerinin birbiriyle aynı grupta yer aldığı 

farklı tanımlamalara göre değişmektedir. İş tatminini etkileyen faktör-

leri kişi eksenli (dispositional) olarak ele alan çalışmalardan iç (intrin-

sic) ve dış (extrinsic) faktörler olarak sınıflayan çalışmalar oldukça 

fazladır. Bu ayrıma göre cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek ve statü, 

kişilik özellikler, sosyo-kültürel çevre, zekâ ve yetenek olarak iç fak-

törler altında sıralanmaktadır. İşin fiziki yapısı, ücreti, birlikte görev 

yapılan diğer çalışanlar, ast-üst ilişkileri, ilerleme imkânları, kararlara 

ve yönetime katılma, iletişim gibi daha çok bireyin kontrolü dışındaki 

unsurlar ise dış faktörler olarak sınıflanmaktadır (Duygulu ve Eroğ-

luer, 2006: 3). İş tatmininin etkilendiği faktörleri ve sonuçlarını daha 

kapsamlı ortaya koyan başka bir sınıflama aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablodan sonra iş tatmininin sonuçlarından bahsedilmiştir: 

Tablo 2: İş tatminini etkileyen faktörler ve sonuçları 
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Kaynak: Akıncı (2002) 

3.1.4. İş tatmininin sonuçları 

İş tatmini, pek çok kaynaktan etkilendiği gibi sonuçlarının da bireysel 

ve örgütsel birtakım etkileri vardır. Bu etkilerden en çok araştırılan-

lardan bazıları saldırganlık ve çekilme (Eren, 2000: 233), stres ve ça-

tışma, kişilik bozuklukları (İnce, 2003: 41), performans (Cummings, 

1970; Kornhanuser & Sharp, 1976), verimlilik (Carroll ve diğerleri, 

1964’den akt. Pushpakumari, 2008: 92), örgüte bağlılık (Kanwar ve 

diğerleri, 2012), devamsızlık (Korman, 1978: 181), işten ayrılma niye-

ti (Nadiri ve Tanova 2010) ve personel devir hızı (Davis, 1988: 88) 

olarak sıralanabilir. 
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İş tatmininin diğer örgütsel değişkenlerle ilişkilerini inceleyen araş-

tırmaların çoğu iş tatmininin tek başına bir olumlu ya da olumsuz so-

nucun sebebi olamayacığını, olumlu etkilerin örgüt içindeki diğer 

olumlu faktörlerle birlikte olumlu sonuçlar oluşturduğunu ifade et-

mektedir. Bunun tersi de olumsuz çıktılar için geçerlidir. Bireyler iş 

ve aile çevresi faktörlerinin birikimiyle gözlemlenebilen veya ölçüle-

bilen bu sonuçlara ulaşmaktadır. Bu nedenle çoğu durumda iş tatmi-

ni/tatminsizliği kendisine eşlik eden düşük örgütsel adalet, düşük sos-

yal destek, olumsuz çalışma şartları gibi faktörlerle devamsızlık ve 

işten ayrılma gibi kararlara götürmektedir. Etkilendiği pek çok kaynak 

olması nedeniyle bu aslında anlaşılabilir bir durumdur. İş tatmininin 

kolay elde edilemeyeceği ve yönlendirilemeyeceği düşünüldüğünde 

yöneticilerin örgütü ve çalışanları bir bütün olarak ele alması olumlu 

örgütsel sonuçlara ulaşmak için de bir zorunluluk hâline gelmektedir. 

Çünkü iş tatminsizliği yaşayan çalışanlar, mevcut durumdan hoşnut-

suzluk duyduğu için fiziken ve ruhen sağlığını kaybetme potansiyeli 

olan, şikâyet eden, işe yabancılaşan, işe devam etmemeye meyleden, 

iş kazalarına sebep olma riski bulunan hatta iş yerinde çatışmaya ze-

min hazırlayan ve işi sabote eden konumlara gelebilirler (Koçoğlu, 

2015: 21-22).  

Örgütler için bilgi ve becerisi yüksek ancak iş doyumuna ulaşamayan 

bu insan kaynağının kaybedilmesi ve yeniden yetiştirilme maliyeti 

düşünüldüğünde konunun önemi daha iyi anlaşılabilir. İş tatmini, işten 

ayrılma niyetini doğrudan etkilerken ayrılma kararında dolaylı etkiye 

sahiptir. Bu nedenle tatminsizlik yaşayarak kendisi ve çevresi için bir 
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risk hâline gelen çalışanların doyum düzeylerinin artırılabilmesi için 

de yollar aranmalıdır. Price ve Mueller (1981), bunun için beş öneri 

sunmuştur. Bunlar, ücretlerin iyileştirilmesi, işlerin çeşitlendirilmesi 

ve zenginleştirilmesi, denetim ve ödül mekanizmalarının iyi çalıştı-

rılması, iş görenlere destekleyici fırsatlar sunulması ve örgüt içinde 

sağlıklı iletişim sistemleri oluşturmaktır. Yine de bu iyileştirmelerin 

amacına ulaşması için tek başına yeterli olmayıp örgüt kültürü ile des-

teklenmelidir (Akıncı, 2002: 8; Baştemur, 2006: 52). 

3.1.5. İş tatmini ile örgütsel iletişim ilişkisi 

Taylor (1970) tatminin “en az külfet/yorgunluk ile mümkün olan en 

yüksek kazanımları elde edebilme”yle sağlanabileceğini ifade eder-

ken, Locke (1976) “kişinin işine ve deneyimlerine karşı duyduğu 

memnun edici ve olumlu duygu durumu”nu iş tatmini olarak tanım-

lamaktadır. Taylor’un klasik yönetim teorisi iş tatminini etkileyen 

faktörlerin neler olduğunu anlamaya çalışan bir dizi çalışmaya öncü-

lük etmiştir. İş tatminine aracılığı bulunan bu faktörlerden bazıları, 

üstlerle iletişim tarzı, iletişim tatmini ve mizah olarak olarak ifade 

edilmektedir (Madlock, 2008: 65).  

İş tatminini etkileyen dışsal faktörler ve hijyen faktörleri arasında kişi-

ler arası iletişim, örgüt iklimi, iş ortamıyla etkileşim gibi faktörler de 

bulunmaktadır. Çalışanların kendi aralarındaki ve üstleriyle ilişkileri 

de işten kaynaklı olarak stres, iş tatminsizliği doğurabilecek yaygın 

faktörler arasında sıralanmaktadır. Korte ve Wynne'a (1996) göre, 

çalışanlarla üstleri arasındaki kişiler arası iletişimin azalmasından 



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 115 

 

 

 

kaynaklanan örgütsel ortamlardaki ilişkilerin bozulması, iş tatminini 

olumsuz yönde etkilemekte ve bazen çalışanların işten ayrılmasına yol 

açmaktadır. Gülmez ve Dörtyol (2009) iş tatminini belirleyen faktörler 

arasında üst yönetimin desteği, çalışma koşulları, aidiyet ve yönetici 

tutumunu ile beraber iletişimi de sıralamışlardır. 

İnsanlar sosyal bir varlık olmanın gereği olarak iş ve özel hayatlarında 

iletişim kurmalıdırlar. İş hayatındaki iletişim araştırmalarının iş tatmi-

ni ile olan ilişkisine bakılacak olursa, Bakan ve Büyükbeşe (2004: 13) 

Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatminlerini etkileyen 

değişkenleri araştırdıkları çalışmalarında, iletişim ile iş tatmini arasın-

da anlamlı ilişki olduğunu, ayrıca iletişim ile işin niteliği, yöneticiler 

ve çalışma arkadaşları ile tatmin arasında da bir ilişki olduğunu be-

lirtmişlerdir.  

Oshagbemi (1999) Birleşik Krallık’taki 23 üniversiteden 554 akade-

misyenin iş arkadaşlarından memnuniyet derecelerini inceleyen ça-

lışmasında olumlu ve güçlü iş arkadaşlığı ile huzurlu ortamın, takım 

çalışmaları ve akademik çıktıların niteliğini arttıracağını ileri sürmüş-

tür.  

Akıncı (2002), yüksek kişiler arası tatmin oranını, düşük tatmin düze-

yinde çalışanların söz konusu ortamda çalışmak istememelerine ve bu 

ortamdan ayrılmalarına bağlamış ve iş görenlerin işlerinden ayrılmala-

rında kişiler arası ilişkilerin önemine işaret etmiştir. 

Manger ve Eikeland (1990) akademik personelin işten ayrılma niyeti-

ni araştırdıkları çalışmada maddi kaynakların işte kalma ya da ayrılma 
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durumunu etkilemezken genel iş tatmini ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerin 

işten ayrılma niyetinin en güçlü yordayıcıları olduğunu tespit etmiş-

lerdir.  

3.1.6. İş tatmini ile örgüt kültürü ilişkisi 

İş tatmini iş görenlerin işin geneliyle ilgili değerlendirmeleri sonrası 

sahip oldukları olumlu algıların toplamı olarak tanımlanabilir. Dolayı-

sıyla bu algıyı etkileyebilecek faktörlerin başında da iş çevresinin pek 

çok değişkenini şekillendiren ve etkileyen iş yeri kültürü gelmektedir. 

Kültürün (tür ve nitelik olarak) iş tatminine etkisini doğrudan ele alan 

araştırma sayısı, iş tatmini ile ilgilenen araştırma sayısına göre olduk-

ça sınırlıdır. Kültürün iş tatmini ile ilişkisi bireysel ve örgütsel olarak 

birtakım çıktılara sahiptir. 

İş görenin işinden tatmin duyması, örgüt içindeki arzulanan davranış-

ların ortaya çıkmasında ve bireylerin duygusal ihtiyaçlarını karşılama 

ile değer yargılarını şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. Güçlü 

bir örgüt kültürü oluşturmak iki bakımdan önemlidir: Öncelikle çalı-

şanlar örgüt kültürünün yardımıyla iş ilişkilerini geliştirir, yeni kural 

ve yönetmelikleri benimser, kurumsal norm ve değerleri içselleştirir 

ve kollektif davranış kalıpları oluştururlar. Ayrıca örgüt kültürü doğ-

rudan ve dolaylı olarak örgütün yapısını, stratejilerini ve yönetim tar-

zını belirler. Çalışanların örgüt kültürüne uyum gösterme derecesi, 

çalışanlar arasındaki ilişkilerin de kalitesini belirleyeceğinden oldukça 

etkilidir. Robbins & Judge’a (2013) göre örgüt kültürü iş tatmini üze-

rinde en az kişilik, deneyim ve iş ile ilgili faktörler kadar etkiliyken, 
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Robbins & Hutcheson’a göre iş tatmini aynı zamanda örgüt kültürü-

nün bir değerlendirmesidir (Biswas, 2015: 16).  

Örgüt kültürü çoğu çalışan tarafından farkına varılamasa da çalışanla-

rın örgüte nasıl uyum sağlamaları gerektiği ile ilgili onlara rehberlik 

etmekte ve bir kimlik bilinci kazandırmaktadır (O’Riordan, 2015: 6). 

Örgüt kültürünün iş görenlerce anlaşılması, benimsenmesi ve payla-

şılması iş tatminine önemli katkılar sağlar. Paylaşılan ortak değerler, 

normlar, davranış biçimleri, çalışanların örgüte bağlılığını geliştirir ve 

çalışanların davranışlarının tutarlılığını arttırarak birliktelik ve “biz” 

duygusunu geliştirir. Çalışanları örgüte ve birbirlerine bağlar. Çalışan-

ların kendilerini bütünün bir parçası olarak görmeleri, kendilerini ev-

lerinde hissetmelerine, aileleri ile birlikteymiş gibi rahat ve huzurlu 

bir ortam içinde çalışmalarına yardımcı olur (Özdevecioğlu, 1995’ten 

akt. Konuk, 2006: 90). Bu nedenle çalışanlarını elinde tutmak isteyen 

örgütlerin de destek ve sürekli gelişim değerlerini benimseyen güçlü 

bir örgüt kültürü oluşturmaları bir ön şarttır (Habib ve diğerleri, 

2014). Olumlu değerleri önceleyen güçlü örgüt kültürlerinde iş gören-

lerin iş doyumlarının daha yüksek olacağı söylenebilir (Taşkıran ve 

diğerleri, 2017: 134). 

Odom ve diğerleri (1990) örgüt kültürü ile bağlılık, grup dayanışması 

ve iş tatmini ilişkisini araştırmış, ulaşım organizasyonlarında hakim 

olan bürokratik kültürün bu değişkenleri sağlayan bir kültür türü ol-

madığını belirtmişlerdir. Nystrom (1993) sağlık sektöründeki araştır-

masında güçlü kültürlerdeki çalışanların daha yüksek bağlılık ve iş 

tatminine sahip olduğunu ifade etmiştir.   
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Arkadaşça ilişkileri, akıl hocalığı yapmayı ve saygıyı tüm üyelerine 

önemli değerler olarak benimseten örgüt kültürlerinde aidiyet, bağlılık 

ve iş gören tatmininin artacağı belirtilmektedir (Kerr & Slocum, 

1987).  

Diğer taraftan emir ve kontrol ağırlıklı, saldırgan ve bireysel başarım-

ların ön planda tutulduğu daha “acımasız” kültürlerin bu örgütsel fay-

daları sağlamadığı da tespit edilmiştir (Shellenbarger, 2000). Lund 

(2003) araştırmasında iş birliği ve çalışanları destekleyen yönetici 

profilinin hakim olduğu klan ve adhokrasi kültürünün iş tatmini ile 

pozitif ilişkili olduğunu, diğer yandan daha kuralcı yönetim ve reka-

betçi iş ortamına yakın olan pazar ve hiyerarşi kültürü ile iş tatmininin 

negatif ilişkili olduğunu ifade etmektedir. 

Silverthorne (2004) benzer şekilde, bürokratik örgüt kültürü içerisin-

deki iş görenlerin düşük iş tatmini ve bağlılık gösterdiğini; yenilikçi 

ve destekleyici örgüt kültürünün ise iş görenlerin iş tatminini ve bağlı-

lığını oldukça arttırdığını ifade etmektedir. 

Bellou (2010) saldırgan örgüt kültüründe iş tatmininin düşük olduğu-

nu, adil ücretlendirme ve bireysel gelişim imkânı sunan örgütlerde ise 

iş tatmininin yüksek olduğunu bildirmektedir. Paylaşılan değer ve 

normların bireysel ve örgütsel amaçları desteklediği güçlü örgüt kül-

türlerinde iş performansının ve iş tatmininin artacağını raporlayan 

çalışmalar da vardır (Tsai, 2011). 

İş tatmini etkileyen bir faktör olarak kültür ile birlikte alınan diğer bir 

kavram da kişi-iş uyumudur. Kişi-iş uyumu iş tatminini artıran bir 
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unsurdur. Bununla beraber yöneticiler işe uygun kişilerin uygun po-

zisyonlara yerleştirilmesiyle ilgilenirken adayların değer sistemlerini 

ve bu değerlerin örgütün kültürü ve değer sistemi ile ne derece uyuş-

tuğunu da dikkate almalıdırlar  (Robbins & Judge, 2013’ten akt. Taş-

kıran ve diğerleri, 2017).  

3.1.7. Akademik personelin iş tatminini araştıran çalışmalar 

Akademik personelin iş tatmini düzeylerinin demografik ve karşılaş-

tırmalı analizleri dünyanın pek çok tarafında yapılmış olmakla beraber 

bu analizlerin genelde fazla kapsamlı olmadığı görülmektedir. Ülke-

mizde ve yabancı kaynaklarda yapılmış çalışmalar, sonuçları ile kısa 

bilgiler bu başlık altında derlenmiştir: 

Yetiş ve arkadaşlarının (2008) Atatürk Üniversitesindeki akademik 

personelin iş tatminini ölçmek için Minessota İş Tatmin Ölçeğini kul-

lanarak gerçekleştirdikleri araştırma, 30 yaş ve üzeri çalışanların daha 

yüksek iş tatmini duyduğu ve cinsiyet, medeni durum, hizmet süresi 

gibi değişkenlerin iş taminini etkilemediğini ortaya koymuştur. 

Paksoy (2007), Harran Üniversitesi akademik personelinin iş tatminini 

araştırdığı çalışmada unvanlara göre en çok memnuniyet duyan gru-

bunun profesörler olduğunu ve en az memnun olan unvan grubunun 

okutmanlar ve uzmanlar olduğunu belirtmiştir.  

Keser (2006) iş tatmini ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bula-

mazken, 20-30 yaş arasındaki akademisyenlerin 41-50 yaş arasındaki 

akademisyenlere göre doyum düzeyinin daha az olduğu belirtilmiştir. 
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Bir yıldan az kıdemi olan akademisyenler ile 16-20 yıl arasında kıde-

mi olan akademisyenlerin doyum düzeyi daha yüksek çıkmıştır. An-

cak 1-5 yıl kıdemi olan akademisyenlerin doyumu daha düşük çıkmış-

tır (akt. Serinkan ve Bardakçı, 2007: 155).  

Serinkan ve Bardakçı (2007) Pamukkale Üniversitesi öğretim eleman-

larının iş tatminlerine ilişkin araştırmasında, öğretim elemanlarının iş 

tatmininin en çok ekip yönetimi, işin niteliği ve karar verme unsurla-

rından etkilendiğini; en az ise ücret ve terfi faktöründen etkilendiğini 

belirtmiştir. 

Bilge ve arkadaşlarının (2007) Ankara’daki kamu üniversitelerinde 

görev yapan akademisyenlerle yaptıkları araştırmanın bulgularına 

göre yaş arttıkça tatmin artmkta; öğretim üyesi statüsünde olanlar, 

öğretim görevlisi statüsünde olanlara göre daha yüksek; yurt dışında 

bulunanlar, bulunmayanlara göre daha yüksek; unvanı ileri olanlar, 

daha alt unvanda olanlara göre daha yüksek ve hizmet süresi fazla 

olanlar, diğerlerine göre daha yüksek iş doyumu yaşamaktadır. Ayrıca 

akademisyenlerin iş tatminlerinin cinsiyete ve medeni duruma göre 

farklılaşmadığını belirlenmiştir. Cinsiyetler arası anlamlı farklılık bu-

lunmamasının nedeninin erkek ve kadın akademisyenlerin eşit koşul-

lara sahip olmasımdan kaynaklabileceği ile ifade eden araştırmacılar 

medeni durumun farklılaşmamasının da bekârların kendine ve sosyal 

hayatlarına daha çok vakit ayırabilirken evli akademisyenlerin gelir ve 

aile desteğinin dengeyi sağlıyor olabileceğinden bahsederek bu konu-

da daha derinlemesine araştırma yapılması gerektiğini söylemişlerdir. 
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Saner ve Eyüpoğlu (2013) Kuzey Kıbrıs’ta çoğunluğu Türk akade-

misyenlerin iş tatmininin evli olanlarda daha yüksek olduğunu belirt-

mektedirler.  

Filiz (2014) Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde iki fakültenin aka-

demik personelini kapsayan çalışmasında evli akademisyenlerin daha 

yüksek iş ve yaşam doyumu yaşadığı sonuca ulaşmıştır. Bunun sebe-

binin de evlilik sonrası işten beklentilerin değişmesi olabileceğini söy-

lemiştir.  

Baş ve Ardıç (2002) özel üniversite akademisyenlerinin iş doyumu 

düzeylerinin devlet üniversitesi akademisyenlerinden daha fazla oldu-

ğunu belirtmişlerdir.  

Yurt dışında yapılan çalışmalara bakılırsa Jawabri (2017), Birleşik 

Arap Emirliklerindeki özel üniversitelerin akademik personeli üzerin-

de iş tatminini araştırdığı çalışmasında iş tatmininin en çok araştırma-

da yönetici desteği, iş arkadaşları desteği ve ikramiye alt boyutların-

dan etkilendiğini, yönetici desteğinin ise en güçlü etkiyi gösterdiğini 

tespit etmiştir.   

Stankovska ve diğerleri (2017), Bodla ve diğerleri (2014) Pakistan’da 

çeşitli unvanlardaki akademik personelin kısa dönem sözleşmelerinin 

iş güvencesizliğine neden olduğunu, bunun getirdiği belirsizlik ve 

gerginliğin ise iş tatminsizliğine ve bağlılıkta düşüşe neden olduğunu 

belirtmiştir.  

Akafo ve Boateng, (2015) Nijerya’da, Malik ve diğerleri (2012) Pa-
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kistan’da yaptıkları çalışmalarda akademik personelin iş tatmini üze-

rinde en çok ücret ve ek kazanımların payı olduğunu söylerken, Sse-

sanga ve Garrett (2005) Uganda’daki akademik personel üzerine ger-

çekleştirdikleri çalışmada ödül, terfi, çalışma ortamı, yaş, kadro ve 

unvanın iş tatmininde etkili olduğunu ancak cinsiyetin bir etkisi olma-

dığını belirtmektedirler.  

Santhapparaj ve Syed (2005) Malezya’daki özel üniversitelerde çalı-

şan akademik personelin iş tatmininin ücret, terfi, araştırma desteği ve 

çalışma koşullarından etkilendiğini belirtmektedir (Jawabri, 2015: 

197-198).  

