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ÖNSÖZ 

 

 

Bu çalışmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile 

örgütsel yaratıcılık düzeyinin belirlenebilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmaya beni yönlendiren, çalışmamın her aşamasında yardım ve desteğini 

hiçbir zaman esirgemeyen tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Oğuz Özbek’e, verilerin 

toplanmasında, çalışmama ilgi göstererek görüşlerini paylaşan katılımcıların tümüne 

ve her zaman yanımda olan, çalışmam boyunca bana özveri ve sabır gösteren aileme 

ve iş arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. 
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1.GİRİŞ 

 

 

Teknolojideki hızlı değişimler neticesinde hızla küreselleşen dünya düzeninde 

kurumlar arası rekabetin arttığı bilinmektedir. Rekabete ayak uydurabilmek ve 

sürdürebilirliği sağlamak amacıyla kurumlar arasında gözle görülür bir farklılık 

yaratmak için kilit unsur olan insan faktöründen yararlanılmaktadır. Kurum ve 

kuruluşların bir örgüt olarak yaratıcılığı etkin bir şekilde kullanmaları, yaratıcılık 

becerilerine sahip personeline cesaret ve onların fikirlerine değer vermeleri, inisiyatif 

alabilmelerine olanak sağlayarak esnek ve iletişimin açık olduğu bir örgüt kültürü 

inşa etmeye çalışmaları örgütlerin en temel gereksinimleri haline gelmiştir. 

Günümüzde kurum içerisindeki örgüt yapısı oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Çalışan personelin, bu yapıya uyum sağlayarak çalışması, hem kendisi, hem de 

çalıştığı kurum açısından son derece önemlidir. Örgüt içerisinde çalışan personelin, 

kendisini geliştirebilmesi, var olan yaratıcılığını çalıştığı ortam ile birleştirebilecek 

kapasiteye sahip olması, onun çok yönlü ve dinamik bir yapı içerisinde faydalı bir 

çalışan olmasını sağlamaktadır. Uyumlu iş arkadaşları ve kişinin eğitim düzeyine 

uygun bir çalışma düzeni, onun iş yaşamı içerisinde karşılaştığı sorunlara farklı 

çözümler getirmesine ve kurum içerisindeki rutin çalışma düzeninden kurtulmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu tip bir çalışma düzeni içerisinde personel, var olan algı 

düzeyini geliştirebilmekte ve örgüt içerisindeki yaratıcılığı sayesinde kurum 

içerisinde yeni statülere kavuşabilmektedir. 

Örgütlerin devamlılığını sağlaması ve başarıya ulaşması için, ekonomik, 

teknolojik ve sosyal faktörlerin sebep olduğu farklılıkları öngörmesi ve planlaması 

şarttır. Araştırmacılara göre uluslararası alanda rekabetin arttığı, teknolojideki 

gelişimin hızlı ve talep sahiplerinin farklı beklentilerinin olduğu bir ortamda, yeni 

yol ve yöntemlere sahip olmak gerekmektedir. Bu durumla baş edebilmek için 

yaratıcı düşünmek, yeni ürün seçeneklerini artırmak ve iyi hizmet kalitesi sunmak 

zorunlu hale gelmiştir.  Yani, teoriye odaklanmış işletmelerin uygulama kısmında ve 

rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için yeniliğe açık olmaları gerekmektedir 

(Kwasniewska ve Neck, 2004). 
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Kişilerin örgütsel algı ve yaratıcılık düzeylerinin geliştirilmesi, onlara yeni 

yaşantı ve deneyimler kazandırarak, merak etme dürtüsünü arttırmakta ve kurum 

içerisindeki sorunlarla yakından ilgilenmesini sağlamaktadır. Örgütsel algı düzeyi 

gelişen ve örgüt içerisinde hak ettiği değeri kazanabilen personel, yeni şeyler 

denemekten korkmaz ve her seferinde kendisini geliştirerek, girişimci ruhunu ön 

plana çıkarır. Bu tip bir davranış modeli ise, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına neden 

olacağından, hem kurum hem de personel için olumlu bir çalışma ve ilerleme 

ortamının yaratılacağını düşünebiliriz. 