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ücretin iş tatminini diğer 

gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere göre daha fazla etkiliyor olması 

Kahneman & Deaton’un (2010) belirttiği şekilde insanların temel ihti-

yaçlarını ve isteklerini karşılayacak belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan 

sonra tatminin artması için farklı faktörlerin bulunması gerektiği görü-

şünü desteklemektedir.  

Machado ve diğerleri (2011), Portekiz yüksek öğretiminde motivas-

yon ve iş tatmini ilişkisini araştırmış, bu iki faktörün kurum ve öğren-

ci niteliğine önemli pozitif katkılar sunduğunu belirterek örneklemle-

rinden elde edilen sonuçlara göre akademisyenlerin araştırmadan zi-

yade öğretim faaliyetleri ile daha çok tatmin olduklarını, kamudaki 

tatminin özel üniversitelerden daha düşük olduğunu da eklemişlerdir.  

Amazt & Idris (2011) yine Malezya’daki kamu üniversitelerinde iş 

tatminin en çok statü, üst ve ast ilişkileri, iş ortamı, yönetim gibi hij-



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 123 

 

 

 

yen faktörleriyle açıklanabileceğini belirtmişlerdir. 

Oshagbemi (2000), üniversite öğretim elemanlarının iş tatminlerinde 

cinsiyetin doğrudan bir etkisi olmadığı, ancak yüksek unvanlı kadın 

akademisyenlerin iş tatminlerinin aynı seviyedeki erkek akademisyen-

lere göre daha yüksek olduğu bulgularına ulaşmıştır.  

Tang ve Talpade (1999), ABD’deki bir kamu üniversitede çalışan 

akademisyenlerle fakülte personelini çeşitli boyutlarıyla kıyaslamıştır. 

Genel iş tatmininde gruplar arası farklılık gözlenmezken iş tanımı 

ölçeğine göre iş, ücret, terfi, yönetim ve iş arkadaşları boyutları ince-

lenmiştir. Kadınların iş tatmininin iş arkadaşları boyutunda erkekler-

den daha yüksek doyum yaşadığı, erkeklerin ücret boyutunda kadın-

lardan daha yüksek iş tatmini yaşadığı belirlenmiştir. İş tatminin bü-

yük oranda kalıtsal ve kişisel özelliklerden etkilenebileceğini belirten 

yazarların sonuçları, dönemine göre kadınların daha az ücretle çalıştı-

ğını savunan görüşleri anımsatmaktadır. 

Lacy ve Sheenan (1997) Avustralya, Almanya, Hong Kong, İsrail, 

Meksika, İsveç, İngiltere ve ABD’yi kapsayan 8 ülkede 12 bin 599 

akademisyen katılımcı ile çalışma ortamı ve iklimi ögelerinin genel iş 

tatminine etkisini araştırmışlardır. Sonuçlar öncelikle üniversite at-

mosferi, bir topluluk olma duygusu ve meslektaşlar arasındaki ilişkile-

rin iş tatmininin en büyük belirleyicileri olduğunu göstermiştir. Ça-

lışma ülkeler arası demografik değişkenlere göre de iş tatmini boyutla-

rındaki değişimleri göstermesi ve kapsamı nedeniyle oldukça detaylı 

ve faydalı sonuçlar sunmaktadır. 
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Hagedorn (1994), akademik personelin işten memnuniyetini maaş, 

algılanan meslektaş desteği, yönetimden memnuniyet, öğrenci ile etki-

leşiminden memnuniyet ve algılanan stres düzeyleri gibi bazı değiş-

kenlerin bir sonucu olarak değerlendirmiştir. Sonuçlar, maaştan tatmi-

nin toplam çalışma saatlerinin ve algılanan meslektaş desteğinin doğ-

rudan stres düzeyini etkilediğini ve bunun da doğrudan iş tatminini 

etkilediğini göstermiştir (Haghshenas ve diğerleri, 2015: 17). 

3.2. Yaşam tatmini 

Yaşam tatmini zaman zaman mutluluk, yaşam kalitesi (quality of life) 

ve öznel iyi oluş (subjective well-being) kavramları ile birlikte veya 

birbirinin yerine kullanılsa da bu kavramlar belirli noktalarda birbirin-

den ayrılmaktadır. Bu kısımda yaşam tatmini kavramından, yaşam 

tatmininin mutluluk, yaşam kalitesi ve öznel iyi oluş kavramları ile 

ayrıştığı noktalardan, yaşam tatminine etki eden faktörlerin neler ol-

duğundan ve iş tatmini ile yaşam tatmini ilişkisinden bahsedilecektir:  

3.2.1. Yaşam tatmini kavramı 

Yaşam tatmini kavramı tanımı kolay yapılan ancak sınırları ve ilişkile-

ri net olarak çizilemeyen kavramlardan biridir. Beutell’e (2006) göre 

yaşam tatmini kişinin yaşamı ile ilgili duygu ve yaklaşımlarının belirli 

bir zamandaki genel değerlendirmesidir. Veenhoven (1996) ise yaşam 

tatminini insanın hayat kalitesini ne derece kaliteli olarak nitelendirdi-

ği olarak tanımlamış, kişinin yaşadığı hayattan memnuniyetinin yaşam 

tatmininin göstergesi olduğunu belirtmiştir. Bir başka görüşe göre ise 

sosyal faktörler tarafından etkilenmekle birlikte görece tutarlı bir bi-
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lişsel değerlendirme durumudur (Ellison ve diğerleri, 1989).  

Tanımlamalar arasında küçük farklar olsa da anlam hemen hemen 

aynıdır. Yaşam tatmini, bireyin hayatıyla ilgili genel hissiyatıdır. Baş-

ka bir deyişle yaşam tatmini, herhangi bir zamanın ve alanın dışında 

bütüncül genel bir değerlendirme sonucudur. 

Mutluluk olarak ifade edilen deneyimler ise anlık ve anidir. Sağlıklı 

bir yaşam, mutlu anlardan oluşsa da yalnız mutluluktan oluşmaz. Tek 

başına mutluluk, tatmin edici bir hayat sunmaz. Gilbert (2009) mutlu-

luğun anlamını “bizi memnun eden her şey” olarak tanımlarken çok 

sayıda olay ve düşüncenin tetikleyebileceği mutluluğun yaşam tatmi-

ninden daha geçici bir yapıda olduğunu söylemektedir. 

Mutluluk ve yaşam tatmininin bir farkı da yaşam tatmininin araştır-

macıların  önemli olacağını varsaydığı kriterler tarafından değil, in-

sanların kendi ile ilgili değerli olarak gördükleri şeylerin bilişsel çıka-

rımlarıyla ölçülmesidir. Yaşam tatmini genellikle öznel olarak değer-

lendirilir ve kişinin kendi hayatında önemli olduğunu düşündüğü de-

ğişkenlere dayanır. Dolayısıyla yaşam tatmini, bireyin kendi hayatı 

için önemsiz olduğunu düşündüğü değişkenlerle açıklanmayacaktır. 

Bu aynı zamanda yaşam tatminini öznel iyi oluştan da ayıran bir fark-

lılıktır. Çünkü öznel iyi oluşu ölçen modeller de daha kesin ve net 

faktörlerle tanımlanabilmektedir. Pozitif psikolojinin kurucularından 

Martin Seligman’ın öznel iyi oluş teorisini açıkladığı PERMA modeli 

öznel iyi oluşu açıklayan beş temel faktörü pozitif duygular, katılım, 

ilişkiler, anlam ve başarma olarak açıklamaktadır. Model öznel iyi 
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oluşu açıklamakta çok başarılı iken her bireyin kendine değerine göre 

daha öznel olan ve az değişiklik gösteren yaşam tatminini açıklamakta 

zayıf kalmaktadır (Ackerman, 2018).  

Yaşam doyumu ile birlikte kullanılan başka bir kavram da yaşam kali-

tesidir. Yaşam kalitesi de bireyin hayatıyla ilgili diğer bir memnuniyet 

ve iyilik ölçüsüdür ancak daha çok iyi bir mahallede ve evde yaşıyor 

olmak, sağlıklı olmak, miktar ve kalite olarak iyi besleniyor olmak 

gibi yaşam koşullarının iyiliği ile ilgilidir. Yaşam doyumu, yaşam 

kalitesine göre daha öznel ve doğası gereği duygularla daha çok ilgili-

dir. Örnek verecek olursak ölümcül hastalığı bulunan ya da evsiz olan 

biri, zengin ve sağlıklı birinden daha yüksek yaşam doyumu yaşıyor 

olabilir çünkü değer verdikleri şeyler, yaşam kalitesini ilgilendirenler 

çok farklı olabilir (Veerhoven, 1996; Ackerman, 2018).  

Yaşam tatmini, içinde pek çok değişkeni barındırmaktadır. Peki “yük-

sek yaşam tatmini deneyimlediğini söyleyen bireyler hayatlarının her 

noktasında ve alanında her zaman yüksek tatmin duyuyordur” diyebi-

lir miyiz? Bunu açıklamak için de ortaya konan teoriler iki gruba ay-

rılmaktadır (Lachmann ve diğerleri, 2018: 2): 

Aşağıdan yukarıya (bottom-up) teoriler, yaşam tatmininin yaşamın bir 

çok alanında tatmin olunmasıyla oluşacağını savunurken yukarıdan 

aşağıya (top-down) teoriler, belirli bir alana ya da konuya özgü doyu-

mun yaşam tatminini etkileyeceğini, bunun ise istikrarlı bilişsel ve 

duygusal kişisel özelliklerden, kişinin mizacından kaynaklandığını 

savunur.  
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Aşağıdan yukarıya teoriler, hayatın pek çok (iş, aile, ilişkiler, kişisel 

gelişim ve sağlık gibi) alanında tatmin duyulduğunda genel yaşam 

tatminin artacağını savunur. Yukarıdan aşağıya teoriler ise yapımız 

gereği kişisel olarak benimsediğimiz ve algıladığımız genel yaşam 

tatminimizin yaşam doyumumuzun pek çok alanını etkilediğini hatta 

belirlediğini savunur.  

Hangisinin daha üstün olduğu ile ilgili tartışmalar devam etse de genel 

yaşam doyumu ile hayatın farklı alanlarındaki doyumun birbiriyle 

yakın ilişkili olduğunu bilmek yeterlidir (Heady ve diğerleri, 1991).  

Yaşam doyumu alanları ile genel yaşam doyumu arasındaki bu karma-

şık ilişkiyi açıklamak için telafi, taşma ve segmentasyon etkileri adı 

verilen mekanizmalardan da bahsetmek gerekir: 

Telafi etkisi, bireyin hayatının bir alanının yaşadığı olumlu ya da 

olumsuz bir durumun hayatının diğer alanını da ters yönde etkileyece-

ği anlamına gelir. İşinde tatmin olamayan bir insanın aile doyumunu 

artırmanın yollarını arayarak tatmin olmadığı alandaki eksikliği telafi 

etmeye çalışması buna örnektir.  

Taşma etkisi ise bunun tersi şekilde, hayatın bir alanındaki doyumun 

veya olumlu hâlin diğer alanları ve genel yaşam tatminini de aynı 

yönde etkileyeceğini ifade eder. Örneğin sağlıklı olmak, diğer genel 

alanlarla beraber genel yaşam doyumunu olumlu etkileyecektir. 

Olumsuzluk ya da tatminsizlik senaryosunda da aynı durum geçerli 

olacaktır.  



 

128 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

Üçüncü olarak segmentasyon ya da bölümleme etkisi diyebileceğimiz 

mekanizma ise bir alandaki değişimin diğer alanları ya da genel olarak 

yaşam tatminini etkileyemeyeceğini ve her alanın kendi içinde bağım-

sız değerlendirildiğini ifade eder.  

Yapılan çalışmalarda taşma etkisine daha sık rastlanmasına rağmen 

bölümleme etkisinin de iş-hayat doyumu ilişkisinde görüldüğü durum-

lar olmuş, hatta üç durumun da geçerli olabileceği (Heller, 2002: 816) 

belirtilmiştir (Özdevecioğlu, 2003: 698; Baştemur, 2006: 78-82). 

3.2.2. Yaşam tatminini etkileyen faktörler 

Yaşam tatmini iş ve iş dışındaki faktörlerden genel olarak memnun 

olma hâli olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla iş tatminini etkileyen 

faktörlerin bir kısmı yaşam tatmini için de geçerli olacaktır. İş tatmi-

nini olduğu gibi yaşam tatminini de etkileyecek pek çok faktör vardır. 

Bu faktörleri ele alan çalışmaların hepsini burada sıralamak mümkün 

olmamakla birlikte öne çıkan değişkenlerin bazılarından aşağıda bah-

sedilmiştir: 

Kişilik ve Karakter: Kişilik ve genetik faktörler, yaşam tatminini de 

etkilemektedir. Bahsedildiği üzere benzer şekilde dışa dönüklük (pozi-

tif) ve nevrotiklik (negatif şekilde) yaşam tatminini de etkilemektedir 

(Diener ve diğerleri, 2003; Schimmack ve diğerleri, 2004).  

Hayes ve Joseph’e (2003) göre kişilik özelliği olarak öz sorumluluk, 

yaşam tatmininin en önemi yordayıcısıyken Deneve ve Cooper’a 

(1998) göre kaygı, kıskançlık, öfke ve yalnızlık gibi duyguları daha 
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yoğun deneyimlemeyi ifade eden kişiliğin duygusal dengesizlik boyu-

tu (nevrotiklik) yaşam tatmini üzerinde en güçlü belirleyicidir. Bunun-

la beraber öfke, korku ya da nefret gibi duygularla doğru şekilde başa 

çıkabilen bir kişiliğe sahip olmak, benzer şeylerle daha sonra karşıla-

şıldığında faydalı olabilir. Daha uyumlu ve rahat insanların karşılaş-

tıkları problemleri ele alma ve çözüme ulaştırma tarzı, gergin insan-

lardan farklıdır ve bu gibi bireysel farklılıklar, bireyin gelecekte ben-

zer durumlarla karşılaştıklarında başa çıkma yöntemini etkileyebilir. 

Bu nedenle olumsuz duygularla tek başına başa çıkabilmenin uzun 

vadede yaşam tatminini etkileyebileceği savunulmaktadır (Lightsey ve 

diğerleri, 2013). 

Kişilikle ilgili olarak bireyin çevresine ve diğer insanlara karşı duydu-

ğu yeterli ve etkin olma algısı olarak ifade edilen (öz)benlik algısının 

her boyutunun yaşam tatmini üzerinde eşit etkisi olmadığı savunul-

muştur (Marsh ve diğerleri, 2006; Terry & Huebner, 1995). Bu görüşe 

göre yaşam tatminini en çok eş, ebevyn ve duygusal denge özbenlik 

alanları etkilemektedir (akt. Parker ve diğerleri, 2008: 19). 

Özbenlik gibi özsaygı kavramının olumlu düşünceler ve yaşam tatmi-

ni ilişkisine aracılık ettiğini savunan daha önceki çalışmalara ek olarak 

Diener ve Diener (2009) bireyin kendinin ve kendi değerinin farkında 

olduğunda özsaygısının yaşam tatminini doğrudan etkileyeceğini sa-

vunan bir model de ortaya koymuştur. 

Kişilik ve insan yapısı ile ilgili değişkenleri değerlendirirken mutluluk 

kavramının yaşam tatmini ile ilişkisine de değinmek gerekir. Selig-
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man’a (2002) göre insanlar mutlululuğu arttıkça hayatlarındaki olum-

suzluklara daha az odaklanırlar. Ayrıca daha mutlu insanlar diğer in-

sanlarla daha çok kaynaşır ve bu da daha mutlu bir çevreye sahip ol-

malarına yardımcı olur. Böylece kişi diğerleriyle kurduğu olumlu ve 

yapıcı çevre nedeniyle daha yüksek yaşam tatmini elde eder.  

Yaş: Yaşlı insanlar mı hayatlarından daha memnundur yoksa genç 

insanlar mı, sorusu çok çeşitli araştırmacıları etrafında toplamıştır. 

Kimi araştırmacılar yaş-yaşam tatmini eğrisinin iş tatmininde olduğu 

gibi U şeklinde olduğunu ifade ederken kimileri gençlerin yaşlılara 

göre daha fazla doyumu yaşadığını, kimisi de yaşlıların gençlere göre 

daha fazla yaşam doyumu yaşadıklarını, kimileri ise yaş ile yaşam 

tatmininin ilişkili olmadığını tespit etmiştir. Bu çalışmalardan biri 

olan psikolog Palgi & Shmotkin’in (2010) yaptığı araştırma, tespitle-

rinden dolayı kayda değerdir. Çoğunluğunu doksan yaşlarındaki kişi-

lerin oluşturduğu örneklem grubunun, yaşları itibariyle genel olarak 

sona yaklaştıklarını düşündüklerinden geleceğe dair fazla düşünce ve 

beklentiye kapılmadan daha çok geçmişte ve o anda yaşadıklarını ifa-

de etmektedir. Araştırmacılar çalışmanın yapıldığı zamana kadar katı-

lımcıların hayatlarından tatmin olduklarını belirtirken, deneyim ve bir 

anlamda zekanın da yaş ilerledikçe insanı daha akıllı ve bilgili yapa-

cağını varsaymaktadırlar. Bu sayede yaş ilerledikçe hayattaki asıl 

önemli şeylerin neler olduğunun farkına varıldığını ifade etmektedir-

ler. 

Yaş ile ilgili olarak ergenlerin yetişkenlerle kıyasını yapan başka bir 

çalışmada, ergenlerin daha az yaşam tatmini yaşadıkları tespit edilmiş-
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tir. Bunun sebebi olarak ergenlerin hayatlarında bazı kararları alması 

gerekmesi ve bu gerekliliğin bazen ilk defa karşılaşılan durumlarda 

olabileceği gösterilmiştir (Goldbeck ve diğerleri, 2007). Bunun da az 

önce belirtilen tecrübe eksikliğinden kaynaklanma ihtimali olabilir.  

Özdevecioğlu’nun (2003) araştırmasında ise tatminin belirli bir yaşa 

kadar arttığı, daha sonra azaldığı bulunmuştur.  

Donovan ve Halpern (2002) ise Avrupa gençlerinin yaşlılarına göre 

yaşamlarından daha yüksek doyum yaşadığını söylemektedir. Yaş 

konusundaki çelişkili sonuçlar yaş ile yaşam tatmini için her durumda 

geçerli bir yargının ortaya konamayacağını, farklı faktörlerin hesaba 

katılması gerektiğini göstermektedir.  

Değerler ve Bakış Açısı: Genel yaşam doyumunun kişisel olduğu, 

bunun da bireyin kişisel değerlerine ve onun için neyin önemli oldu-

ğuna dayandığı da savunulmaktadır. Bazıları için aile, bazıları için 

sevgi ve bazıları için ise para ya da diğer maddi ögeler asıl gayedir. 

Ekonomik materyalizm bir değer olarak kabul edilebilir ancak önceki 

araştırmalar materyalist bireylerin materyalist olmayanlara göre daha 

düşük bir yaşam doyumu düzeyine sahip olduklarını göstermektedir 

(Keng ve diğerleri, 2000). Aynı durum, diğer insanlara yardım etmek-

tense paraya daha fazla önem veren insanlar için de geçerlidir. Bunun 

nedeni, bu bireylerin değer verdikleri “şeyler”e ulaşmalarının aracısı-

nın para olduğunu düşünmeleridir. Materyalist insanlar yaşamlarından 

daha az doyum duyarlar çünkü sürekli olarak daha fazla eşya isterler. 

Elde edildikten sonra eşyanın değeri kaybolunca bu eşyaların yerine 
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daha fazla eşya istemelerine neden olur ve bu döngü böyle devam 

eder. Daha fazla eşya özlemlerini tatmin etmek için yeterli parası ol-

madığında materyalist bireyler daha da memnuniyetsizleşir. Bunun 

zıttı durumda sayabileceğimiz, daha ruhani ve manevi değerlere sahip 

kişilerde ise durum farklıdır. Geleneklerine ve inançlarına bağlı kişi-

lerde yaşam tatmini daha yüksek bulunmuştur. Yaratıcılığa önem ve-

ren, başkalarını önemseyen ve başkalarının önemsediği kişiler de daha 

yüksek yaşam doyumu yaşamaktadır (Georgellis ve diğerleri, 2009; 

Myers & Diener, 1995).  

Daha genel olarak insanın ruh hâli ve yaşama bakış açısı da kendinin 

yaşam tatminini etkileyebilmektedir (Bailey ve diğerleri, 2007). İnsan-

ların yaşamlarını nasıl algıladığını etkileyebilecek iki çeşit duygu var-

dır, bunlar umut ve iyimserliktir. Umut ve iyimserlik, insanın bir he-

defe yönelmesine ve ulaşmasına yönelik bilişsel süreçlerden meydana 

gelir. Ayrıca iyimserlik yüksek yaşam tatmini ile ilişkilendirilmektedir 

(Chang & Sanna, 2001). 