Ancak, özellikle kurum içerisindeki personelin var olan örgüt yapısına uyum 

sağlama sürecinde karşılaştığı zorluklar, başarılı olamama korkusu, üstleri tarafından 

beğenilmeme ya da kurumdaki ekip çalışması içerisinde yer almaktan korkması, o 

personelin örgüt içerisindeki uyum sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

yüzden personelin öncelikle, çalıştığı örgüt yapısını anlayarak, buna uyum sağlama 

sürecinde, kendisi ve kurumu ile barışık bir model çizerek, çalıştığı kuruma ve 

kendisine güven duyması, iş doyumunun artmasını sağlayacaktır.  

Kurum içerisinde çalışan personelin ilgi ve beklenti düzeyi iş yaşamındaki 

verimi etkileyeceğinden, kurum içerisindeki konumu, iş arkadaşları, çalışma temposu 

ve personelin örgütsel olarak çalışma becerisi kurum içerisindeki pozisyonunu 

belirlemektedir. Kurum içerisinde çalışan, yeniliklere açık, birlikte çalışma 

temposuna uygun personelin, kurum içerisinde beklentilerinin karşılanması, iş 

yaşamındaki verimli çalışma düzeyinin arttırılması önemlidir. 

08/06/2011 tarihinde 27928 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 638 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı (GSB) kurulmuştur. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), Spor 

Genel Müdürlüğü (SGM) olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kuruluş haline 

gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığının kurum yapısı, giderek modernleşmiş ve yeni 

katılan personelle birlikte gelişim süreci hızlanmıştır. Hızlanan bu gelişim süreci, 

beraberinde ortak çalışma koşullarının uyum sürecini arttırmış, kuruma yeni katılan 

personel ile daha önceden kurumda çalışmaya başlamış personelin birbirleriyle 

iletişim kurma becerilerini ortaya çıkarmıştır. Kurum içinde yer alan ast-üst ilişki 

seviyesi ve bunun sonucunda personelin bu yapıya düzgün bir şekilde uyumunu 
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içeren bu çalışma düzeni, personelin bu sürece bakış açısı ve düzeni öğrenmesi ile 

birlikte bakanlık içerisinde şekillenmeye başlamıştır.  

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığındaki süreçleri bu bilinçle 

yönetebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni kurulmuş olmasından da 

dolayı personelinin örgüt iklimi ile yaratıcılık algısı arasındaki ilişkinin ortaya 

konması önemlidir.  Bakanlığın örgüt yapısı ile ilgili yayınlamış olduğu her hangi bir 

araştırma bulunmamaktadır.  Ayrıca daha önce genel müdürlük düzeyinde örgütlenen 

bir yönetim yapısı, bakanlığa dönüştürülmüş, bu dönüşümün personel üzerindeki 

olası etkileri, personelin iş tatmini, verimi ve yaratıcılığı üzerindeki etkileri üzerine 

yayınlanmış bir araştırma bulunmamaktadır.  Bu nedenle bu çalışma Gençlik ve Spor 

Bakanlığı örgüt iklimi ve örgütsel yaratıcılığı üzerine yapılan ilk çalışmalardan biri 

olmuştur. 

 

 

1.1. Yönetim 

 

 

 

İdare etmek anlamında kullanılmış olmasına rağmen zamanla bu sözcük üst 

düzey yöneticileri temsil etmiştir. Aslında yönetimin anlamı düzenleyici ve düzeltici 

demektir.  

Yönetim, maddi bir amaçla kurulmuş olan örgütlere özgü bir kavram değildir. 

Bir arada sorun çözme, belirli amaçları gerçekleştirme ve hedeflere ulaşma yolunda 

tüm insanlar arasında yaşanan bir olgudur (Sunay, 2009). 

Evrensel bir kavram olan yönetim; insan gücü, para, malzeme, yer, zaman 

gibi kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını sağlayan bilim dalıdır. Belirlenen 

amaçlara en etkin ve en verimli şekilde ulaşabilmek için insanların çabalarını bir 

araya getiren ve bunları düzenleyen iş ve eylemlerin tamamıdır. 