Sosyal Destek: İnsan yaşamında sevilen birinin kaybedilmesi, ciddi 

sağlık problemleri ve işten ayrılma gibi yıkıcı etkileri olan gelişmele-

rin yaşam tatminini de derinden etkilediği belirtilmektedir (Carson, 

1981). İnsanlar zor zamanlarında sıklıkla eş, arkadaş ve ailelerinden 

destek almaktadır. Bu sosyal desteğe sahip olan kişilerin yaşayacağı 

yaşam tatmini diğerlerinden daha yüksek olacaktır (Wu ve diğerleri, 

2009; Donavan & Halpern, 2002: 28). Sosyal destek, bireyin genel iyi 

oluş hâlini ve sağlığını doğrudan etkilediği için daha kolay iletişim 

kuran, diğer insanlara karşı daha açık olan kişilerin daha yüksek ya-



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 133 

 

 

 

şam doyumuna ulaşacağı beklenmektedir (Guindon & Cappeliez, 

2010). Bunu destekler nitelikte başka bir çalışma (Rice ve diğerleri, 

1992) aileden duyulan tatmininin yaşam tatmini üzerinde iş tatminin-

den daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. İş dışındaki faktörlerden 

aile tatmininin yaşam tatmini üzerindeki önemi anlaşılmaktadır. 

İş Hayatı: Tatmin edici bir kariyere sahip olmak yaşam tatmininin 

önemli bir bileşenidir. Üretken şekilde, anlamlı bir şeyler yapmak, 

kişinin yaşam doyumu hissine katkıda bulunur. Başarı ihtiyacı, kişinin 

kendini işe yarar bir varlık olarak görmesini sağlayarak kendini ger-

çekleştirmesine katkıda bulunur ve bu sayede hayatın iyi taraflarının 

farkına vararak yaşam doyumuna ulaşmayı sağlar. Genel olarak da 

kişinin kazancının yüksek olması, yaşam tatmini ile ilişkilidir ancak 

gelişmiş ükelerde bireyler temel ihtiyaçları karşılayacak kadar para 

kazandıklarında bu ilişki zayıflamakta ve yok olmaktadır (Kahneman 

& Deaton, 2010). İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşıladıklarında yaşam 

tatmini duymak için hayatlarında farklı şeyler aramaya başlıyor olabi-

lirler.  

Yaşam tatmini üzerinde etkili olduğu tespit edilen diğer bazı faktörle-

ri; 

• Günlük hayatta mutlu olmak,  

• Yaşamı anlamlı bulmak,  

• Pozitif bireysel kimlik,  

• Ailesi ve çevresi ile iyi ilişkiler içinde olmak, 

• Sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik sınıf, 

• Fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmak ve aktif yaşamak,  
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• İstikrarlı ve özgürlükçü bir ortam olarak kısaca sıralayabiliriz 

(Baştemur, 2006: 66-73). 

3.2.3. İş tatmini ile yaşam tatmini ilişkisi  

İnsanlar hayatlarının uyku dışındaki zamanlarının neredeyse yarısını 

işte geçirmekte, bu yüzden hayatlarının merkezine “iş”i koymaktadır-

lar. Bu da hayatın çok yakından ve büyük oranda işin etrafında olması 

anlamına gelmektedir. İş hayatının niteliğinin genel hayat kalitesi üze-

rine büyük etkisi olmakla kalmayıp genel yaşam kalitesi işin kalitesine 

bağımlı hâle gelmektedir (Saidykhan ve Keleş Tayşir, 2017: 2).  

İş tatmini ile yaşam tatmini ilişkisinin nasıl olduğunu açıklamak için 

yapılan çalışmalar, yaşam tatmini kısmında değindiğimiz telafi, taşma 

ve bölümlendirme modellerini genellikle kullanmaktadır. Rice ve di-

ğerlerinin (1980) gerçekleştirdiği meta analiz 23 çalışmada iş ile ya-

şam tatmini arasında 350 bağlantı olduğunu söylemiş ve bu bağlantıla-

rın tamamına yakınının (% 90) pozitif korelasyon ilişkisi gösterdiği 

ifade edilmiştir. Bunu destekleyen başka bir çalışma da Tait ve arka-

daşları (1989) tarafından 34 çalışma baz alınarak yapılmış, sonuçlar 

en çok taşma hipotezinin desteklendiğini göstermiştir. Diğer bir ifade 

ile iş ile yaşam tatminini ele alan araştırmaların çoğunun sonucu, iş 

tatminindeki artışın yaşam tatminindeki artışa neden olacağını ve bu-

nun da aşağıdan yukarıya teorileri desteklediğini göstermektedir. Do-

layısıyla iş kaynaklı faktörlerin ve iş tatmininin hayat tatmini üzerinde 

önemli bir yordayıcı olduğunu görülmektedir. Bunun tersinin, yani 

yaşam tatmininin de iş tatminini açıkladığını gösteren araştırma so-
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nuçları (Schmitt ve Mellon, 1980) da vardır (Unanue ve diğerleri, 

2017: 3).  

Buradan hareketle Judge ve Watanabe (1993), oldukça fazla atıf alan 

“İş Tatmini-Yaşam Tatmini İlişkisine Farklı Bir Bakış” isimli çalış-

malarında yaşam tatmini üzerinde (yaş, cinsiyet, ücret, medeni hâl 

gibi) farklı faktörleri de kontrol ederek Birleşik Devletler işçileri üze-

rinde 5 yıla yayılan bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın amacı o za-

mana kadar yapılmış çalışmalarda eksiklik olarak görülen zayıf neden 

sonuç ilişkisini güçlendirmek için kısa zaman aralığını kapsayan boy-

lamsal analizi daha geniş zaman diliminde gerçekleştirmek ve küçük 

örneklem büyüklüklerini aşarak daha genellenebilir bir sonuç elde 

etmektir. Sonuç olarak bu iki kavramın anlamlı olarak kesitsel ve boy-

lamsal araştırmada karşılıklı olarak birbirlerini etkilediğini bulmuşlar-

dır. Daha sonraki yıllarda yaptıkları çalışmalarda ise (Judge ve diğer-

leri, 1998) iş tatmini ile yaşam tatmini ilişkisinde temel benlik değer-

lendirmelerinin de etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

İş tatmini ile yaşam tatmini ilişkisi çeşitli zaman ve mekânlarda ol-

dukça fazla kez bekleneceği üzere gözlenmiştir. Yaklaşık olarak 30 

yıllık bir süreyi kapsayan süreçte pek çok araştırma, iş tatmininin, 

bireyin genel yaşamına, yaşamındaki tutum ve davranışlara ve nihayet 

yaşam tatminine yönelik bir etkisinin olduğuna işaret etmektedir 

(Cramer, 1994; Dolan ve Gosselin, 1998; Judge ve Watanabe, 1994; 

Lewis ve Borders, 1995; Schmitt ve Pulakos, 1985).  

Recepoğlu ve Ülker Tümlü (2015) de Kastamonu Üniversitesi Eğitim 



 

136 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

Fakültesi akademik personelinin iş ve yaşam doyumları üzerine yap-

tıkları araştırmada iki değişken arasında orta düzeyde anlamlı korelas-

yon tespit ederken, iş tatmininin yaşam tatminindeki değişimin % 

12’sini açıkladığını belirtmişler yaş ve cinsiyet gibi demografik değiş-

kenlerin gruplar arasında anlamlı şekilde farklılaşmadığını raporlamış-

tır.  

Filiz (2014) araştırmasının sonucunda akademisyenlerin yaşam tatmi-

ninin en çok unvana bağlı olduğunu ifade etmektedir. İş tatmininin 

yaşam tatminindeki % 27’lik değişimi açıkladığını ve etki sırasıyla bu 

faktörlerin gelişme ve yükselme imkânları, iş arkadaşları ve yönetim 

tarzı olduğunu raporlamıştır.  

Benzer şekilde Toker (2012) de 648 akademik personelin yaşam tat-

minini araştırdığı çalışmasında profesörlerin diğer unvandaki akade-

mik personele göre daha yüksek yaşam doyumu yaşadığını raporla-

mıştır. Ayrıca cinsiyet, yaş, kıdem ve kurumdaki hizmet yılına göre de 

yaşam tatmininin etkilendiğini belirtmiştir. 

Nair ve Gaither (1999) eczacılık fakültesi çalışanları üzerindeki araş-

tırmalarında evli ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevenlerin iş dışı 

faktörler olarak yaşam tatminini etkilediğini belirtmişler, yaşam tat-

mininin cinsiyete göre farklılaşmadığını söylemişlerdir.  

Şangar (2016), Eskişehir’deki iki yüksek öğretim kurumundaki aka-

demik personel üzerinde yaptığı çalışmasında iş tatmini ile yaşam 

tatmini arasında anlamlı pozitif ilişiki tespit etmiş, iş tatminindeki 

artışın yaşam tatmini de artıracağını belirtmiştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA 

Bu bölümde çalışmanın araştırma kısmına yer verilmiş olup; ilk kı-

sımda analiz ile ilgili olarak araştırmanın yöntemi, evren ve örneklem 

bilgileri ile kullanılan ölçeklere yer verilmiştir.  

İkinci kısımda ölçeklere dair doğrulayıcı faktör analizleri ve güvenilir-

lik sonuçları ile demografik tanımlayıcı istatistikler, değişkenler arası 

ilişkileri tespit etmeye yönelik korelasyon ve regresyon analizleri ile 

gruplar arası anlamlı farklılıkları tespit etmeye yönelik testlerin sonuç-

ları ile bulgular yer almaktadır.  

4.1. Araştırmanın yöntemi 

Araştırmanın yöntemi kısmında, evren ve örneklem hakkındaki bilgi-

lere, veri toplama araçlarına, bunların güvenilirliklerine, geçerlilikle-

riyle araştırma modeline, hipotezlerine ve analiz sonuçlarına değinil-

miştir. 

Araştırma yöntemi olarak, ilişkisel genel tarama modeli benimsenmiş-

tir. Geçmişte olan ya da halihazırda var olan bir durumu olduğu şek-

liyle betimlemeye çalışan tarama modeli yöntemi, deneysel müdahale-

lerden arındırılmış şekilde olay ve bireyleri etkilemeden oldukları gibi 

tanımlamaya çalışmaktır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemanı 

olan bir evrenin tamamını veya seçilen örneklem ile evren hakkında 

genel bir yargıya varmayı ifade eden tarama modelidir. İlişkisel tara-
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ma ise iki ya da daha fazla değişken arasında birlikte hareketin veya 

değişimin varlığını/derecesini belirlemeye çalışır (Karasar, 2009: 86; 

Fraenkel & Wallen, 2006). 

4.1.1. Evren ve örneklem 

Türkiye’de 129 devlet, 78 vakıf üniversitesinde 4 milyon 400 bin li-

sans, 2 milyon 800 bin ön lisans, 390 bin yüksek lisans ve 96 bin dok-

tora öğrencisi bulunmakta; 26 bini profesör, 15 bini doçent, 39 bini 

doktor öğretim üyesi, 36 bini öğretim görevlisi ve 24 bini araştırma 

görevlisi olmak üzere yaklaşık 140 bin  öğretim üye ve elemanı bu-

lunmaktadır (istatistik.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 6.3.2019).  

Araştırmanın problemi bölümünde sebeplerden dolayı çalışmanın 

akademik personel üzerinde yürütülmesi tasarlanmıştır. Akademik 

çalışanı öğretim elemanlığı uzmanlığa dayalıdır ve nitelikli iş gücün-

den oluşmaktadır. Ayrıca üniversite en yüksek öğretim kurumudur ve 

ülkelerin gelişmesine katkı sunan en önemli dişlilerdendir. Araştırma 

konusu çalışmanın verisinin elde edilmesi için bütünü temsil kabiliyeti 

olduğu düşünülen Samsun ili sınırlarında bulunan Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi akademik personeli evren olarak belirlenmiştir. Üniversi-

teler kendi içerisinde birbirinden çok farklı bölümleri ve birimlerden 

meydana gelmekte ve çeşitli fonksiyonları yerine getirmektedir. Tek 

bir üniversite/kampüs içerisinde dahi oldukça fazla alt kültürler bu-

lunmaktadır. Bu nedenle araştırma bir üniversite kültürünü kapsaya-

cak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 52200 öğrenciye hizmet veren 18 
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fakülte, 14 yüksek okul ve 5 enstitüde görev yapan 432 Profesör, 274 

Doçent, 346 Doktor Öğretim Üyesi, 378 Öğretim Görevlisi ve 1026’sı 

Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 2456 akademik personel var-

dır (sayilarla.omu.edu.tr, Erişim tarihi: 16.4.2019). Bu personelin bi-

rim ve unvana göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3: Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik personelinin birim ve unvanlara 

göre dağılımı 

Birim 

Prof. 

Dr. 

  Doç. 

Dr. 

Dr.Öğr. 

Üyesi 

Öğr. 

Gör. 

Arş. 

Gör. 
Toplam 

A.F. Başgil Hukuk Fak. 1 1 5 1 36 44 

Ç. İnsan ve Toplum B. Fak. 0 1 2 0 0 3 

Devlet Konservatuvarı 1 5 2 4 2 14 

Diş Hekimliği Fakültesi 23 26 5 2 76 132 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 25 25 

Eğitim Fakültesi 26 34 56 32 35 183 

Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 62 62 

Fen-Edebiyat Fakültesi 84 28 35 5 54 206 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 0 0 0 3 3 

Güzel Sanatlar Fakültesi 4 0 10 0 10 24 

İkt. ve İdari Bil. Fakültesi 5 7 15 0 20 47 

İlahiyat Fakültesi 24 10 17 5 11 67 

İletişim Fakültesi 0 2 13 2 18 35 

Meslek Yüksekokulları 5 2 19 216 5 247 

Mimarlık Fakültesi 1 2 9 1 19 32 

Mühendislik Fakültesi 27 26 38 0 51 142 

Rektörlük 0 0 0 69 0 69 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 39 39 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 3 20 10 34 70 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 0 0 48 48 

Tıp Fakültesi 142 66 57 24 425 714 

Turizm Fakültesi 0 4 5 0 13 22 

Veteriner Fakültesi 33 29 12 1 17 92 

Y. Doğu Spor Bil. Fakültesi 4 4 10 5 4 27 

Ziraat Fakültesi 49 24 16 1 19 109 

Toplam 432 274 346 378 1026 2456 
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Örneklem sayısının evreni temsil kabiliyeti ve ne kadar olması gerek-

tiği ile ilgili çok farklı hesaplama yöntemleri vardır. Bunlardan en sık 

kullanılanı şu şekilde gösterilebilir:  

 

Burada N: evren büyüklüğü iken, e: hata payı, z: z değeri olarak he-

saplanmaktadır. Bu formül kullanılarak % 95 güvenirlik düzeyi 

(z=1.96) ve % 5 hata payı ile evren büyüklüğünü temsil eden örnek-

lem büyükleri hesaplandığında ise sonuç aşağıdaki gibidir (Krejcie & 

Morgan, 1970): 

Tablo 4: Basit örneklem hesabı 

Evren Bü-

yüklüğü (N) 
100 500 750 1000 2500 5000 10000 100000 

Örneklem  

Sayısı (n) 
80 217 254 278 333 357 370 383 

 

Bu hesaba göre ise bu çalışmanın evrenini % 95 güven aralığında ve 

% 5 hata payı ile temsil gücüne sahip örneklemin büyüklüğü 333 ol-

malıdır. 

Güvenirlik düzeyi arttıkça ve hata payı azaldıkça aynı evren için daha 
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büyük örnekleme ulaşılması gerekmektedir. % 95 güvenirlik düzeyi 

evrenden toplanacak sonuçların da örneklemden toplananlarla % 95 

benzerlik göstereceği anlamına gelmektedir. Tabachnick & Fidell 

(2007) faktör analizi için n = (m.8 + 50), m: faktör sayısı, formülünü 

önermiştir. Miller & Kunce (1973) her bir bağımsız değişken için 10 

katı gözlem olması gerektiğini belirtmektedir. Bujang ve diğerleri 

(2017) ise deneysel olmayan çoklu doğrusal regresyon için 300 örnek-

lemin yeterli olduğunu belirtmektedir.  

Alınan etik kurulu kararı ile (Ek: 9) belirlenen sayıda ankete ulaşmak 

için yüz yüze ve e-posta ile tüm personele ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada tesadüfi örnekleme yoluyla ana kütledeki birim dağılımına 

yakın oranlarda anket toplanmaya çalışılmıştır. Genel toplamda 515 

adet anket geri dönüşü alınmış olup eksik, hatalı ve özensiz doldurul-

duğu tespit edilen 14 anket, analizlere dâhil edilmemiştir. 

4.1.2. Veri toplama araçları 

Çalışmanın verilerini elde etmek için anket formu oluşturulmuştur. İlk 

bölüm yaş, cinsiyet, medeni durum, son mezuniyet düzeyi, unvan, 

birim, meslekte geçirilen yıl sayısı, kurumda geçirilen yıl sayısı ile 

idari görevde olunup olunmadığını tespit etmek için sorulan 9 demog-

rafik sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde geçerlilikleri ve güvenilir-

likleri daha önceki çalışmalarda kanıtlanmış dört ayrı ölçekten fayda-

lanılacaktır. Bunlar örgütsel iletişim ölçeği, örgüt kültürü ölçeği ve iş 

tatmini ile yaşam tatmini ölçeğidir (Ek: 8). 

Tüm ölçekler, 5’li Likert skalası ile derlenmiştir. Buna göre 1 “kesin-
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likle katılmıyorum, 2 “katılmıyorum, 3 “kısmen katılıyorum”, 4 “katı-

lıyorum”, 5 “kesinlikle katılıyorum” anlamına gelmektedir.  

Örgütsel İletişim Ölçeği: Downs ve Hazen’in (1977) geliştirdiği, Va-

rona (1996) tarafından “bölümler arası iletişim” boyutu eklenerek 

güncellenen Örgütsel İletişim Doyumu Ölçeği (CSQ-Communication 

Satisfaction Questionnaire) kullanılmıştır. Ölçek örgütsel iletişim do-

yumunu, Üstlerle İletişim, Yatay İletişim, İletişim İklimi, İletişim 

Araçlarının Kalitesi ve Bölümler Arası İletişim olarak beş boyutta 

beşer ifade ile ölçmektedir. Orijinal ölçeğin genel güvenilirlik değeri-

nin .94 olduğu, Pincus’un (1986) geçerlilik ve güvenilirlik istatistiğini 

doğruladığı ölçeğin, devam eden yıllardaki çalışmalarda alt boyutların 

iç tutarlılık katsayılarının .75 ile .86 (Simpson, 1988), .64 ile .92 (Va-

rona, 1991’dan akt. Gülnar, 2009: 70), .56 ile .96 (Gülnar, 2009) ara-

sında raporlandığı görülmektedir (Gülnar, 2009:70-71). 

Örgüt Kültürü Ölçeği: Örgütsel kültür değişkenini ölçmek için 

Physey’in (1993) örgüt kültürü kuramı temel alınarak İpek (1999) 

tarafından ortaöğretim kurumlarına uyarlanan “güç kültürü, rol kültü-

rü, başarı kültürü ve destek kültürü” alt boyutlarından oluşan ölçeğin, 

İra ve Şahin (2011) tarafından üniversite öğretim elemanları üzerinde 

geçerlilik ve güvenirlilik analizi yaptıkları çalışmada “rol kültürü”nün 

çıkarıldığı üç boyutlu hâli kullanılmıştır. Başarı kültürü 6 ifade ile, 

güç kültürü 7 ifade ile ve destek kültürü 9 ifade ile ölçülmektedir. Bu 

ölçek ile yapılan çalışmalarda alt boyutların iç tutarlılık katsayıları .60 

ile .90 (İpek, 1999) ve .67 ile .91 arasında değişmektedir (İra ve Şahin, 

2011: 7-10). 
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İş Tatmini Ölçeği: Katılımcıların iş tatminini ölçmek için 5 ifade ve 

tek boyuttan oluşan orijinali Brayfield ve Rothe (1951) tarafından 

ortaya konan, Judge ve diğerlerinde görülen (2009) , Türkçe’ye uyar-

laması ise Akkoç ve diğerleri (2012) tarafından yapılan iş tatmini öl-

çeği kullanılmıştır. İfadeler 5’li Likert ile ölçülmektedir. Yapılan ça-

lışmalarda ölçeğin iç tutarlılığının .82 (Judge ve diğerleri, 2009) .90 

Chen ve diğerleri, (2009), .81 (Akkoç ve diğerleri, 2012) ve .94 (Ça-

lışkan ve Hazır, 2012) gibi yüksek değerler aldığı görülmüştür. 

Yaşam Tatmini Ölçeği: Yaşam tatmini ölçeği Diener ve diğerleri, 

(1985) tarafından oluşturulan ve Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve 

güvenirliliği Bekmezci ve Mert (2018) tarafından yapılan 5 ifadeli 

ölçekten faydanılmıştır. Dağlı ve Baysal (2016) da daha önce benzer 

bir çalışma yapmış olup .88 iç tutarlılık katsayısı raporlamış, Bekmez-

ci ve Mert (2018) de buna yakın bir katsayı (.87) belirtmişlerdir.  

Oluşturulan anket formu çalışmaya başlamadan önce 35 kişilik bir 

gruba uygulanarak ifadelerin anlaşılır olup olmadığı denetlenmiştir. 

Gelen geri bildirimler doğrultusunda minör düzeltmeler yapılarak an-

ket formuna son hâli verilmiştir. Yaş, meslekte geçirilen yıl, kurumda 

geçirilen yıl soruları daha sonra gruplamak üzere açık uçlu olarak bı-

rakılmıştır (Ek: 8). 

4.1.3. Analiz öncesi kontroller 

Derlenen verilerin analizine geçilmeden önce düzgün, eksiksiz ve ha-

zır olduğundan emin olmak amacıyla öncelikle gerekli kontrolleri 

yapılmıştır. İlk olarak kayıp veri olup olmadığı ve varsa kendi arala-



 

144 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

rında sistematik dağılıp dağılmadığı, kayıp veri analizi ile incelemiş-

tir. Kayıp verilerin (% 0,2 ile % 0,6 aralığında değişen değerlerle) % 

5’in altında olduğu ve Little’s MCAR değeri testi (p=,597) p değeri-

nin anlamsız olduğu yani verilerin rassal olarak yanıtsız kaldığı iz-

lenmiştir. Kayıp veriler sürekli ve aralıklı değişkenler için yeniden 

atanabilecek olup, kategorik değişkenlere herhangi bir müdahale ya-

pılmaması gerekmektedir (Lynch, 2007). Sonuç olarak veri setindeki 

sürekli değişkenlerin kayıp verileri yerine seri ortalamasının atanması 

yoluyla doğrulayıcı faktör analizine hazır hâle getirilmiştir. 

İkinci olarak tek değişkenli (univariate) ve çok değişkenli (multivaria-

te) aykırı (veya uç) değerlerin tespit edilmesi işlemi yapılmıştır. Aykı-

rı değerler ortalama değeri medyan değerinden uzaklaştırarak standart 

hatayı artıran ve yanlı (biased) çıkarımlara sebep olarak analiz sonuç-

larını etkileyebilecek yanıtlar olarak ifade edilebilir. Tek değişkenliler 

için aykırı değerler boxplot fonksiyonu ile grafik üzerinden tespit 

edilmektedir. Burada gösterilen uç değerler analiz edilen tek bir ifade 

için sonuçları vermektedir. Ancak yalnızca bu sonuca bakarak bu göz-

lemlerin örneklemden çıkarılması Likert ile ölçülen ifadeler için doğru 

değildir. Likert skalasında (örneğin 5’li Likert skalasında 1 ya da 5 

olarak) yanıtlanan bir ifadenin aykırı değer alması söz konusu değil-

dir. Ancak burada elde edilen gözlemler çok değişkenli uç değerler 

analizi sonuçları ile birlikte ele alınırsa daha sağlıklı sonuçlar elde 

edileceği söylenebilir. Bunun için uç değerler gözlenen her gözlem 

veri setinde tek tek kontrol edilerek (case-by-case) katılımcının o fak-

tördeki ya da bölümdeki cevaplarının tümünün birbirini tekrar eder 
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veya sıralı şekilde yanıtlanarak özensiz doldurulduğu, varsa ifadeler 

arasındaki kontrol sorularına gerekli yanıtların verilmediği, ters kodlu 

olması gereken yanıtların aynı olması gibi katılımcının anketi dikkat-

sizce yanıtladığına yönelik birden fazla kanıt bulunduğunda o gözle-

min analizden çıkarılması daha doğru olacaktır.  

Çok değişkenli aykırı değerler iki ya da daha fazla değişkenin veri 

setindeki diğer gözlemlerin sergilediği standart korelasyon kümelerine 

uymayan gözlemlerin tespitini ifade eder. Çok değişkenli uç değerler 

Mahalanobis uzaklığı hesaplaması ile tespit edilebilmektedir. Mahala-

nobis bir p değerinin d (faktör ortalaması) değerinden kaç standart 

sapma uzakta olduğunu ifade etmektedir. Bu değer 0 ise p ortalamaya 

eşittir, büyüdükçe p ortalamadan uzaklaşıyor demektir. Bu analizin ön 

şartı olarak verilerin normal dağılım gösteriyor olması gerekmektedir. 

Faktörün örneklem ortalamasından uzaklığını ölçen Mahalanobis 

uzaklığı SPSS’te regresyon analizi alt menüsünden (Save) seçilerek 

yapılabilmektedir. (Çokluk, ve diğerleri, 2016: 14-15). Oluşan yeni 

değişken büyükten küçüğe doğru sıralandığında aykırı olabilecek de-

ğerler görülebilmektedir. Ancak bu değerlerin Ki-kare dağılımındaki 

olasılıklarına bakılması daha net sonuçlar vermektedir. Bunun içinse 

yeni bir değişken oluşturarak 1- CDF(MAH,df) formülü ile .001’in 

altındaki gözlemlerin aykırı/uç olduğu tespit edilir. 

Aykırı değerlerin silinme kararı örneklem sayısı ile analiz sonuçları 

arasında bir değiş tokuş niteliğindedir. Örneklem sayısı fazla ise aykırı 

değerlerin silinmesi işleminde daha esnek olunabilirken, örneklem 

sayısı az ise ve yapılacak analiz sonuçlarını oldukça fazla etkiliyorsa 
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hangi değerlerin silinmesi gerektiği kararında daha dikkatli olunmalı-

dır. 

Veri setine dâhil edilmeyen 14 gözleme ek olarak 9 gözlem daha bu 

kriterleri sağlayamadığı için analizlere dâhil edilmemiştir. Kalan 492 

gözlem, AMOS yazılımı ile doğrulayıcı faktör analizine, SPSS yazı-

lımı ile de güvenilirlik, t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon ana-

lizlerine tabi tutulmuştur. 

Parametrik testler ve çok değişkenli analizlerin bir ön şartı olarak veri-

lerin normal dağılımının da kontrol edilmesi gerekmektedir (Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016: 16-17). Verilerin normal dağılı-

mını istatistiksel olarak tespit etmek için çarpıklık (skewness) ve ba-

sıklık (kurtosis) değerlerine bakılabilir (Schumacker ve Lomax, 2016: 

35). Çarpıklık ve basıklık değerlerinin hangi veri için hangi aralıklar-

da olması gerektiği ile ilgili farklı kaynaklar gösterilebilir. Bu çalış-

manın analizleri için kullanılacak veri setindeki ifade ve boyutların 

çarpıklık ve basıklık değerleri Hair ve diğerleri (2013: 71) tarafından 

öngörülen sınır (-1 ile +1) aralığında olduğu için normal dağılım var-

sayımının sağlandığı söylenebilir.   

4.2. Araştırmanın bulguları 

Bu bölümde demografik tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör 

analizi ile ölçek geçerlik ve güvenirlik sonuçları, gruplar arası farklı-

lıklar, değişkenler arası ilişkiler ve etkiler iki bölüm altında incelene-

cektir: 



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 147 

 

 

 

4.2.1. Demografik tanımlayıcı istatistikler 

Örneklemi oluşturan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik 

personeli katılımcıları aşağıdaki gibi demografik olarak dağılmıştır: 

Tablo 5: Katılımcıların demografik özelliklere göre dağılımı 

  Frekans (n) Yüzde 

(%) 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

Toplam 

281 

211 

492 

57,1 

42,9 

100,0 

Medeni Hâl Evli  

Bekâr 

Toplam 

339 

153 

492 

68,9 

31,1 

100,0 

Yaş 30 ve altı 

31-40 

41-50 

51 ve üzeri 

Toplam 

125 

164 

115 

88 

492 

25,4 

33,3 

23,4 

17,9 

100,0 

Unvan Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğretim Üyesi 

Öğretim Görevlisi 

Araştırma Görevlisi 

Toplam 

70 

77 

114 

71 

160 

492 

14,2 

15,7 

23,2 

14,4 

32,5 

100,0 

Meslekteki Yıl 1-5 

6-10 

11-20 

21 ve üzeri 

Toplam 

123 

121 

106 

142 

492 

25,0 

24,6 

21,5 

28,9 

100,0 

Kurumdaki 

Yıl 

1-5 

6-10 

11-20 

21 ve üzeri 

Toplam 

194 

128 

96 

74 

492 

39,5 

26,0 

19,5 

15,0 

100,0 

İdari Görev Var 

Yok 

Toplam 

97 

395 

492 

19,7 

80,3 

100,0 

Birim A.F. Başgil Hukuk Fakültesi 

Diş Hekimliği Fakültesi 

6 

42 

1,2 

8,5 
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Gelir düzeyinin bu meslekte gruplar arasında fazla değişmeyeceği ve 

diğer kişisel-çevresel faktörlerin çalışmanın ana hipotezleri olmadığı 

için detaylandırılması gerekmediği düşünülerek toplanan veriler ince-

lendiğinde evli (% 68,9) olan katılımcıların bekâr olanlardan daha 

yüksek bir orana sahip oldukları görülmektedir.  

40 yaş ve altında akademisyenlerin örneklemde % 58,7 temsil edildiği 

düşünüldüğünde kurumun akademik personel yaş ortalamasının aşağı-

larda olduğunu ve genç akademisyen istihdam oranın yüksek olduğu 

öngörülebilir. 

Tablo 6: Meslekteki yıl ile kurumdaki yıl dağılımı çapraz tablosu 

  Kurumdaki Yıl  

  1-5 yıl 6-10 yıl 11-20 yıl 21 ve üzeri Toplam 

Meslek-

teki Yıl 

1-5 yıl 122 1 0 0 123 

6-10 yıl 42 76 3 0 121 

11-20 yıl 23 38 45 0 106 

21 ve üzeri 7 13 48 74 142 

Toplam  194 128 96 74 492 

Eğitim Fakültesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Meslek Yüksekokulları 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Tıp Fakültesi 

Veteriner Fakültesi 

Ziraat Fakültesi 

Diğer Birimler 

Toplam 

78 

82 

11 

14 

14 

60 

48 

23 

24 

35 

38 

17 

492 

15,9 

16,7 

2,2 

2,8 

2,8 

12,2 

9,9 

4,7 

4,9 

7,1 

7,7 

3,4 

100,0 
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Meslekte geçirilen yıl verisine göre katılımcılar arasında dengeli bir 

dağılım mevcuttur. Bununla birlikte kurumda geçirilen yıl verisine 

göre 1 ile 5 yıl arasında üniversitede çalışmakta olan personel sayısı-

nın diğerlerine oranla daha yüksek (% 39,5) olduğu anlaşılmaktadır. 

Hem meslekte hem de bu üniversitede 1 ile 5 yıl arasında görev yapan 

122 kişinin (% 24) olduğu görülmektedir. Meslekte ve kurumda 10 

yılın üzerinde görev yapan 167 kişinin (% 33) olduğu anlaşılmaktadır. 

Kurum özelinde mesleğe yeni başlayanların ve uzun yıllar meslekte 

olup bu kurumda kalanların sayısının fazla olduğu söylenebilir. 

Unvana göre katılımcılar arasında araştırma görevlilerinin diğer un-

vanlara göre daha fazla dağıldığı (% 32,5), bunu doktor öğretim üye-

lerinin (% 23,2) izlediği görülmektedir. Ana kütle içerisinde de araş-

tırma görevlilerinin % 42 ile çoğunluğu oluşturduğu kurumda diğer 

unvanlar arasında dengeli bir dağılım varken kariyerinin başında olan-

ların daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların çoğu idari görev kademelerinde bulunmazken (% 80,3), 

Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi 

birimlerinden katılımcıların örneklemin yarısını oluşturduğu görül-

mektedir.  

4.2.2. Ölçeklere ait geçerlik ve güvenirlik analizleri 

Bilimsel çalışmalarda ölçme araçlarının ölçülmek istenen olguyu ölç-

me derecesi geçerlik/geçerlilik olarak isimlendirilmektedir. Yapı ge-

çerliliğinin ölçek geliştirme, uyarlama veya bir ölçeğin farklı örnek-
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lemde sağlanması için faktör analizlerinden yararlanılır. İlk kez geliş-

tirilen ve faktör yapısının ne olduğuna dair bilgi sahibi olunmayan 

ölçme araçlarının geçerliliği için keşfedici/açıklayıcı (exploratory) 

faktör analizine başvurulurken, faktör yapısına dair bir beklenti ya da 

teorik arka plana sahip olunan ölçüm araçlarının geçerliliği için doğru-

layıcı (confirmatory) faktör analizi devreye girmektedir. Levine’ye 

(2005) göre doğrulayıcı faktör analizi için gerekli koşullar çoğu testte 

karşılanmaktadır. Thompson (2004) ise bir verinin altında yatan yapı-

nın belirlenmesi ve/veya geçerli bir ölçüm modeli geliştirme çalışması 

için doğrulayıcı faktör analizinin birincil seçenek olarak kullanılması-

nı önermektedir (Matsunaga, 2010: 108). Bu gerekçelerle kullanılan 

ölçeklerin yapı geçerlilikleri doğrulayıcı faktör analizi ile denetlen-

miştir. 

Doğrulayıcı faktör analizi için kullanılan AMOS ve LISREL gibi ya-

zılımlar esas olarak SEM (Yapısal Eşitlik Modellemesi) temelli araş-

tırma modelleri için kullanılsa da varyans, kovaryans, çoklu regres-

yon, aracılık ve düzenleyicilik analizlerine de imkân vermektedir. 

Yazılım, kurulan modelin genel olarak uyum iyiliğini (model fit) gös-

tergeler (index) üzerinden göstermektedir. Programın verdiği her gös-

terge her analiz için takip gerektirmese de çıkan model uyumu değer-

lerinin kabul edilebilir seviyelerin üzerinde olması sonraki analizlere 

geçilmesi için gerekliliktir. Bu çalışmada kullanılacak bazı göstergele-

re kısaca değinmekte fayda görülmektedir (Meydan ve Şeşen, 2015: 

32-34): 

Ki-Kare Testi (𝜒2/df): Gözlenen ile beklenen varyans ve kovaryans 
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değerlerine göre farklılık hipotezinin test edilmesine dayanan model 

ile veri arasındaki uyumu test eden göstergedir. Ki-kare/serbestlik 

derecesinin 5’ten küçük olması aranırken, 0 yakınsaması modeli uyum 

iyiliğinin artmasını ifade eder. 

Uyum İyiliği İndeksi (Goodness of Fit-GFI): Kurulan model ile açık-

lanan varyans ve kovaryans miktarını dikkate alan bu indeks model 

uyumunu örneklem büyüklüğünden bağımsız olarak değerlendiren 

mutlak uyum indeksi olarak tanımlanmaktadır. 0 ile 1 arasındaki de-

ğerin 1’e yakın olması en iyi uyumu ifade ederken, 0,90 ve üzerindeki 

bir değer kabul edilebilirdir.  

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index-CFI): Değiş-

kenler arasında hiçbir ilişki olmadığını varsayan yokluk modeli (ko-

varyansı) ile öngörülen modelin (kovaryans matrisinin) karşılaştırıldı-

ğı göstergedir. 0 ile 1 arasında değer alan indeksin 0,95 üzerinde değer 

alması kabul edilebilir seviye iken 1’e yakınsaması mükemmel uyuma 

işaret eder. 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error 

Approximation-RMSEA): Merkezi olmayan ki-kare dağılımında evren 

kovaryanslarını belirlemek için kullanılan gösterge, 0 ile 1 arasında 

değer alır. Değerin sıfıra yakınsaması model uyumunun arttığını ifade 

eder. 0,05 ile 0,08 arasındaki değerler kabul edilebilir aralıktadır ve 

evren ile örneklem kovaryansları arasında fark olmadığı anlamına 

gelir.  
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Standardize Edilmiş Artık Değerlerin Ortalama Karekökü (Standardi-

zed Root Mean Square Residual-SRMR): Hipotez modeli ile gözlem-

lenen kovaryans matrisi artıkları arasındaki farkın karekökü olarak 

hesaplanan tutarsızlık/uyumsuzluk göstergesidir. Farklı skalada yanıt-

lanan ifadeler için standardize edilmiş hâlinin kullanılması gerekmek-

tedir. Göstergenin 0,08’den daha düşük değer alması yeter kriteri iken 

sıfıra yakınsaması tercih edilir. 

Çalışmada incelenen göstergeler ile kabul edilebilir ve iyi uyum ara-

lıkları ve kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 7: Kabul edilebilir ve mükemmel uyum iyiliği indeksi aralıkları 

Kaynak: a: Byrne (2006), b: Hair et al. (2010), c: Forza ve Filippini (1998), d: Byrne 

(1998), e: Hu ve Bentler (1999), f: Schermelleh-Engel ve diğerleri (2003) 

 

Doğrulayıcı faktör analizinde, doğrudan gözlemlenip/ölçülebilen veri-

ler gözlenen değişken olarak adlandırılırken, bu gözlenen değişkenle-

rin ortak varyansından türetilen ve onların hipotetik olarak açıkladığı 

düşünülen doğrudan gözlenemeyen değişkenlere ise gizil (latent) de-

ğişken denmektedir. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde ölçü-

 Kabul Edilebilir Uyum Mükemmel Uyum 

𝜒2/df a 2≤ x ≤3 1≤ x ≤2 

GFIb,c 0,80≤GFI≤0,89 0,90≤GFI≤1 

CFIb,c 0,90≤CFI<0,97 0,97≤CFI≤1 

RMSEAc,f 0,05≤RMSEA≤0,08 0≤RMSEA≤0,05 

RMRd,e 0,05≤RMR≤0,10 0≤RMR≤0,05 
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len veriler ilişkili olduğu düşünülen gizil değişkenlere (alt boyutlar) 

tek yönlü şekilde bağlanarak bu gizil değişkenler üzerindeki nedensel 

etkileri (regresyonu) ve gözlenen değerin (faktör) yüklenmesi elde 

edilir. Gizil değişkenler arasındaki çift yönlü (kovaryans) bağlantılarla 

da boyutlar arası korelasyon ölçülmüş olur. İkinci düzey (second or-

der) doğrulayıcı faktör analizinde gizil değişkenler tek yönlü oklarla 

bir üst gizil değişkene bağlanılır ve aralarındaki regresyon tespit edi-

lir. 

4.2.2.1. Örgütsel iletişim ölçeği için doğrulayıcı faktör 

analizi 

Örgütsel iletişimi ölçmek için kullanılan ölçme aracı üstlerle iletişim 

(Üİ, ekteki analizlerde supervisor communication-SVC olarak), yatay 

iletişim (Yİ, lateral communication-VC), iletişim araçlarının kalitesi 

(İAK, communication media-CM), iletişim iklimi (İİ, communication 

climate-CC) ve bölümler arası iletişim (BAİ, interdepertment commu-

nication-IDC) olarak beş boyutta beşer ifade ile temsil edilmektedir.  

Yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde yatay iletişim bo-

yutunda yer alan “Kurumumuzda dedikodu aktif düzeydedir” ifadesi-

nin katılımcıların kimi tarafından olumlu kimi tarafından ise olumsuz 

bir yargı olarak algılandığı ve ifadenin faktör yükünün boyuttaki diğer 

sorularla ayrıştığı görülmüştür. Costello ve Osborne (2005) faktör 

yükü .50 ve üzeri değerlerin sağlam bir faktör yapısı için gerekli oldu-

ğunu belirtirken boyut başına da üç ifadeden daha az ifade olmasının 

faktör analizini zayıflatacağını ifade etmiştir. Faktör yükü düşük çıktı-
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ğı için bu ifade analizden çıkarılarak yatay iletişim boyutu dört ifade 

ile ölçülmüştür. Detaylı bilgiler ve grafiksel gösterimler Ek: 1’de ve-

rilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda örgütsel iletişim boyutu için ilk elde edilen ve mo-

difikasyon sonrası uyum iyiliği değerleri verilmiştir: 

Tablo 8: Örgütsel iletişim doyumu ölçeğinin DFA uyum iyiliği değerleri 

 

 𝜒2 df 𝜒2/df GFI CFI RMSEA RMR 

Asıl 854,595 265 3,225 ,873 ,933 ,067 ,065 

Modifikasyon 

Sonrası 
611,362 234 2,613 ,907 ,957 ,057 ,057 

 

Örgütsel iletişim ölçeğinin yapı geçerliliği sonrası üstlerle iletişim 

boyutundaki (SVC) ifadelerin faktör yüklerinin 0,66 ile 0,82 arasında, 

yatay iletişim (VC) boyutu ifadelerinin 0,54 ile 0,78 arasında, iletişim 

iklimi (CC) boyutu ifadelerinin 0,75 ile 0,84 arasında, iletişim araçla-

rının kalitesi (CM) boyutu ifadelerinin 0,68 ile 0,89 arasında ve bö-

lümler arası iletişim boyutu (IDC) ifadelerinin 0,79 ile 0,86 arasında 

dağıldığı raporlanmıştır. Ölçeğe ait iç tutarlık için hesaplanan Cron-

bach’s Alpha güvenilirlik değerleri ile ortalama ve standart sapmaları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Tablo 9: Örgütsel iletişim doyumu ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler 

Alt Boyut 

İfade 

Sayısı (n) 

Ortalama 

(M) 

Standart 

Sapma 

(S.d) 

Cronbach’s 

Alpha 

Üstlerle İletişim 5 3,46 1,00 ,872 

Yatay İletişim 4 3,59 ,75 ,715 

İletişim İklimi 5 3,05 ,92 ,901 

İletişim Araçlarının Kalitesi 5 3,41 ,94 ,900 

Bölümler Arası İletişim 5 3,00 ,97 ,923 

 

Ölçek güvenirlik katsayılarının ,71 ile ,92 aralığında olduğu görül-

mektedir. Gürbüz ve Şahin’e (2015) göre sosyal bilimler çalışmaların-

da bu katsayının ,70’in üzerinde olması gerekmektedir. Yatay iletişim 

boyutunun alt sınıra yakın olduğu buna rağmen en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu görülmektedir. 