Yönetim; örgütün belirlediği amaçlara ulaşabilmek amacıyla örgütsel 

kaynakların dengeli bir şekilde planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, koordine 

edilmesi ve denetlenmesi sürecidir. 
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Bir örgütü amaçlarına ulaştıracak eylemleri gerçekleştirebilmek için örgütü 

oluşturan insanları örgütleyip bir uyum içerisinde faaliyete geçirme sürecidir (Balcı 

ve Aydın, 2003, 10). 

Örgütler içerisinde hayati bir öneme sahip olan yönetim, kapsadığı alan ve 

uygulanabilirliği ile toplumun kalkınmışlık düzeyi arasında doğrudan bir ilişki söz 

konusudur. Yani yönetimin kalitesi tüm toplumu etkiler (Güçlü, 2003). 

Yönetim biliminin tarihsel gelişimi;  

 Yapıya odaklanmış geleneksel (klasik) yaklaşımlar (1887-1927), 

 İnsan faktörünü ele alan davranışçı (neo klasik) yaklaşımlar (1909-

1945), 

 Örgütü sistemsel olarak inceleyen sistem yaklaşımları (1946’dan 

günümüze kadar) şeklindedir.  

 

 

1.2. Örgüt  

 

Örgüt karmaşık bir sistem olup her örgütün kendine özgü bir yapısı vardır ve 

geçmişten günümüze örgütün değişik tanımları yapılmıştır. Çalışma ortamının 

analizine geçmeden önce örgüt yapılanması ile ilgili olarak günümüze kadar yapılan 

tanım ve tespitlere yer verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda 

aşağıda söz konusu tanımlamalar yer almaktadır.  

Yapılması hedeflenen işi kısım kısım ayırarak, hiyerarşi sistemi içerisinde, 

belirlenen ortak bir amaç doğrultusunda, bu amaç için bir araya gelen örgüt 

üyelerinin, birlikte yapacakları faaliyetlerin akla uygun şekilde koordine edilmesidir 

(Schein, 1970). Örgütler insan ilişkileri, teknoloji ve kişiler arası iletişimi düzenleyen 

yapı ve zamandan oluşan bir bileşimdir (Balcı,1995). Örgütlerin kurulmasındaki 

amaç bir ya da birden fazla işin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Toplumsal bir 

örgütten bahsedebilmek için örgütün yasal olması; toplum içinde yer etmiş olması; 

halka açık olması; toplumun bir kısmında ürünlerinin veya hizmetlerinin kullanılır 

olması gerekir (Katz ve Kahn,1966).  
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Örgüt, belirli hedeflere ulaşabilmek için örgüt çatısı altındaki kişilerin 

çabalarının bir arada uygulandığı yönetim şeklidir. Örgüt, amaç, insan ve 

teknolojinin birbirini etkilediği kendine özgü bir kültürü olan, çalışanları ve 

aralarındaki yetki ve iletişimin oluşturduğu bir yapıdır (Güçlü, 2003). Birden fazla 

kişinin belirli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir araya getirildiği, 

bütün olarak ortaya çıkan çabanın söz konusu amacı gerçekleştirmek için organize 

şekilde kullanıldığı ve gönüllülük unsurunun temel olarak kabul edildiği ortamlarda 

örgütten bahsedilebilecektir (Barnard, 1994). Ortak bir sonuca ulaşmak için bir araya 

gelmiş kişilerden oluşan ve toplumda yer edinmiş birimlerdir (Etzoni, 1964). Sosyal 

ilişkilerden oluşan ve bazı özel hedef veya amaçları gerçekleştiren bir yapıdır (Marc 

ve Simon, 1958).  

Örgütlenme, birden fazla kişinin faaliyetlerinin ve güçlerinin düzenli bir 

şekilde koordine edilmesinden oluşan bir sistemdir (Yaman, 1996). Örgüte bir kimlik 

sahibi olmasını sağlayan kişilerin davranışlarını etkileyen ve örgüte hâkim olan 

bütün özelliklerdir (Korkut, 1993). Örgütsel yapılardaki öne çıkmış kişilerin, 

geleceğe dair planlar yaparken insanlar arasındaki ilişkileri de şekillendirirler. 