Buna ek olarak, bu beş alt boyutun bir araya geldiğinde bir üst gizil 

(örgütsel iletişim olarak adlandırdığımız) değişken tarafından açıkla-

nabilir yapıda olup olmadığını tespit etmek için ikinci düzey faktör 

analizi yapılmıştır. İkinci düzey faktör analizi sonucu (Ek: 4) boyutla-

rın faktör yükü aşağıdaki gibidir:  

Tablo 10: Örgütsel iletişim doyumu ölçeği boyutlarının faktör yükleri 

Alt Boyut İfade Sayısı (n) Faktör Yükü 

Üstlerle İletişim 5 ,836 

Yatay İletişim 4 ,796 

İletişim İklimi 5 ,942 

İletişim Araçlarının Kalitesi 5 ,949 

Bölümler Arası İletişim 5 ,889 

 

Alt boyutlara ait faktör yüklerinin ,79 ile ,94 arasında dağıldığı gö-
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rülmektedir.  

4.2.2.2. Örgüt kültürü ölçeği için doğrulayıcı faktör anali-

zi 

Örgüt kültürünü ölçmek için kullanılan ölçüm aracı, örgüt kültürünü 

başarı kültürü (BK, ekteki analizlerde achievement culture-ACC ola-

rak), güç kültürü (GK, power culture-POWC) ve destek kültürü (DK, 

support culture-SUPC) olarak üç boyutlu bir yapıda ele almaktadır. 

Başarı kültürü için 6, güç kültürü için 7 ve destek kültürü için 9 ifade 

bulunmaktadır. Ölçüm aracında ters kodlu ifade yer almamasına kar-

şın yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda güç kültürü boyutun-

da 5 ifadenin faktör yüklerinin 0,50 değerinin altında olduğu görül-

müştür (Ek: 2). 0,50’nin altında faktör yükleri bulunan “Hiç kimse 

fakülte yönetimiyle ters düşmek istemez”, “Fakülte yönetimi sık sık 

kurallara uyulmasını hatırlatır” gibi güç kültürü boyutu ifadeleri tek 

tek analizden çıkarılarak model uyumu ve faktör yükü dengesi sağ-

lanmaya çalışılmıştır. Güç kültürü ifadelerinin katılımcıların bir kısmı 

tarafından olumlu ve diğer bir kısmı tarafından ise olumsuz algılana-

rak faktör yüklenmesini bozduğu çıkarımına gidilebilir. İfadelerin 

kendileri doğrudan bir olumsuzluk ya da eleştirel bir yapı içermezken 

katılımcının algıladığı olgu bağlamında farklı ve/veya yanlış anlama-

lar meydana gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Yapılan ikinci düzey 

doğrulayıcı faktör analizinde güç kültürü boyutunun faktör yükünün 

kalan iki ifade ile boyutu açıklayıcılığının azaldığı (,61) görülmüştür. 

Bu nedenle güç kültürü boyutu doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 

analizden çıkarılmıştır.  
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Analize dâhil edilen asıl model ve modifikasyonlar sonrası oluşan 

model uyum iyiliği skorları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 11: Örgüt kültürü ölçeğinin DFA uyum iyiliği değerleri 

 𝜒2 df 𝜒2/df GFI CFI RMSEA RMR 

Asıl 1079,381 206 5,240 ,802 ,875 ,092 ,111 

Modifikasyon 

Sonrası 192,434 82 2,347 ,950 ,982 ,052 ,043 

 

Önerilen modifikasyonlar ile uyum iyiliği değerleri yapı geçerliliğini 

sağlar seviyelere gelmiştir.  

Tablo 12: Örgüt kültürü ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler 

Alt Boyut 

İfade 

Sayısı (n) 

Ortalama 

(M) 

Standart 

Sapma 

(S.d) 

Cronbach’s 

Alpha 

Başarı Kültürü 6 2,82 1,00 ,908 

Destek Kültürü 9 2,93 ,95 ,941 

 

İki boyutlu örgüt kültürü ölçeğinin Cronbach’s Alpha değerlerinin 

,90’nın üzerinde olduğu, ortalamalarının ise 3’ün altında olduğu gö-

rülmektedir. 

Tablo 13: Örgüt kültürü ölçeği boyutlarının faktör yükleri 

Alt Boyut İfade Sayısı (n) Faktör Yükü 

Başarı Kültürü 6 ,925 

Destek Kültürü 9 ,918 
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İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucu (Ek: 4) başarı kültürü 

boyutunun ,93 destek kültürü boyutunun ,92 faktör yüklerine sahip 

olduğu görülmektedir. 

4.2.2.3. İş tatmini ve yaşam tatmini ölçekleri için doğrula-

yıcı faktör analizi 

Katılımcıların iş tatminini (İT, ekteki analizlerde job satisfaction-JS) 

ve yaşam tatminini (YT, life satisfaction-LS) ölçmek için beşer ifadeli 

iki farklı ölçekten yararlanılmıştır. İş tatmini ölçeğinin üçüncü sorusu 

(İşimi yaparken gün bitmeyecekmiş gibi geliyor) ters kodlu değerlen-

dirilmesi gereken bir ifadedir. Ancak bu ifadenin de katılımcılar tara-

fından doğru anlaşılmadığı hem yapılan doğrulayıcı faktör analizinde 

hem de yapılan çapraz tablo karşılaştırılmasında fark edilmektedir 

(Ek: 5). Düşük yüklenen bu ifade analizden çıkarılmıştır.  

Tablo 14: İş tatmini - yaşam tatmini ölçeğinin DFA uyum iyiliği değerleri 

 𝜒2 df 𝜒2/df GFI CFI RMSEA RMR 

Asıl 183,754 34 5,405 ,933 ,950 ,094 ,055 

Modifikasyon 

Sonrası 
68,738 22 3,124 ,972 ,984 ,065 ,033 

 

Yapılan modifikasyonlar sonrası model uyumu göstergelerinin olduk-

ça iyi seviyelere geldiği gözlenmektedir (Ek: 3). Ölçeklere ait Cron-

bach’s Alpha, ortalama ve standart sapma değerleri ise aşağıdaki gibi-

dir: 
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Tablo 15: İş tatmini - yaşam tatmini ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler 

Ölçek 

İfade Sayısı 

(n) 

Ortalama 

(M) 

Standart 

Sapma (S.d) 

Cronbach’s 

Alpha 

İş Tatmini 4 3,78 1,01 ,889 

Yaşam Tatmini 5 3,50 ,84 ,871 

 

İş tatmini ortalaması yaşam tatmini ortalamasından 0,28 farkla daha 

yüksek çıkmıştır. Bununla beraber standart sapması da yüksektir.  

4.2.3. Değişkenler arası korelasyon analizi 

Korelasyon katsayısı iki değişkenin doğrusal ilişkisinin yönünü ve 

gücünü ifade eder. -1 ve +1’e yaklaştıkça güçlenen bir ilişkinin varlı-

ğını gösteren korelasyon katsayısı sıfır değerinde karşılaştırılan iki 

değişken arasında herhangi doğrusal bir ilişkinin bulunmadığını göste-

rir. Analizde kullanılacak değişkenler ve alt boyutları arasındaki ilişki-

lerin incelenmesi için Pearson Korelasyon Katsayıları tablosu oluştu-

rulmuştur. Tabloda örgütsel iletişim doyumu (ÖİD), üstlerle iletişim 

(Üİ), yatay iletişim (Yİ), iletişim iklimi (İİ), iletişim araçlarının kalite-

si (İAK), bölümler arası iletişim (BAİ), örgüt kültürü (ÖK), başarı 

kültürü (BK), destek kültürü (DK), iş tatmini (İT) ve yaşam tatmini 

(YT) arasındaki ilişkiler r=,388 ile r=,944 aralığında dağılmıştır. 
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Tablo 16: Değişkenler arası korelasyonlar 

** ÖİD Üİ Yİ İİ İAK BAİ ÖK BK DK İT 

ÖİD           

Üİ ,856          

Yİ ,754 ,551         

İİ ,910 ,737 ,643        

İAK ,912 ,733 ,605 ,785       

BAİ ,863 ,622 ,534 ,743 ,781      

ÖK ,795 ,660 ,485 ,745 ,728 ,772     

BK ,764 ,653 ,453 ,708 ,704 ,734 ,944    

DK ,730 ,587 ,454 ,693 ,665 ,718 ,938 ,770   

İT ,610 ,553 ,407 ,580 ,572 ,496 ,570 ,531 ,542  

YT ,457 ,395 ,270 ,447 ,439 ,398 ,417 ,388 ,398 ,672 

**Tüm korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). 

Tablo incelendiğinde tüm karşılıklı ilişkilerin (p<0,01 düzeyinde) an-

lamlı olduğu görülmektedir. Örgütsel iletişim ile örgüt kültürü arasın-

da güçlü (r=,795) pozitif anlamlı ilişki, örgütsel iletişim ile iş tatmini 

arasında orta güçlü (r=,610) pozitif anlamlı ilişki ve örgütsel iletişim 

ile yaşam tatmini arasında orta (r=,457) pozitif anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir. Örgüt kültürü ile iş tatmini arasında orta (r=,570) pozitif 

anlamlı ilişki görülürken, yaşam tatmini ile arasındaki anlamlı ilişki 

(r=,417) vardır. Örgütsel iletişim ile iş tatmini ve yaşam tatmini de-

ğişkenleri arasındaki ilişkilerin gücünün örgüt kültüründen nispeten 

fazla olması da tablodan okunmaktadır. İş tatmini ile yaşam tatmini 

ise orta güçlü (r=,672) pozitif anlamlı bir ilişki göstermektedir.  
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4.2.4. Basit regresyon analizleri 

Bu başlıkta ilk aşamada bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler 

üzerinde anlamlı etkisi olup olmadığı görmek için basit doğrusal reg-

resyon analizleri yapılmıştır. Ardından çoklu doğrusal regresyona 

geçilmiştir. 

Basit ve çoklu regresyon analiz sonuçlarının geçerli olabilmesi birta-

kım varsayımlara bağlıdır (O’Brien, 2007; Gaskin, 2019; Tonta, 2019) 

Bunlardan ilki, bağımlı değişkenlerin varyansının tahmin gücünü dü-

şürmemesi için sıfıra eşit olmaması varsayımıdır. İkincisi birden fazla 

bağımsız değişkenin olduğu modellerde bu tahmin değişkenleri ara-

sındaki ilişkilerin mükemmel şekilde doğrusal (multicollinear) olma-

ması gerektiğidir. Çoklu bağlantı (multicollinearity) sorunu da denilen 

bu durum bağımsız değişkenlerin varyanslarının bağımlı değişken 

varyansını açıklarken birbirleri ile üst üste binerek/örtüşerek (overlap-

ping) her birinin bağımlı değişkendeki benzersiz varyansı açıklamadı-

ğı anlamına gelmektedir. İki değişken arasındaki çok yüksek korelas-

yon değeri de potansiyel bir çoklu bağlantı sorununun göstergesi ola-

bilir. Bunu test etmek için çoklu regresyon analizinde her bir değişke-

nin VIF (Variable Inflation Factor) değerine bakılmalıdır. VIF değeri-

nin 5’in üzerinde olması muhtemel bir soruna işaret ederken 10’un 

üzerinde olması kesinlikle bir çoklu bağlantı sorunu olduğu anlamına 

gelir. Ayrıca regresyon analizindeki tolerans değeri de çoklu bağlantı 

sorunun önemli göstergelerindendir. Tolerans değerinin, 10’un altında 

olması da çoklu bağlantı sorunu olduğunu ifade etmektedir. Çoklu 

bağlantı sorununu gidermek için sorunlu değişken analizden çıkarıl-
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malıdır. Bu değişken zaten varyanstaki benzersiz açıklamayı artırma-

dığı için R2 değeri fazla değişmeyecektir. 

Bir başka varsayım model ile gözlenen veriler arasındaki farkların 

yani hata değerlerinin olabildiğince az ya da sıfıra yakın (homoscedas-

ticity) olmasıdır. Diğer bir ifade ile değişkenin artık (hata) değerleri-

nin farklı seviyelerde tutarlı bir varyans göstermesi gerekmektedir. 

Eşdeğişkenlik diyebileceğimiz bu durumun tersi değişen varyans so-

runu (heteroscedasticity) olarak bilinir. Bunu görmek için değişkeni y 

eksenine ve değişkenin artık (residual) değerini x eksenine yerleşti-

rilmiş bir saçılım grafiğinden yararlanılır. Grafikteki desenin 0 etra-

fında toplanmış bir öbek olarak gözlenmesi gerekmektedir. Aksi tak-

dirde veri seti gruplara bölünerek ya da veri dönüştürülerek bu sorun 

giderilmeye çalışılır.  

İstatistiki regresyon analizi için göz önünde bulundurulması gereken 

bir diğer konu da artık terimler (residual) arasında bir otokorelasyon 

olup olmadığıdır. Örnek bağımsızlığı varsayımının ihlali anlamına 

gelen otokorelasyon sorunu, özellikle kesitsel (cross sectional) ve za-

man serili veri setleri için kontrol edilmesi gereken bir varsayımdır. 

Bu varsayımın kontrolü için Durbin-Watson testinden yararlanılır. 

Durbin-Watson değeri 0 ile 4 arasında değişir ve 2 artık değerler ara-

sında korelasyon olmadığını 0’a yakınsayan değer pozitif otokorelas-

yonu, 4’e yakınsayan değer ise negatif otokorelasyonu ifade etmekte-

dir. Bu değerin 1,5 ile 2,5 arasında olması normal karşılanmaktadır.  
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Son olarak elbette bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki 

ilişkinin doğrusal olduğu (linearity) varsayılır. Doğrusallık, bağımlı 

değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin tutarlı bir değişim 

eğimi göstermesini ifade eder. Diğer bir ifade ile değişkenler arasında 

doğrusal bir ilişki (korelasyon) olmalıdır. Doğrusallık için pek çok 

kontrol yöntemi vardır ancak ortalama analizi (compare means) ile de 

doğrusallık testi yapılabilmektedir. 

Çalışmanın giriş kısmındaki araştırmanın problemi başlığında belirti-

len gerekçe ve literatüre dayanarak örgüt kültürü, örgütsel iletişim 

doyumu ile iş tatmini ve yaşam tatmini değişkenleri arasındaki etki 

ilişkisi için kurulan hipotezler aşağıdadır. Bu ilişkinin tespiti için bir 

bağımlı ve bir bağımsız değişkenden oluşan basit doğrusal regresyon 

analizi kullanılmıştır.  

H1: Akademisyenlerin örgüt kültürü algısı iş tatminini etkilemektedir  

H2: Akademisyenlerin örgüt kültürü algısı örgütsel iletişim doyumunu 

etkilemektedir. 

H3: Akademisyenlerin örgütsel iletişim doyumu iş tatminini etkile-

mektedir.  

H4: Akademisyenlerin iş tatmini yaşam tatminini etkilemektedir. 
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Tablo 17: Basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken R2 β B 
B 

St.Hata 
t p 

Örgüt Kültürü İş Tatmini ,32 ,57 ,52 ,034 15,359 .000 

Örgüt Kültürü Örgütsel İletişim D. ,63 ,79 ,92 ,032 28,962 .000 

Örgütsel İletişim D. İş Tatmini ,37 ,61 ,47 ,028 17,030 .000 

İş Tatmini Yaşam Tatmini ,45 ,67 ,80 ,040 20,080 .000 

 

Analiz sonuçlarına göre örgüt kültürü iş tatminini anlamlı ve pozitif 

şekilde etkilemektedir (b=.57 , t(490)=15.785, p<.001). Örgüt kültürü 

iş tatminindeki değişimin % 32’sini (F(1,490)=235,905, p<.001) açık-

lamaktadır. H1 hipotezi desteklenmiştir. 

Örgüt kültürünün örgütsel iletişim doyumu üzerindeki etkisi de an-

lamlı ve pozitif (b=.79, t(490)=18,855, p<.001) olarak tespit edilmiş-

tir. Örgüt kültürü, örgütsel iletişim doyumundaki değişimin % 63’ünü 

(F(1,490)=838,781, p<.001) tek başına açıklamaktadır. H2 hipotezi 

desteklenmiştir. 

Örgütsel iletişim doyumu, iş tatminini anlamlı ve pozitif şekilde etki-

lemektedir (b=.61, t(490)=7,505, p< .001). Örgütsel iletişim doyumu 

iş tatminindeki değişimi % 37 oranında (F (1,490)=290,028, p<.001) 

açıklamaktadır. H3 hipotezi desteklenmiştir. 

İş tatmini yaşam tatminini istatistiksel olarak anlamlı şekilde pozitif 

(b= .67, t(490) = 12,95,  p<.001) olarak etkilemektedir. İş tatmini ya-

şam tatminindeki değişimin % 45’ini (F (1,490) = 403,214, p<.001) 
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tek başına açıklamaktadır. H4 hipotezi desteklenmiştir.  

Bu sonuçlara göre kurulan tüm etki hipotezleri desteklenmiş olup ge-

leneksel aracılık ilişkisi testi için hiyerarşik regresyona geçilmiştir. 

4.2.5. Hiyerarşik regresyon ve bootstrapping 

Basit doğrusal regresyonda bir ya da birden fazla bağımsız değişken 

modele alınarak bağımlı değişken üzerindeki etkisi ve açıklayıcılığı 

analiz edilir. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi-

ni açıklamaya yardımcı olabilecek, bu ilişkinin nasıl ve neden meyda-

na geldiğini yorumlamayı kolaylaştırarak teorinin çerçevesini çizmeye 

yardımcı olacak bir araç olarak aracı değişken analizi kullanılır.  

 

Şekil 9: Baron ve Kenny’ye göre aracı model (Kaynak: Gürbüz ve Bayık, 2018) 
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Bir değişkenin aracı olarak tanımlanabilmesi için: 

X, M’yi anlamlı olarak etkilemeli (c), 

X, Y’yi anlamlı olarak etkilemeli (a), 

M, Y üzerinde anlamlı etkili olmalı (b) 

X ve M bağımsız değişken olarak modele girdiğinde X’in, Y’ye etkisi 

(c’) kısmı azalmalı ya da bu etki tamamen ortadan kalmadır (Baron ve 

Kenny, 1986). M modele girdiğinde X’in Y üzerindeki etkisi anlamsız 

olursa M tam aracı, X’in Y üzerindeki etkisi azalırsa M kısmı aracı 

olarak tanımlanır (Gürbüz ve Şahin, 2017).  

Bu çalışmanın bağımsız değişkeni (X) örgüt kültürü, bağımlı değişke-

ni (Y) iş tatmini ve aracı olması beklenen değişkeni (M) örgütsel ileti-

şim doyumudur. Baron ve Kenny yöntemine göre sınanacak olan ça-

lışmanın hipotezi aşağıdadır: 

H5: Akademisyenlerin örgütsel iletişim doyumu, örgüt kültürü ile iş 

tatmini arasındaki ilişkide aracı rol oynamaktadır. 

Aşağıdaki gösterimde basit doğrusal regresyon ve hipotezde aracı 

olması öngörülen değişkenin girmesiyle test edilen regresyon sonuçla-

rı gösterilmektedir: 
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Tablo 18: Hiyerarşik regresyon analizi ile aracılık testi sonuçları 

Model 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
R2 β B 

B St. 

Hata 
t 

Tole-

rans 
VIF 

1 
Örgüt 

Kültürü 

İş Tat-

mini 
,32 ,57* ,62 ,041 

15,35

9 
1,000 1,000 

2 
Örgüt 

Kültürü 

Örgütsel 

İletişim 

D. 

,63 ,79* ,68 ,024 
28,96

2 
1,000 1,000 

3 

Örgütsel 

İletişim 
D. 

İş Tat-

mini 
,37 ,61* ,77 ,046 

17,03

0 
1,000 1,000 

4 

Örgüt 
Kültürü 

İş Tat-
mini 

,39 

,23* ,25 ,064 3,997 

,369 2,712 Örgütsel 
İletişim 

D. 

,42* ,54 ,074 7,323 

 

Tablodan anlaşılacağı üzere, aracılık etkisini test etmek için dört farklı 

model kurulmuştur. İlk üç modelde bağımlı, bağımsız ve aracı olması 

beklenen değişkenin tek tek karşılıklı ilişkisine basit doğrusal regres-

yon ile bakılırken, son modelde bağımlı değişken üzerinde bağımsız 

değişkenin etkisine aracı değişken ile beraber hiyerarşik regresyon 

yapılarak bakılmıştır.  

İlk modelde bağımsız değişken olan örgüt kültürünün bağımlı değiş-

ken olan iş tatmini üzerindeki etkisinin anlamlı ve pozitif olduğu gö-

rülmektedir (b=,57, p=.000). Tek başına örgüt kültürünün iş tatminin-

deki değişimi açıklama oranı % 32’dir. 

İkinci model bağımsız değişken örgüt kültürünün aracı değişken ör-

gütsel iletişim doyumunu anlamlı ve pozitif şekilde etkilediğini gös-

termektedir (b=,79, p=.000). Örgüt kültürü değişkeni örgütsel iletişim 

doyumundaki değişimin % 63’ünü tek başına açıklamaktadır. 
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Üçüncü modelde aracı olması beklenen örgütsel iletişim doyumu de-

ğişkeninin bağımlı değişken olan iş tatmini üzerindeki etkisinin de 

anlamlı ve pozitif olduğu görülmektedir (b=,61, p=.000). Örgütsel 

iletişim doyumu iş tatminindeki değişimin % 37’sini tek başına açık-

lamaktadır. 

Son olarak dördüncü modelde bağımlı değişken iş tatmini üzerinde 

bağımsız değişken örgüt kültürü ve aracı olması beklenen örgütsel 

iletişim doyumu değişkeninin birlikte etkisine bakılmıştır. Bağımlı 

değişkene pozitif etki anlamlılığını (p=.000), modele giren örgütsel 

iletişim doyumunun örgüt kültürü ile beraber iş tatminin açıklama 

oranını % 32’den % 39’a yükselttiği ve örgüt kültürünün etkisinin 

b=,57’den b=,23’e düşürdüğü tespit edilmiştir (p=.000). Çok değiş-

kenli modelin Durbin-Watson istatistiği 1,878 iken, VIF ve Tolerans 

değerlerinin herhangi bir varsayım ihlaline işaret etmediği de görül-

mektedir. Bağımsız değişkendeki b katsayısındaki düşüşü diğer bir 

ifade ile gözlenen dolaylı etkinin anlamlı olup olmadığını test etmek 

için Sobel testinden yararlanılmıştır (Sobel, 1982). Sobel testini sıfır 

hipotezi aracılık ile bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 

dolaylı etkisinin sıfırdan farklı olduğudur. Sobel testi sonucu dolaylı 

etkinin (a.b=0,48) anlamlı olduğu görülmektedir (p=.000, z=14,534, 

Sobel SE=0,037). Bu iş tatmininin örgüt kültürü tarafından örgütsel 

iletişim doyumu aracılığı ile anlamlı olarak açıklandığını göstermek-

tedir.  

Baron & Kenny (1986)’nin geleneksel (nedensel adımlar yaklaşımı) 

aracı yöntemi uzun süredir kullanılmasına rağmen a, b ve c yoluna 
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ilişkin analizlerin tip 1 ve tip 2 hata olasılığı barındırdığı, a ve b yolu-

na ilişkin ayrı testler yerine dolaylı etkinin bizzat kendisinin (a.b) an-

lamlı olup olmadığının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, c 

etkisi (toplam etkinin) anlamlı olması ön koşulunun her koşulda doğru 

olamayacağı, doğrudan etki anlamsız olsa dahi aracı değişken ile do-

laylı etkinin anlamlı olabileceği gibi bazı eleştiriler almıştır. Bu gibi 

eleştiriler yapılan hiyerarşik regresyon analizinde görülmemesine 

rağmen Sobel testine ek olarak bootstrapping (önyükleme) yöntemi 

güven aralığı testi ile H5’i yeniden test ederek çalışma sonuçlarını 

pekiştirmek amaçlanmıştır.  

Önyükleme yöntemi a ve b etkisinin ayrı olarak değil, beraber olarak 

ifade ettiği dolaylı etkisinin (a.b) anlamlı olduğunda aracı modelin 

geçerli olduğunu savunmaktadır. Dolaylı, doğrudan ve toplam etki 

değerlerinin anlamlılığı p değeri ile değil güven aralığı (bu mümkün 

değil ise Monte Carlo istatistiği) ile geçerlilik kazanır, dolaylı etkinin 

anlamlılığı da bootstrap güven aralığı sonuçlarına göre yorumlanır. 

Bootstrap tekniği veri setinin içinden farklı gözlem setleri oluşturarak 

her biri için modeli ayrı ayrı test eder. Bu yöntem dağılımla ilgili yan-

lılık (bias) ve çarpıklık (skew) düzeltilerek daha güvenilir sonuçlar 

elde etmeyi amaçlamaktadır. Bootstrap istatistiği düzeltilmiş ve hız-

landırılmış güven aralığı (bias corrected and accelerated bootsrap 

confidence interval, BCA CI) değerleri üzerinden yorumlanmaktadır. 

Bu yaklaşımda dolaylı etki (a.b) değerlerine tekabül eden % 95 güven 

aralığı (CI) değerleri arasında sıfır (0) bulunmuyorsa dolaylı etki an-

lamlıdır ve aracılık etkisi vardır şeklinde yorumlanır (Gürbüz ve Ba-
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yık, 2018:36-43; Stone & Sobel 1990; Baron & Kenny 1986; Hayes, 

2009). Bootstrapping yöntemi için SPSS Process Modülü kullanılmış-

tır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 19: Process modülü ile Bootstrapping regresyon analizi sonuçları 

 
Etki 

Standart 

Hata 
t p LLCI ULCI 

X’in Y üze-

rindeki toplam 

etkisi ,624 ,040 15,359 ,000 ,554 ,704 

X’in Y üze-

rindeki doğru-

dan etkisi ,254 ,063 3,996 ,000 ,129 ,379 

 
Etki 

Bootstrap 

Stnd. Hata 
BootLLCI BootULCI 

 
X’in Y’ye M 

ile dolaylı 

etkisi 

,370 ,050 ,269 ,470 

LLCI: Lower Limit Confidence Interval -  Asgari Güven Aralığı Değeri 

ULCI: Upper Limit Confidence Interval – Azami Güven Aralığı Değeri 

Bu analizin sonuçlarına göre örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki 

toplam etkisi (b=,624) anlamlıdır. Örgüt kültürünün doğrudan etkisi 

(b=,254), örgütsel iletişimin modele girmesiyle anlamlı olarak azal-

mıştır. Örgüt kültürü, örgütsel iletişim ile iş tatminini dolaylı ve an-

lamlı şekilde (b=,370) etkilemektedir. Dolaylı etki bootstrap yöntemi-

nin % 95 güven aralığının (,269 - ,470) sıfırı barındırmaması nedeniy-

le istatistiksel olarak da anlamlıdır. H5 hipotezi bu yöntem ile de des-

teklenmektedir. 
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4.2.6. Gruplar arası farklılıkların tespitine yönelik analizler 

Çalışmadaki değişkenlerin demografik gruplar arasında anlamlı şekil-

de farklılık gösterip göstermediğini öngören H6 hipotezi ve altboyutla-

rını test etmek için t-testi ve ANOVA testinden faydalanılmıştır. 

Gruplar arası farklılıkların testi için gruplardaki değerlerin kendi için-

de normal dağılım göstermesi ve grup varyanslarının homojen dağıl-

dığı ve grup içi ile gruplar arası gözlemlerin bağımsız olması varsa-

yımları kontrol edilmelidir. Varyansların homojenliği Levene test ista-

tistiği ile kontrol edilmekte ve değerin .05’ten büyük olması duru-

munda varyansların homojen dağıldığı çıkarımı yapılmaktadır. İlave-

ten ANOVA analizinde istatistiksel anlamlı farklılık bulunan grupların 

ikişerli şekilde çoklu karşılaştırılması (post-hoc) testi yapılmıştır. Bu-

rada gruplar arası gözlem sayılarının eşit olması varsayımını gerek-

tirmeyen Hochberg’s GT2 ve gözlem sayısı eşit olmayan gruplar ara-

sındaki mümkün olan tüm doğrusal kombinasyonları karşılaştıran 

Scheffe (1959) ve tip 1 hata oranını kontrol altında tutan Tukey HSD 

yönteminden yararlanılmıştır.  

Verileri iki grupta toplanan medeni durum (evli/bekâr), cinsiyet (er-

kek/kadın), ve idari görev (var/yok) demografik gruplarının örgütsel 

iletişim doyumu, örgüt kültürü, iş tatmini ve yaşam tatmini değişken-

leri için bağımsız örnekler t-testi yapılmıştır. Bu yöntem ile aşağıdaki 

hipotezler test edilmiştir. 

H6:Demografik değişkenlere göre değişkenlerin ortalamaları anlamlı 

şekilde farklılaşmaktadır. 
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İş tatminini ve yaşam tatminini etkileyen kişisel faktörlerden biri olan 

cinsiyet faktörü örgüt içi uygulamalarda ve çalışanların karşılıklı etki-

leşimlerinde algıları belirliyici olabilmektedir. Bu bağlamda yönetim 

tarzı ve iletişim uygulamaları cinsiyet önyargısı-ayrımcılığı ve kariye-

rin engellenmesi gibi algıları doğurabilmektedir (Öztürk, 2015; Aksu, 

2008). Araştırmaya katılanların örgüt kültürü ve iletişim doyumu dü-

zeyleri ile iş tatmini ve yaşam tatmini değişkenlerine göre cinsiyet 

bazında anlamlı farklılıklar yaşayabileceği öngörülerek aşağıdaki hi-

potez kurulmuştur: 

H6a: Değişkenlerin ortalamaları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklıla-

şacaktır. 

Tablo 20: Cinsiyet değişkenine göre gruplar arası farklılıklar 

Değişken Grup n Ortalama Stnd.Sp. t p 

Örgüt Kültürü 
Erkek 281 2,86 ,90 

-,315 ,797 
Kadın 211 2,89 ,94 

Örgütsel İleti-

şim Doyumu 

Erkek 281 3,31 ,80 
,257 ,751 

Kadın 211 3,29 ,77 

İş Tatmini 
Erkek 281 3,77 ,99 

,590 ,407 
Kadın 211 3,69 1,03 

Yaşam Tatmini 
Erkek 281 3,53 ,83 

,501 ,378 
Kadın 211 3,46 ,86 

 

Cinsiyet grupları arasında ortalamalar değişkenlerin hiç birinde grup-

lar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Dolayısı ile H6a hipotezi desteklenmemiştir.  
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Cinsiyet gibi, medeni durum da iş tatmini ve yaşam tatminine etki 

eden faktörler arasındadır. Filiz (2014) akademisyenler üzerindeki 

çalışmasında iş tatmini ve yaşam tatmininin medeni duruma göre an-

lamlı şekilde farklılaştığını ifade etmektedir. Bu farklılığı bu çalışma-

nın örnekleminde test etmek için aşağıdaki hipotez kurulmuştur: 

H6b: Değişkenlerin ortalamaları medeni duruma göre anlamlı şekilde 

farklılaşacaktır. 

Medeni durum değişkenini test etmek için yapılan analiz sonucu aşa-

ğıdadır: 

Tablo 21: Medeni duruma göre gruplar arası farklılıklar 

Değişken Grup n Ortalama Stnd.Sp. t p 

Örgüt Kültürü 
Evli 339 2,92 ,91 

1,516 ,134 
Bekâr 153 2,78 ,94 

Örgütsel İletişim 

Doyumu 

Evli 339 3,34 ,80 
1,519 ,129 

Bekâr 153 3,22 ,76 

İş Tatmini 
Evli 339 3,80 ,97 

2,287 ,023 
Bekâr 153 3,58 1,08 

Yaşam Tatmini 

Evli 339 3,64 ,81 

5,652 ,000 Kadın 153 3,19 ,84 

 

Bağımsız örnekler t-testi sonucu medeni durum ile iş tatmini arasında 

anlamlı (t(490)=2,278, p=.023) farklılık bulunmuştur (Levene’s 

F(490)=2,287, p=.131). Evli grubun (n=339) iş tatmini ortalaması 
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(M=3,80, SD=0,97) bekâr grubun (n=153) ortalamasından (M=3,58, 

SD=1,08) daha yüksektir. Benzer şekilde yaşam tatmini evli grupta 

(M=3,64, SD=0,81) bekâr gruba göre (M=3,19, SD=0,84) daha yük-

sek bulunmuştur (t(490)=5,652, p=.000; Levene’s F (490)=,001, 

p=.979). Bununla beraber medeni duruma göre örgüt kültürü algısı ve 

örgütsel iletişim doyumu ortalaması anlamlı şekilde farklılaşmamak-

tadır. H6b hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

Eroğlu ve Özkan (2009) ve Kio’nun (1979) çalışmaları idari görevde 

olan çalışanların iş tatmini ortalamalarının diğer çalışanlardan anlamlı 

olarak daha yüksek olduğunu raporlamaktadır. Buradan hareketle aşa-

ğıdaki hipotez kurulmuştur: 

H6c: Değişkenlerin ortalamaları idari görev grupları arasında anlamlı 

şekilde farklılaşacaktır.  

Tablo 22: İdari görev değişkenine göre gruplar arası farklılıklar 

Değişken Grup n Ortalama Stnd.Sp. t p 

Örgüt Kültürü 

İdari G. var 97 3,16 ,84 

3,453 ,000 

İdari G. yok 395 2,80 ,93 

Örgütsel İletişim 

Doyumu 

İdari G. var 97 3,56 ,68 

4,006 ,000 

İdari G. yok 395 3,24 ,80 

İş Tatmini 

İdari G. var 97 4,05 ,79 

4,062 ,000 

İdari G. yok 395 3,66 1,04 

Yaşam Tatmini 

İdari G. var 97 3,83 ,69 

4,892 ,000 

İdari G. yok 395 3,42 ,86 
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İdari görevi olan akademisyenlerin (n=97) idari görevi olmayan aka-

demisyenlere (n=395) göre ortalamaları tüm değişkenlerde anlamlı 

şekilde farklılaşmaktadır. Bu anlamlı farklılık, her değişkende idari 

görev grubundan yana iken gruplar arası farklılıklar büyükten küçüğe 

doğru yaşam tatmini (Levene’s F(490)=4,465, p=.035), iş tatmini (Le-

vene’s F(490)=11,381, p=.001), örgütsel iletişim doyumu (Levene’s 

F(490)=2,287, p=.009) ve örgüt kültürü (Levene’s F(490)=3,205, 

p=.074) şeklinde sıralanmaktadır. H6c hipotezi desteklenmiştir. 

İkiden fazla grupta değerlendirilen demografik gruplar unvan ve yaş-

tır. Bu farklılıkların tespiti için ANOVA testi yapılmıştır. 

Herzberg’in (1957) yaş ile iş tatmininin ve Palgi & Shmotkin’in 

(2010) yaş ile yaşam tatmininin ilişkili olduğuna dair kanıtları doğrul-

tusunda akademik personel meslek grubunda ve bu çalışmanın örnek-

leminde de yaşa göre anlamlı farklılıkları incelemek için aşağıdaki 

hipotez kurulmuştur: 

H6d: Değişkenlerin ortalamaları yaşa göre anlamlı şekilde farklılaşa-

caktır.  
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Tablo 23: Yaşa göre gruplar arası farklılıklar 

Değişken Grup n Ortalama Stnd.Sp. F p Fark 

Örgüt Kül-

türü  

30 ve altı 125 2,84 ,94 

3,306 ,020* 3>2 
31-40 164 2,72 ,87 

41-50 115 3,01 ,93 

51 ve üzeri 88 2,87 ,94 

Örgütsel 

İletişim 

Doyumu 

30 ve altı 125 3,30 ,76 

,814 ,487 - 
31-40 164 3,24 ,80 

41-50 115 3,31 ,79 

51 ve üzeri 88 3,40 ,81 

İş Tatmini 

30 ve altı 125 3,55 1,09 

1,929 ,124 - 
31-40 164 3,78 1,00 

41-50 115 3,83 ,94 

51 ve üzeri 88 3,79 ,97 

Yaşam 

Tatmini 

30 ve altı 125 3,32 ,92 

2,799 ,040* 4>1 
31-40 164 3,52 ,79 

41-50 115 3,58 ,84 

51 ve üzeri 88 3,62 ,80 

*:p<0.05, **:p<0.01 

1: 30 yaş ve altı, 2: 31-40 yaş arası, 3:41-50 yaş arası, 51 yaş ve üzeri. 

 

Test sonucu yaş grupları örgüt kültürü (F(3,306) = 2,787, p=.020) ve 

yaşam tatmini (F(2,799) = 1,992, p=.040) boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Yapılan Tukey post-hoc kar-
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şılaştırmaları sonucu 41-50 yaş arasındaki akademisyenlerin örgüt 

kültürü ortalamaları (M=3.01, SD=0.93), 31-40 yaş arasındaki aka-

demisyenlerin ortalamasından (M=2.72, SD=,87) yüksektir (Levene’s 

F (3,488)=,456, p=.713).  

Ayrıca 51 yaş ve üzerindeki akademisyenlerin yaşam tatmini ortala-

ması (M=3.62, SD=,80) 30 yaş ve altı akademisyenlerin ortalamasın-

dan (M=3.32, SD=,92) anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (Le-

vene’s F (3,488)=,885, p=.449). H6d hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

Akademik personel örnekleminde iş tatmini ve yaşam tatmininin un-

van grupları arasında anlamlı farklılıklar gösterdiğini raporlayan Filiz 

(2014) ve Dağdeviren ve diğerleri (2011) ile Öncel’in (1998) çalışma 

sonuçlarından hareketle aşağıdaki hipotez kurulmuştur: 

H6e: Değişkenlerin ortalamaları unvana göre anlamlı şekilde farklıla-

şacaktır. 
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Tablo 24: Unvana göre gruplar arası farklılıklar 

Değişken Grup n Ortalama Stnd.Sp. F p Fark 

Örgüt 

Kültürü  

Prof. Dr. 70 3,27 ,83 

4,117 ,003** 
1>3 

1>5 

Doç. Dr. 77 2,99 ,81 

Dr.Öğr.Ü. 114 2,91 ,83 

Öğr. Gör. 71 3,24 ,78 

Arş. Gör. 160 3,02 ,78 

Örgütsel 

İletişim 

Doyumu 

Prof. Dr. 70 3,50 ,81 

2,780 ,026* 
1>2 

1>3 

Doç. Dr. 77 3,20 ,79 

Dr.Öğr.Ü. 114 3,22 ,80 

Öğr. Gör. 71 3,48 ,79 

Arş. Gör. 160 3,25 ,76 

İş Tat-

mini 

Prof. Dr. 70 3,95 ,87 

4,074 ,003** 
1>5 

4>5 

Doç. Dr. 77 3,68 1,01 

Dr.Öğr.Ü. 114 3,77 1,02 

Öğr. Gör. 71 4,01 ,93 

Arş. Gör. 160 3,52 1,05 

Yaşam 

Tatmini 

Prof. Dr. 70 3,78 ,79 

6,755 ,000** 
1>5 

4>5 

Doç. Dr. 77 3,51 ,81 

Dr.Öğr.Ü. 114 3,53 ,78 

Öğr. Gör. 71 3,73 ,82 

Arş. Gör. 160 3,26 ,87 

*:p<0.05, **:p<0.01 

1: Prof. Dr, 2: Doç. Dr, 3: Dr. Öğr. Ü., 4: Öğr. Gör., 5: Arş. Gör. 

 

Unvana göre örgütsel iletişimin gruplar arasında anlamlı şekilde 

(F(4,487) = 2,780, p=.026) farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan 

Scheffe post-hoc karşılaştırmaları sonucu Prof. Dr. unvanına sahip 

olan katılımcıların örgütsel iletişim doyumu ortalamaları (M=3.50, 

SD=0.81), doçentlerin ortalamasından (M=3.20, SD=,79) ve doktor 
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öğretim üyelerinin ortalamasından (M=3.22, SD=,80) anlamlı şekilde 

daha yüksek bulunmuştur (Levene’s F (4,487)=,198, p=.939). 

Unvana göre örgüt kültürü değişkeninin gruplar arasında anlamlı fark-

lılaştığı (F(4,487)=4,117, p=.003) tespit edilmiştir. Yapılan post-hoc 

karşılaştırmaları sonucu Prof. Dr. unvanına sahip akademik personelin 

(M=3,27, SD=0,83), doktor öğretim üyesi (M=2,91, SD=0,83) ve 

araştırma görevlisi unvanına sahip personelden (M=3,02, SD=0,78) 

daha yüksek örgüt kültürü ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. 

(Levene’s F (4,487)=,211, p=.932). 

Yine unvana göre iş tatmini ortalamasında gruplar arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur (F(4,487)=4,074, p=.003). Prof. Dr. unvanına 

sahip akademik personelin iş tatmini ortalaması (M=3,95, SD=0,87), 

araştırma görevlilerinin ortalamasından (M=3,52, SD=1,05) daha yük-

sektir. Öğretim görevlisi akademik personelin iş tatmini ortalaması da 

(M=4,01, SD=0,93), araştırma görevlisi personelin ortalamasından 

daha yüksektir (Levene’s F (4,487)=1,032, p=.390). 