Örgütlerin en belirgin özelliği ortak amaca ve aynı hedefe ulaşma isteğinin olmasıdır 

(Tanyeri, 2000). Örgütlerin amaçlarına başarı bir şekilde ulaşabilmeleri için uygun 

örgüt iklimini oluşturmaları gerekmektedir (Arslan, 2004). 

 

1.2.1. Türkiye Spor Örgütleri 

 

 

14 Temmuz 1922'de 16 kulübün birleşerek, sporu disipline etmek amacıyla, 

ilk başkanlığını Ali Sami Yen, asbaşkanlıklarını da Burhan Felek ve Ali Seyfi'nin 

yaptığı Türkiye'nin ilk "çok sporlu spor örgütü" Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 

(TİCİ) kurulmuş olup sporda demokrasi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Devletin 

spor yönetimine ağırlığını koyması, spor konseyinin de önerisi üzerine, 1936 yılında 

Türk Spor Kurumu’nun kurulması ile olmuştur. 18.7.1938 Tarih ve 3530 Sayılı yasa 

ile Başbakanlık makamına bağlı olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 



6 
 

 

kurulmuştur. Türk Spor Kurumunun malları ile hukuk ve haklarını devralmıştır. 

3.6.1942 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 13.2.1970 tarih ve 1/21-

1156 sayılı kararname ile yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiştir. 

1980 yıllarda tekrar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı adını almıştır. 7 Kasım 1982 tarihli yeni Anayasa'da ise ilk kez spora 

yer verilmiştir. Böylece ülkemizde ilk kez spor ve sporcu Anayasa'nın teminatı altına 

alınmıştır. Türk sporuna ilişkin karar ve denetim yetkilerini elinde bulunduran 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı kanunla 

düzenlenmiştir (Sunay, 2009).  2011 yılında 638 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kurulmuştur. Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü (GSGM), Spor Genel Müdürlüğü (SGM) olarak, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’na bağlı kuruluş haline gelmiştir. 

 

1.2.1.1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştur. Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı olmak üzere 3 bağlı kuruluşu, bakanlık hizmet birimleri içerisinde 

Gençlik Hizmetleri, Proje ve Koordinasyon ve Eğitim, Kültür ve Araştırma olmak 

üzere 3 Genel Müdürlük, Spor Hizmetleri, Dış İlişkiler, Strateji Geliştirme, Personel, 

Destek Hizmetleri ve Bilgi İşlem olmak üzere 6 müstakil Daire Başkanlığı ile birlikte 

Hukuk Müşavirliği birimleri bulunmaktadır. 31.12.2013 verilerine göre Gençlik ve 

Spor Bakanlığı personelinin 507’sini Bakanlık Merkez Teşkilatı 693’ünü ise Spor 

Genel Müdürlüğü personeli oluşturmaktadır. 481 kadın, 719 erkek personelin 121 

kişisi lisansüstü mezunu, 772 kişisi üniversite mezunu, 131 kişisi yüksekokul 

mezunu, 72 kişisi ön lisans mezunu, 193 kişisi lise mezunu ve 1 kişide ilköğretim 

mezunudur.  
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Şekil 1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat Şeması 

 

 

1.3. Örgüt İklimi 

 

  

 

İklim, hem küresel bir ölçü hem de çok boyutlu bir ölçüdür (Thumin ve 

Thumin 1990). Örgütün psikolojik ortamı iklimini oluşturmaktadır. Örgüt iklimi, 

oldukça güçlü performans ve bireysel iş doyumu ile ilişkilidir. Organizasyondan 

farklı olup örgütün niteliğini gösterir (Pritchard ve Karasick, 1973). Gilmer göre 

örgüt iklimini, örgüt içindeki bireylerin davranışlarını etkileyen ve örgütü başka 

örgütlerden ayıran özellikler bütünü olarak tanımlamıştır (Bilgen, 1990).  
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Örgüt iklimi kavramı 1960’lardan beri kuramcıların, araştırmacıların ve 

uygulayıcıların ilgisini çekmiş, örgütlerin kişiler üzerindeki etkisini anlamaya ve 

örgütlerdeki insan davranışlarının incelenmesine olarak sağlamıştır (Ertekin, 1978). 