Son olarak yaşam tatmini boyutunda unvanlar arası anlamlı farklılık-

lar Hochberg post-hoc karşılaştırmaları ile bulunmuştur 

(F(4,487)=6,755, p=.000). Prof. Dr. personelin yaşam tatmini ortala-

ması (M=3,78, SD=0,79), araştırma görevlilerinin ortalamasından 

(M=3,26, SD=0,87) daha yüksektir. Öğretim görevlileri de (M=3,73, 

SD=0,82) araştırma görevlilerinden daha yüksek yaşam tatminine 

sahiptirler (Levene’s F(4,487)=,308, p=.873). H6e desteklenmiştir. 
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TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırma bölümünde yapılan analizlerin tartışmaları yer 

almaktadır. Çalışma kapsamında oluşturulan model sonucu ortaya 

atılan hipotezlerin sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 25: Hipotezlerin sonuç tablosu 

 Hipotez Sonuç 

H1 Akademisyenlerin örgüt kültürü algısı iş tatminini etkilemektedir. Kabul 

H2 
Akademisyenlerin örgüt kültürü algısı örgütsel iletişim doyumunu etki-

lemektedir. 
Kabul 

H3 Akademisyenlerin örgütsel iletişim doyumu iş tatminini etkilemektedir.  Kabul 

H4 Akademisyenlerin iş tatmini yaşam tatminini etkilemektedir  Kabul 

H5 
Akademisyenlerin örgütsel iletişim doyumu, örgüt kültürü ile iş tatmini 

arasındaki ilişkide aracı rol oynamaktadır. 
Kabul 

H6 
Demografik değişkenlere göre değişkenlerin ortalamaları anlamlı şekilde 

farklılaşmaktadır. 

Kısmen 

Kabul 

H6a 
Değişkenlerin ortalamaları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşacak-

tır. 
Ret 

H6b 
Değişkenlerin ortalamaları medeni duruma göre anlamlı şekilde farklıla-

şacaktır. 

Kısmen 

Kabul 

H6c 
Değişkenlerin ortalamaları idari görev grupları arasında anlamlı şekilde 

farklılaşacaktır.  
Kabul 

H6d Değişkenlerin ortalamaları yaşa göre anlamlı şekilde farklılaşacaktır. 
Kısmen 

Kabul 

H6e Değişkenlerin ortalamaları unvana göre anlamlı şekilde farklılaşacaktır. Kabul 
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Çalışmada oluşturulan hipotezler, örgüt kültürünün iş tatminini ve 

örgütsel iletişim doyumunu etkileyeceğini, iş tatminin de yaşam tat-

mini üzerinde önemli bir yordayıcı olacağını öngörmektedir. Ayrıca, 

örgütsel iletişim doyumunun örgüt kültürünün iş tatminine etkisine 

aracılık ederek bu etkinin iletişim doyumu üzerinden sağlandığı öne-

rilmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda, öngörüldüğü gibi örgüt kültürü hem iş 

tatminini hem de örgütsel iletişim doyumunu istatistiksel olarak an-

lamlı şekilde pozitif etkilemektedir. Örgüt kültürünün iletişim doyumu 

üzerindeki açıklayıcılığı ise oldukça yüksektir (R2=.63). Ayrıca örgüt-

sel iletişim doyumunun iş tatminindeki değişimi açıklama oranı örgüt 

kültürünün açıklama oranına göre daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlara 

göre H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir. 

İş doyumunun bir dizi yönetsel ve davranışsal sonucu vardır. Dolan ve 

diğerleri (2008), akademik personelin kurumlarıyla ilgili algılarının iş 

tatmini ve işten ayrılma ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgularken, 

Noordin & Jusoff (2009) üniversitelerdeki sağlıklı iklimin elverişli 

çalışma koşulları, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, araştırma ve öğretim des-

tekleri, yükselme imkânı gibi bir dizi değişkenden etkilendiğini söy-

lemektedir. Baloch (2009) tarafından yapılan araştırma, üniversiteler-

deki elverişli örgüt ortamının akademik personelin sadece iş tatminini 

değil performansını da artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca olumlu 

örgüt kültürü, yeni bireylerinin yönetsel beceri kazanmalarında, çalı-

şanlarından beklenen başarının gösterilmesinde, iş yapma yöntem ve 

süreçlerine standartlar getirerek kararlı olmalarında, dolasıyla verimli-
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liği arttırmada ve örgüt içi çatışmaları azaltmada önemli bir rol üstle-

nebilir (Eroğluer, 2008: 116). Bu çalışmada da örgüt kültürünün bir 

göstergesi olarak ele alınan örgütsel iletişim doyumundaki değişimin 

çok büyük bir bölümünün (R2=.79) örgüt kültürü tarafından açıklan-

dığı görülmektedir. Kültürün bir unsuru olan dil ve iletişim tarzının, 

tartışmasız şekilde örgütteki kültürel unsurlardan ve uygulamalardan 

etkilendiği görüşünü destekleyen bu sonuçlar kültürün ve iletişimin 

birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini de göstermektedir.  

Mesleki gereklilikler ve farklılıklar nedeniyle yaşam tatmininin büyük 

oranda iş tatminden etkileneceği yönünde bir hipotez kurulmuştur. 

Analiz sonuçları bu örneklemdeki akademisyenlerin yaşam tatminin-

deki değişimin % 45’inin iş tatmini tarafından yordandığını göster-

mektedir. Diğer bir ifade ile akademik personelin yaşam tatmini yarı-

ya yakın oranda iş tatminine bağlıdır. Böylece H4 hipotezi de destek-

lenmiştir. Bu sonuç, daha önce yapılan araştırmalarla (Recepoğlu ve 

Ülker Tümlü, 2015) benzerlik göstermektedir. Akademisyenlik mes-

leğinde yaşam doyumu sağlanmasının işten ve işle ilgili doyumdan 

büyük oranda etkilendiği, dolayısı ile iş tatminini artıcı uygulamaların 

yaşam tatminini artıracağı söylenmelidir. Bu sonucun bir alandaki (iş) 

doyumun diğer alandaki (yaşam) doyumu artıracağını ifade eden taş-

ma teorisini de destekler nitelikte olduğu söylenmelidir. 

Aracılık ilişkisi testi bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında-

ki etkinin açıklanmasını artırmak ve kuramın sınırlarını çizmek için 

faydalanılan bir analizdir. Bu tez, örgüt kültürünün iş tatminine olan 

etkisinin örgütsel iletişim doyumu üzerinden/aracılığı sağlanacağını 
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önermektedir. Bunu test etmek için Baron & Kenny geleneksel aracı-

lık testi ve modern Bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Başarı ve 

destek kültürü boyutlarından oluşan ve olumlu örgüt kültürü olarak 

niteleyebileceğimiz örgüt kültürü algısının iş tatminine etkisinin ör-

gütsel iletişim doyumu üzerinden/aracılığı ile gerçekleştiğini ifade 

eden H5 hipotezi desteklenmiştir. Bu sonuca en yakın araştırma Pincus 

(1986) tarafından iletişim doyumunun iş tatminini etkilediğini belirtti-

ği çalışma ile Carriere & Bourque’nin (2009) örgüt içi iletişim uygu-

lamaları ile iş tatmini arasında iletişim tatmininin aracı rol oynadığını 

tespit ettiği çalışmadır. Bu sonuç, kültür ve iletişim araştırmacıları 

tarafından şimdiye dek yazında sıkça vurgulanan ancak uygulamada 

kanıtlanması sınırlı kalan bu ilişkiyi net şekilde ortaya koymaktadır. 

Bu sonuçlar kurum kültürünün bireysel ve örgütsel başarı için büyük 

rol oynadığını belirterek sürdürülebilir rekabet avantajı ve uzun vadeli 

etkililiği belirlediğini söyleyen Cameron’un (2004) ve güçlü örgüt 

kültürü, çalışma koşulları ve iletişim kanallarının iş tatminini oldukça 

fazla etkilediğini ortaya koyan Kerego & Muthupha’nın (1997) sonuç-

larını destekler niteliktedir.  

Demografik grup dağılımlarındaki anlamlı farklılıklarla ilgili hipotez-

lere bakıldığında erkek akademisyenlerin iş tatmini ve yaşam tatmini 

ortalamaları daha yüksek olsa da tüm değişkenler arasındaki bu farkla-

rın cinsiyet gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gö-

rülmektedir. Dolayısı ile H6a hipotezi desteklenmemiştir. Bu sonuç, 

aynı meslek grubunda cinsiyet dağılımına göre iş tatmininin cinsiyete 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmadığı gösteren Yıldız ve 
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diğerleri (2003) ile Sünter ve diğerlerinin (2006) elde ettiği sonuçlar 

ile benzerlik göstermektedir. Recepoğlu ve Ülker Tümlü (2015) de 

akademik personelin yaşam tatmininin cinsiyet ve yaşa göre farklılık 

göstermediğini ifade etmektedir. Oshagbemi (2000) de İngiltere’deki 

akademik personel üzerinde yaptığı çalışmada cinsiyetin iş tatmini 

üzerinde etkisinin olmadığını belirtmektedir. Öztürk’ün (2015) üni-

versite idari personeli ve akademisyenlerinden oluşan örnekleminde 

Denison örgüt kültürü modeline göre bireysel farklılıkları incelediği 

çalışmasında da cinsiyet örgüt kültürü algısında anlamlı şekilde farklı-

laşmaya neden olmamaktadır. Türkkan (2017) da bir kamu üniversite-

sindeki örgüt kültürü algısının bağlılık ve demografik faktörlerle iliş-

kisini incelediği çalışmasında örgüt kültürünü Harrison’ın sınıflama-

sıyla ölçerek, kültür algısının cinsiyete ve yaşa göre farklılaşmadığını 

tespit etmiştir. Eroğlu ve Özkan (2009) örgüt kültürü ile iletişim do-

yumunun bireysel özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını bir 

kamu kurumunda test ettiği çalışmalarında, örgüt kültürü ve iletişim 

doyumu ortalamalarının cinsiyete göre değişmediğini tespit etmişler-

dir. İplikçi ve Topsakal (2014) bir kamu üniversitesindeki akademik 

ve idari personelin örgüt kültürü algılarını ölçtükleri çalışmalarında 

ise kültür algısının cinsiyete göre farklılaşmadığını belirtmektedir. 

Akademideki çalışma koşullarının, örgüt içindeki görev dağılımının 

ve ücretin cinsiyete göre değişmediği düşünüldüğünde bu sonuç şaşır-

tıcı değildir. Ayrıca meslek grubu olarak kadın istihdamı oranlarına 

bakıldığında üniversitelerde bu farkın az olduğu görülmektedir. Aşan 

ve Erenler (2008) akademisyenler üzerinde yürüttükleri araştırmada, 

iş tatmini ve yaşam tatmini arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu an-
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cak bu ilişkinin cinsiyetten bağımsız olduğunu raporlamaktadır. 

Medeni hâle göre değişken ortalamalarının farklılaşacağını öngören 

H6b hipotezi için yapılan t-testi sonucu evli olan akademik personelin 

sadece iş tatmini ve yaşam tatmini düzeylerinin evli olmayan perso-

nelden daha yüksek olduğu görülürken, örgüt kültürü ve örgütsel ileti-

şim doyumu değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. H6b 

hipotezi kısmen desteklenmiştir. Bu sonuç Saner ve Eyüpoğlu (2013), 

Tuzgöl Dost ve Cenkseven (2008) ile Kemaloğlu’nun (2001) evli aka-

demisyenlerin iş tatmininin daha yüksek olduğunu raporlayan çalışma 

sonuçlarıyla örtüşmektedir. Yıldız’ın (2017) hemşireler üzerindeki 

araştırmasında örgüt kültürü algısının medeni duruma göre değişme-

diğini tespit ettiği çalışma sonucu da bu çalışma sonucuyla benzeş-

mektedir. Ayrıca yine Filiz’in (2014) evli akademik personelin iş tat-

mini ve yaşam tatmini düzeylerinin evli olmayanlardan daha yüksek 

olduğu sonucu da bu sonuçla örtüşmektedir. Evli olmanın iş ve yaşam 

doyumunu artırma sebebi kişinin ilişki kurma, sevme-sevilme ve sos-

yalleşme ihtiyacını gidermesi olarak yorumlanabilir. Bununla beraber 

çocuk sahibi olma ile hayata giren farklı sorumlulukların iş ile ilgili 

stresi azaltarak bireyin odağının işten başka noktalara kayarak beklen-

tilerin değişmesine neden olduğu söylenebilir.  

İdari görevi olan akademik personelin değişkenlere göre ortalamaları-

nın farklılaşacağını öngören H6c hipotezi kurulmuştur. Örgüt kültürü, 

örgütsel iletişim doyumu, iş tatmini ve yaşam tatmini değişkenlerinin 

tümünün ortalamalarında idari görevi olan personelin daha yüksek 

ortalamalar bildirdiği izlenmiştir. H6c hipotezi desteklenmiştir. İdari 
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görevi olan çalışanların daha yüksek iş doyumu yaşaması Kio’nun 

(1979) bulgularıyla örtüşmektedir. Eroğlu ve Özkan (2009) idari gö-

revi olan personelin görev kültürü boyutunda anlamlı olarak daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca idari görevde 

olmanın iletişim doyumunun alt boyutlarında anlamlı farklılıklar do-

ğurduğunu belirtmişlerdir. İdari görevde olmanın inisiyatif alma, ka-

rarlara katılma, yönetsel sorumluluk gibi faktörlerden dolayı iş tatmi-

nini ve yaşam tatminini arttırdığı raporlanmıştır. Porter (1963) ise 

yöneticilerin hiyerarşik konumunun kişinin belirli psikolojik ihtiyaçla-

rını tatmin ettiğini ifade etmiştir (akt. Leete ve diğerleri, 1971: 1194). 

Buna ek olarak bu çalışmada örgüt kültürü algısı ve örgütsel iletişim 

doyumunun da idari görevi olan personelde daha yüksek olması sonu-

cu yazına katkı ve tartışma anlamında zenginlik katmıştır. 

Yaşa göre değişkenlerin anlamlı şekilde farklılaşacağını öngören H6d 

hipotezi kurulmuştur. ANOVA testi sonuçları bu farklılığın sadece 

örgüt kültürü ve yaşam tatmini boyutlarında istatistiksel olarak anlam-

lı olduğunu göstererek H6d hipotezinin kısmen desteklenmesini sağla-

mıştır. Yaşam tatmini değişkeninde 51 ve üzeri yaş grubunda olan 

akademisyenlerin 30 yaş altındaki akademisyenlere göre daha yüksek 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Örgüt kültürü değişkeninde 

ise 41 ile 50 yaş arasındaki grubun 31 ile 40 yaş arasındaki gruba göre 

daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın 

Türkkan (2017) örgüt kültürü algısının yaştan etkilenmediği bulguna 

ulaşmış, Eroğlu ve Özkan (2009) da örgüt kültürü ve iletişim doyumu 

ortalamalarının yaşa göre değişmediğini tespit etmiştir. Uçkun ve di-
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ğerleri (2014) üniversite idari personelinin örgüt kültürü algısının yaşa 

göre anlamlı olarak farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. İplikçi 

ve Topsakal (2014) benzer şekilde bir kamu üniversitesindeki akade-

mik ve idari personelin örgüt kültürü algılarını ölçtükleri çalışmala-

rında örgüt kültürü algısının yaşa göre farklılaşmadığını belirtmekte-

dir. Örgüt kültürü algısının yaşa göre değişmesi bu çalışmada anlamlı 

iken, örgütsel iletişim doyumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bu-

lunmaması diğer çalışmalarla benzer bir sonuçtur. Yaşam doyumunun 

yaşa göre farklılaşması sonucu, Palgi & Shmotkin’in (2010) çalışma-

sında öngördüğü gibi yaş ile birlikte beklentilerin daha gerçekçi olma-

sı ise açıklanabilirken devam eden unvan analizi sonucu ile birlikte de 

bir yorum yapılabilir. Akademik meslek grubunda unvan genellikle 

yaş ile birlikte ilerleyen bir değişkendir. Dolayısı ile bu iki sonucun 

birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir. İş tatmininin yaşa 

göre anlamlı farklılaştığı Öncel’in (1998) çalışmasından farklı olarak 

iş tatmininin yaşa göre farklılaşmadığı bu örneklemde ise başka fak-

törlerin varlığından söz edilebilir. 

Gruplar arası farklılıklara dair son hipotez ise unvana göre değişkenle-

rin ortalamalarının anlamlı şekilde farklılaşacağını ifade eden H6e hi-

potezidir. Analiz sonucunda unvan gruplarına göre tüm değişkenler-

deki farklılık istatistiksel olarak anlamlı olup, H6e hipotezi desteklen-

miştir. Prof. Dr. unvanına sahip öğretim üyelerinin örgütsel iletişim 

doyumu ortalaması, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanına sahip 

öğretim üyelerinden daha yüksektir. Örgüt kültürü ortalaması da Prof. 

Dr. öğretim üyelerinde doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
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unvanına sahip olanlardan daha yüksektir. Bu sonuç İplikçi ve Topsa-

kal (2014) bir kamu üniversitesindeki akademik ve idari personelinde 

örgüt kültürü algılarının unvana göre değiştiğini ifade eden sonuçla-

rıyla benzerdir. Bununla beraber iş tatmini ve yaşam tatmini ortalama-

sı da yine Prof. Dr. ve öğretim görevlisi personelde araştırma görevlisi 

unvanına sahip olan personelden anlamlı olarak daha yüksektir.  

Agho ve diğerlerine (1993) göre bireyin iş yerinde geçirdiği zaman iş 

tatmini ile ilişkilidir. Çünkü birey iş yerinde daha fazla zaman geçir-

dikçe daha fazla iş arkadaşına, işi üzerinde daha çok kontrole, tanınır-

lığa ve statüye sahip olacaktır. Ancak bu anlamlı farkların çalışma yılı 

kıyaslarında karşımıza çıkmamış olması farklılıkların bu meslek gru-

bunda ve bu örneklemde çalışma yılından daha çok unvandan kaynak-

landığı şeklinde yorumlanabilir. Çünkü Dağdeviren ve diğerleri 

(2011) ile Yıldız ve diğerlerinin (2003) akademisyenler üzerinde yap-

tıkları çalışmada unvana göre iş tatmini farklılaşmamaktadır. Koçoğ-

lu’nun (2015) çalışmasında Prof. Dr. unvanlı akademik personelin iş 

tatmini ortalamasının diğer gruplardan düşük çıkması bu sonucun ça-

lışılan üniversiteye veya başka faktörlere bağlı olabileceğini gündeme 

getirmektedir. Ayrıca anlaşılmaktadır ki Prof. Dr. unvanına sahip per-

sonel, iletişim doyumu, olumlu örgüt kültürü ve yaşam tatmini değiş-

kenlerinde tüm gruplarda en yüksek ortalamaya sahiptir. İş tatmini 

değişkeninde ise öğretim görevlilerinden sonra ikinci sıradadır. Tam 

tersi olarak araştırma görevlisi kadrosunda bulunan çalışanların orta-

lamaları tüm boyutlarda gruplar arasında en düşüktür. Gurin ve diğer-

leri (1960) işinde daha yüksek statüdeki insanların daha düşük pozis-



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 189 

 

 

 

yonda olanlara göre daha fazla ego doyumu sağladıklarını söylerken 

Çelik ve Tümkaya’nın (2012) akademisyenlerin unvan ve yaşam tat-

mini düzeylerini araştırdığı çalışma sonuçlarıyla bu sonuçlar benzerlik 

göstermektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversiteler, sunduğu lisans ve lisans üstü eğitim hizmeti ile nitelikli 

insan gücünün yetiştirilmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarıyla 

bilgi üretme görevi ile eğitim sisteminin en üst kademesinde yer al-

maktadır. Üniversiteler bu işlevleri ile toplumun ve ülkenin refahına 

katkı sağlama sorumluluğunu da üzerlerinde taşımaktadırlar. Bu hiz-

metlerin verimli ve etkili yürütülmesi, bu işi yapan akademik persone-

lin verimli ve etkili olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kapsamı ve içeriği 

özelinde diğer meslek gruplarından farklı olarak iş görmenin her süre-

cinde iletişimin olduğu üniversitelerde iş motivasyonunun sağlanması 

hem eğitim-araştırma kalitesini hem de toplumsal refaha sunduğu kat-

kıyı artıracaktır.  

İş tatmini motivasyon, bağlılık ve özdeşleşme gibi örgütsel pek çok 

olumlu sonucun yanı sıra bireylerin genel yaşam doyumunda önemli 

rol üstlendiği için bireysel olumlu sonuçları da beraberinde getirmek-

tedir. Günümüz iş hayatında personelin iş doyumu, çağdaş yönetim 

anlayışının bir gereğidir. İş doyumu, çalışanların iş ile ilgili genel 

duygusal durumunu gösteren ve işe yönelmeyi sağlayan olumlu etki 

olarak tanımlanmaktadır. Çalışmak, hiç şüphe yok ki insanlar için bir 

gereksinimdir. Kişi çalışmak istiyorsa yaşamının önemli bir kısmını iş 

yerinde geçiriyorsa yöneticiler ve yönetim de iş yerini ödüllendirici, 

en azından iş gören için problem yaratmayan bir hâle getirmek zorun-

dadır. Bu bakımdan kişinin işinden doyum duyması ve işinde mutlu 

olması örgütün bir sosyal sorumluluğu ve etik görevidir. İş doyumu 

kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gerekle-
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rinden biridir. Özellikle meslek dışı yaşamları doğrudan etkileyen ve 

sürekli özveri gerektiren mesleklerde iş doyumu büyük önem taşımak-

tadır.  

Her organizasyon gibi kamu kurumlarının ve spesifik olarak üniversi-

telerin de kendine has ana ve alt kültürleri vardır. Bu örgüt kültürü 

birimler bazında farklılık gösterse de örgütlerin geneline hakim olan 

bir örgüt kültüründen bahsedilebilir. Örgüt kültürü unsurları ve uygu-

lamalarıyla barındırdığı insan kaynağından etkilenmekte ve örgütün 

bir parçası olan çalışanları etkilemektedir. Örgüt kültürü görülebilen 

(semboller ve törenler gibi) ve görülemeyen ögelerle (normlar ve ya-

zısız kurallar gibi) kendini hissettirirken iletişim kanallarının oluşma-

sında ve iletişim biçimlerinde de kendini göstermektedir.  

Örgüt kültürü, çalışmada başarı ve destek kültürü boyutlarıyla temsil 

edilmiştir. Başarı kültürü güçlü olan örgütlerde çalışanlar işlerini seve-

rek yaptığı için işlerinden keyif alırlar, prosedürlerden çok işin yapıl-

mış olmasına dikkat eder, zamanlarının ve enerjilerinin çoğunu işe ve 

örgütlerine ayırırlar. Destek kültüründe ise örgütler yani yönetimin ve 

işleyişin yaklaşımı, çalışanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine, kişile-

rin kendilerini geliştirmesine, örgüt üyelerinin örgüte ait, bağlı ve 

kendini bütünün parçası olarak hissetmesine yöneliktir. Çalışmada 

örgüt kültürünün iş tatminini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısı 

ile karar vericiler ve yöneticilerin akademik personelin başarı ve des-

tek kültürünü güçlü şekilde algılamalarının iş tatminini artıracağını 

bilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda örgütte üyelerin işini sevme-

sine yardımcı iş ortamı ve yaklaşım ile olumlu kültür algısının pekişti-
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rilmesinin iş tatminini artıracağı unutulmamalıdır. 

Bununla beraber, çalışmada örgütsel iletişim doyumu değişkeninin 

önemi iş tatminine etkisi ile birlikte ele alınmıştır. İletişim doyumu 

değişkeni çok boyutlu ve birbirini tamamlayan bir yapıdan meydana 

gelmektedir. Bunların ilki iletişim iklimi olarak adlandırılmakta, örgü-

tün hedefleri doğrultusunda motive olmayı, yöneticilerin iletişim be-

cerilerini, ulaşılabilirliği ve şeffaflığı tanımlamaktadır. Üstlerle ileti-

şim boyutu ise kararlara katılımı ve yeni fikirlere açıklığı, kişinin ken-

dini örgütün üyesi olarak benimseme derecesini ifade etmektedir. Ya-

tay iletişim mevkidaşlar arası biçimsel olmayan iletişimin ve etkileşi-

min derecesini belirlerken, birlikte problem çözme, takım olarak hare-

ket edebilme, açık ve net iletişim kanalları oluşuturulması, gerekli ve 

yeterli iletişimin sağlanması gibi uygulamalar da örgütsel iletişim do-

yumunun ölçtüğü örgütsel değişkenlerdir.  Analizler sonucunda bu 

değişkenlerden meydana gelen örgütsel iletişim doyumunun iş tatmi-

nini etkilediği bulunmuştur. Örgütlerde etkili olan iletişim tarzı ve 

kanallarının sayılan faydaları sağlayacak şekilde engellerden arındı-

rılması daha verimli, etkili bireysel ve örgütsel sonuçlar için belirleyi-

ci olmakla beraber çalışan iş doyumunu, dolaylı olarak yaşam doyu-

munu etkileyecektir. 

Çalışmanın asıl iddiası olan örgüt kültürü algısının iş tatminini, ileti-

şim doyumu üzerinden etkilediği hipotezi de yapılan aracılık testleri 

sonucu desteklenmiştir. Bu sonuç iletişim doyumunun sadece iş tat-

minini etkilemekle kalmayıp örgüt kültürünün iş tatminine etkisinin 

iletişim doyumu üzerinden gerçekleştiğini göstermektedir. Dolayısı ile 
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yöneticilerin sayılan iletişim doyumu uygulamaları ile kültürü güçlen-

dirirken iş tatminini de artırabileceklerinin farkında olmaları ve bu 

doğrultuda hareket etmeleri önerilir. 

Belirtilmesi gereken bir bulgu da unvana göre kıdemli öğretim ele-

manlarının tüm değişkenlerin ortalamalarında araştırma görevlilerine 

göre anlamlı olarak daha yüksek değerlere sahip olduğudur. Bu, örne-

ğine rastlanan bir sonuç olsa da aynı durumun meslekteki/kurumdaki 

yıl değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmaması dikkat çekicidir. 

Bunun tersine başka bir üniversitedeki araştırmada rastlandığına göre, 

bu örneklem özelinde unvan bazlı bir algılama farklılığı yaşandığı 

görülmektedir. Diğer değişkenlere bakıldığında akademisyen yetiştir-

diği bilinen bu üniversitenin, unvanlar arasındaki bu farklılığa yol 

açan diğer faktörleri anlamaya ve aradaki algı farkını azaltılmaya ça-

lışması önerilir.  

Cinsiyete göre örgüt kültürü algısı, örgütsel iletişim doyumu ve iş ve 

yaşam tatmini düzeylerinin anlamlı olarak farklılık göstermediği ça-

lışmada işgörüş ve örgüt ikliminin her iki cinsiyet için benzer algılan-

dığı söylenebilir. Bununla beraber idari görevi olan personelin tüm 

değişkenlerde anlamlı olarak daha yüksek ortalamalar göstermesi idari 

göreve sahip olmanın başka birtakım psikolojik kazanımları berabe-

rinde getirdiği ifade edilebilir. Medeni durumları göz önüne alındığın-

da evli akademisyenlerin daha iş tatmini ve yaşam tatmini düzeyleri-

nin daha yüksek olması aile alanındaki doyumun iş ve yaşam alanın-

daki doyumu olumlu etkilediği söylenebilir. Dolayısı ile yöneticilerin 

örgüt uygulamalarındaki yaklaşımının çalışanların iş hayatının olduğu 
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kadar iş dışı hayatı üzerinde de etkisi olduğunu bilmeleri ve buna göre 

hareket etmeleri önerilir.   

Araştırmaya katılan personelin meslekte ve halen çalıştığı kurumda 

geçirdiği yıl dağılımı incelendiğinde, akademik personelin beşte biri-

nin bir ile beş yıl arasında bu üniversitede çalıştığı görülmektedir. 

Kapsamı on yıla kadar genişlettiğimizde bu oran katılımcıların yarısı-

na çıkmaktadır. Ayrıca araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi 

sayısına bakıldığında anlaşılmaktadır ki Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

çalışanların mesleğe ilk başladıkları ve/veya mesleğinin ilk yıllarını 

geçirdikleri bir kurum, diğer bir ifade ile akademisyen yetiştiren bir 

üniversitedir. Bu yönüyle karar vericilerin çalışanlarının bireysel ve 

profesyonel ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak, mesleki iler-

lemelerinin önünü açacak uygulama, yöntem ve yönetmelikler üzerin-

de iyileştirmeler yapması önerilir. 

Bu tezin temel vurgusu iş gücünün örgütle ilgili kilit algılarından olan 

iş tatmininin iletişim doyumundan çok büyük oranda etkilendiği hatta 

örgüt kültürünün iş tatminine etkisinin iletişim doyumu üzerinden 

gerçekleştiğidir. Bu sonuç, astlarla etkileşimin iletişim araçlarını doğ-

ru kullanmanın ve örgütte oluşturulan iletişim ikliminin iş gücünün 

işten duyduğu doyumu ve dolayısıyla hayat doyumunu büyük oranda 

etkileyebilecek önemli bir motivasyon aracı olduğunu göstermektedir. 

Aynı mevkide çalışan insanların da birbirleriyle kurduğu iletişimin 

açık ve uyumlu olmasıyla daha yüksek iş tatmini sağlayacakları söy-

lenebilir. 
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Bundan sonra yapılacak araştırmalar için birtakım öneriler aşağıda 

sıralanmıştır: 

Akademik çevrede iş tatmininin daha iyi açıklanabilmesi için liderlik 

tarzı ve kişilik değişkenlerinin de modele dâhil edilmesi faydalı ola-

caktır. Bununla beraber örgüt kültürü ölçeği olarak daha kapsamlı bir 

ölçüm aracı ile kültürün diğer boyutlarını da içine alan bir model ku-

rulabilir. Ayrıca liderlik türü ve kültürün iş tatmini ile yaşam tatmini 

ilişkisindeki düzenleyicilik rolü de araştırmacıların ilgisini bekleyen 

başka bir konudur. Detaylı olarak incelenmesi gereken bir diğer konu 

da akademik çevredeki kültürel unsurların tespiti edilmesi olabilir. 

Kültür unsurlarının akademideki etkilerinin nasıl olduğu araştırıldı-

ğında ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. 
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EKLER 

Ek 1: Örgütsel İletişim Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Variable min max mean stn.dev. skew kurtosis 

VericalComm1_1 1,00 5,00 3,465 1,2816 -,345 -,976 

VericalComm2_1 1,00 5,00 3,913 0,9692 -,786 ,232 

VericalComm5_1 1,00 5,00 3,339 1,0445 -,322 -,440 

VericalComm4_1 1,00 5,00 3,884 1,0472 -,852 ,271 

VericalComm3_1 1,00 5,00 3,233 1,0285 -,259 -,342 

CommClimate5_1 1,00 5,00 3,053 1,0818 -,136 -,607 

CommClimate4_1 1,00 5,00 3,459 1,0547 -,454 -,432 

CommClimate3_1 1,00 5,00 2,923 1,1426 -,117 -,859 

CommClimate2_1 1,00 5,00 2,994 1,0593 -,113 -,683 

CommClimate1_1 1,00 5,00 2,849 1,1154 -,042 -,774 

CommMedia5_1 1,00 5,00 3,191 1,1524 -,243 -,717 

CommMedia4_1 1,00 5,00 3,253 1,0762 -,240 -,422 

CommMedia3_1 1,00 5,00 3,535 1,1021 -,494 -,375 

CommMedia2_1 1,00 5,00 3,321 1,1279 -,361 -,557 

CommMedia1_1 1,00 5,00 3,766 1,1274 -,837 ,042 

InterdepComm5_1 1,00 5,00 3,049 1,0437 -,052 -,541 

InterdepComm4_1 1,00 5,00 3,211 1,1381 -,247 -,692 

InterdepComm3_1 1,00 5,00 2,74 1,1635 ,185 -,797 

InterdepComm2_1 1,00 5,00 2,931 1,1216 -,026 -,727 

InterdepComm1_1 1,00 5,00 3,077 1,1101 -,137 -,669 

SupervisorComm5_1 1,00 5,00 3,308 1,2013 -,290 -,809 

SupervisorComm4_1 1,00 5,00 3,478 1,2561 -,502 -,777 

SupervisorComm3_1 1,00 5,00 3,575 1,2178 -,562 -,599 

SupervisorComm2_1 1,00 5,00 3,409 1,253 -,422 -,880 

SupervisorComm1_1 1,00 5,00 3,561 1,2402 -,558 -,650 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 66 611,362 234 ,000 2,613 

Saturated model 300 ,000 0   

Independence model 24 9018,288 276 ,000 32,675 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,057 ,907 ,881 ,707 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,627 ,144 ,070 ,133 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,932 ,920 ,957 ,949 ,957 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,057 ,051 ,062 ,021 

Independence model ,252 ,247 ,256 ,000 
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Ek 2: Örgüt Kültürü Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Variable min max mean Stn.dev. skew kurtosis 

SupportCulture9_1 1,00 5,00 3,055 1,248 -,081 -,968 

SupportCulture8_1 1,00 5,00 3,083 1,205 -,129 -,898 

SupportCulture7_1 1,00 5,00 2,839 1,216 ,128 -,892 

SupportCulture6_1 1,00 5,00 2,892 1,171 ,083 -,821 

SupportCulture5_1 1,00 5,00 2,99 1,144 -,071 -,789 

SupportCulture4_1 1,00 5,00 2,815 1,118 ,058 -,786 

SupportCulture3_1 1,00 5,00 2,894 1,133 -,061 -,867 

SupportCulture2_1 1,00 5,00 2,682 1,077 ,210 -,487 

SupportCulture1_1 1,00 5,00 3,119 1,152 -,116 -,791 

PowerCulture7_1 1,00 5,00 3,002 1,024 ,162 -,376 

PowerCulture6_1 1,00 5,00 3,359 1,078 -,196 -,688 

PowerCulture5_1 1,00 5,00 3,400 1,015 -,325 -,247 

PowerCulture4_1 1,00 5,00 3,026 1,047 ,111 -,588 

PowerCulture3_1 1,00 5,00 3,439 1,047 -,378 -,335 

PowerCulture2_1 1,00 5,00 3,412 1,049 -,310 -,457 

PowerCulture1_1 1,00 5,00 3,770 1,072 -,619 -,399 

AchievementCulture6_1 1,00 5,00 2,993 1,199 -,058 -,907 

AchievementCulture5_1 1,00 5,00 2,695 1,194 ,226 -,811 

AchievementCulture4_1 1,00 5,00 2,829 1,233 ,040 -,966 

AchievementCulture3_1 1,00 5,00 2,890 1,242 ,032 -,987 

AchievementCulture2_1 1,00 5,00 2,829 1,217 ,092 -,998 

AchievementCulture1_1 1,00 5,00 2,723 1,207 ,196 -,904 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 47 1079,381 206 ,000 5,240 

Saturated model 253 ,000 0   

Independence model 22 7217,677 231 ,000 31,245 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,111 ,802 ,757 ,653 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,573 ,207 ,131 ,189 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,850 ,832 ,875 ,860 ,875 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,092 ,087 ,098 ,000 

Independence model ,246 ,241 ,251 ,000 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 38 192,434 82 ,000 2,347 

Saturated model 120 ,000 0   

Independence model 15 6211,389 105 ,000 59,156 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,043 ,950 ,927 ,649 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,785 ,172 ,054 ,151 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,969 ,960 ,982 ,977 ,982 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,052 ,042 ,061 ,358 

Independence model ,341 ,334 ,348 ,000 
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Ek 3: İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Ölçeklerinin Doğrulayıcı Faktör 

Analizi Sonuçları 

Variable min max mean Stn.dev  skew  kurtosis 

LifeSatisfaction5_1 1,000 5,000 3,014 1,2317  -,143  -,984 

LifeSatisfaction4_1 1,000 5,000 3,821 0,8984  -,727  ,391 

LifeSatisfaction3_1 1,000 5,000 3,833 0,9704  -,816  ,434 

LifeSatisfaction2_1 1,000 5,000 3,258 1,0489  -,318  -,416 

LifeSatisfaction1_1 1,000 5,000 3,614 1,0435  -,558  -,179 

JobSatisfaction5_1 1,000 5,000 3,798 1,1812  -,819  -,202 

JobSatisfaction4_1 1,000 5,000 3,559 1,2838  -,581  -,749 

JobSatisfaction3R_1 1,000 5,000 3,367 1,3379  -,362  -1,040 

JobSatisfaction2_1 1,000 5,000 3,87 1,0977  -,914  ,107 

JobSatisfaction1_1 1,000 5,000 3,73 1,1101  -,777  -,080 



AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM 

DOYUMUNUN ROLÜ| 235 

 

 

 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 21 183,754 34 ,000 5,405 

Saturated model 55 ,000 0   

Independence model 10 3011,348 45 ,000 66,919 

 

 

 

 



 

236 | Dr. Alp Eren KAYASANDIK 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,055 ,933 ,892 ,577 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,553 ,311 ,158 ,255 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,939 ,919 ,950 ,933 ,950 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,094 ,081 ,107 ,000 

Independence model ,363 ,352 ,374 ,000 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 23 68,738 22 ,000 3,124 

Saturated model 45 ,000 0   

Independence model 9 2984,928 36 ,000 82,915 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,033 ,972 ,942 ,475 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,610 ,290 ,113 ,232 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,977 ,962 ,984 ,974 ,984 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,065 ,048 ,083 ,070 

Independence model ,405 ,393 ,417 ,000 
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Ek 4: İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizleri 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 61 655,211 239 ,000 2,741 

Saturated model 300 ,000 0   

Independence model 24 9018,288 276 ,000 32,675 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,061 ,900 ,874 ,717 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,627 ,144 ,070 ,133 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,927 ,916 ,953 ,945 ,952 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,059 ,054 ,064 ,003 

Independence model ,252 ,247 ,256 ,000 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 50 315,186 140 ,000 2,251 

Saturated model 190 ,000 0   

Independence model 19 7825,574 171 ,000 45,764 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,059 ,938 ,916 ,691 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,719 ,165 ,072 ,149 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,960 ,951 ,977 ,972 ,977 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,050 ,043 ,057 ,486 

Independence model ,299 ,294 ,305 ,000 
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Ek 5: İş Tatmini Çapraz Tabloları 

 

JobSatisfaction3R_1 Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

JobSatisfaction1_1 1,0 9 3 7 2 4 25 

2,0 1 11 15 12 8 47 

3,0 4 16 33 29 14 96 

4,0 6 26 46 64 50 192 

5,0 41 17 9 14 51 132 

Total 61 73 110 121 127 492 

 

 

JobSatisfaction3R_1 Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

JobSatisfac-

tion5_1 

1,0 9 3 7 3 9 31 

2,0 3 9 13 14 2 41 

3,0 7 16 32 28 11 94 

4,0 5 28 39 49 37 158 

5,0 37 18 19 27 68 169 

Total 61 74 110 121 127 492 
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Ek 6: Değişkenler ve Alt Boyutlara Ait Güven Aralığı ve Normallik 

Değerleri 

 
% 95 Güven Aralığı Çarpıklık Basıklık 

Örgütsel İletişim 3,23 3,37 -,245 -,480 

Üstlerle İletişim 3,37 3,55 -,367 -,655 

Yatay İletişim  3,52 3,65 -,345 ,011 

İletişim İklimi 2,97 3,13 -,220 -,536 

İletişim Araçlarının Kalitesi 3,32 3,49 -,409 -,272 

Bölümler Arası İletişim 2,91 3,08 -,006 -,536 

Örgüt Kültürü 2,79 2,96 ,115 -,608 

Başarı Kültürü 2,73 2,91 ,084 -,691 

Destek Kültürü 2,84 3,01 ,075 -,591 

İş Tatmini 3,64 3,82 -,722 -,043 

Yaşam Tatmini 3,43 3,58 -,356 -,078 
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Ek 7: Alt Boyutlar Arası Regresyon Analizleri 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken R2 β F t 

Başarı Kültürü Üstlerle İletişim ,42 ,65 364,970 19,104 

Destek Kültürü Üstlerle İletişim ,34 ,59 257,398 16,044 

Başarı Kültürü Yatay İletişim ,20 ,45 126,832 11,262 

Destek Kültürü Yatay İletişim ,20 ,45 127,356 11,285 

Başarı Kültürü İletişim İklimi ,50 ,70 491,657 22,173 

Destek Kültürü İletişim İklimi ,48 ,69 453,592 21,298 

Başarı Kültürü İletişim Araçlarının K. ,49 ,70 482,218 21,959 

Destek Kültürü İletişim Araçlarının K. ,44 ,66 388,871 19,720 

Başarı Kültürü Bölümler Arası İletişim ,53 ,73 571,859 23,914 

Destek Kültürü Bölümler Arası İletişim ,51 ,72 521,855 22,844 

Başarı Kültürü İş Tatmini ,28 ,53 192,138 13,861 

Destek Kültürü İş Tatmini ,29 ,54 204,031 14,284 

Üstlerle İletişim İş Tatmini ,30 ,55 215,402 14,677 

Yatay İletişim İş Tatmini ,16 ,40 97,408 9,870 

İletişim İklimi İş Tatmini ,33 ,58 348,879 15,776 

İletişim Araçlar. K. İş Tatmini ,32 ,57 238,156 15,432 

Bölüm. Ara. İletişim İş Tatmini ,24 ,49 159,693 12,637 

Başarı Kültürü Yaşam Tatmini ,15 ,39 86,707 9,312 

Destek Kültürü Yaşam Tatmini ,16 ,40 92,019 9,593 

Üstlerle İletişim Yaşam Tatmini ,15 ,40 90,370 9,506 

Yatay İletişim Yaşam Tatmini ,07 ,27 38,386 6,198 

İletişim İklimi Yaşam Tatmini ,20 ,45 122,041 11,047 

İletişim Araçlar. K. Yaşam Tatmini ,20 ,44 116,654 10,801 

Bölüm. Ara. İletişim Yaşam Tatmini ,16 ,40 92,370 9,611 
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