Örgütsel iklimle ilgili yapılan araştırmalar genel olarak çalışanların örgüt iklimi 

hakkındaki düşüncelerinin, işi gerçekleştirilenlerin davranışsal tutumlarının ve örgüt 

kültürünün toplamının ortaya çıkarmış olduğu sentezi ortaya koymaya yönelik olarak 

yapılmaktadır (Kasırga ve Özbek, 2008). 

Örgüt iklimi, örgütlerin çevre koşullarına uyum sağlamalarında, rekabet 

edebilmelerinde, nitelikli çalışanlar tarafından tercih edilmelerinde varlıklarını 

sürdürülebilmede önemli rol oynamaktadır. Örgüt içi aidiyet hissinin yüksek olması 

da işini seven, işe katkısı yüksek ve özverili çalışan sayısının artmasına neden 

olabilmektedir. Örgüt iklimi, bireyin amaçlarının örgüt amaçlarıyla 

uyumlaştırılmasında, davranışlarının düzenlenmesi, çatışmaların yönetilmesi ve 

örgütün geliştirilmesinde önemli işlevler görmektedir. Çalışan insanların örgüt 

kültürünü ne kadar içselleştirdiği, bu kültürü kendi düşüncelerine ne kadar yakın 

bularak benimsedikleri örgüt ile ne kadar bütünleştiklerini de göstermektedir 

(Yüceler, 2009). 

Çalışanların çalışma ortamı içerisindeki duygusal durumları, psikolojik 

değişim süreçleri örgüt iklimi tanımı içerisinde yer almaktadır.  Söz konusu tanıma 

işyerindeki duygusal ortamlar kadar bireylerin işyeri dışındaki sosyolojik yapılarda 

kendilerine edinebildikleri yerler de etki etmektedir.  Çalışanların birbirleri ile 

ilişkileri neticesinde ortaya konan ortak değerler ve sembollerin söz konusu 

örgütlerde varsayılan anlamları da şekillenmiştir. Dolayısı ile örgütü diğer 

örgütlerden ayıran duygusal ortamlar örgüt iklimini oluşturuyor denebilir (Özçer, 

2005’den aktaran İşcan ve Karabey, 2007). 

Örgütte hedeflenen amaçların başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için örgüt 

üyelerinin bakış açılarının olumlu, bu kültürü kendilerinin gibi benimsemiş ve pozitif 

bir örgüt iklimine sahip olması gerekmektedir (Küçükgöde, 2005). Örgüt İklimi, 

1950’li yıllarda endüstri alanında çalışan psikologlar tarafından gündeme getirilen bir 

konudur. Ancak uzun zaman çoğu yönetim bilimci örgüt iklimini örgüt kültürüyle 

birlikte ele almıştır. Aslında iki kavram arasında farklılıklar vardır. Ancak ikisi 
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birbirini tamamlar. Örgütler kendi örgüt iklimini kendileri oluştururlar. Örgüt İklimi 

oluşturulurken genellikle örgütsel değer, inanç, ahlak kuralları ve normlardan 

yararlanılır. Çalışanların örgütsel amaçları, değerleri, inançları ve kuralları 

benimseyip kabul etmesi örgüt iklimini olumlu yönde olduğunu göstermektedir 

(Güney, 2007). 

Örgüt iklimini belirleyen temel unsurlar kişilerin güdülenmesi, önderlik 

tarzları ve örgütsel iletişimdir (Can ve diğerleri, 2011). İklim çalışanların örgüte 

gösterdiği psikolojik temelli tepkilerle ifade edileceğinden sübjektif bir kurumdur. 

Örgütün tümünü içeren bir iklim olmasına karşın birimler içerisinde mikro iklim 

yapılarından söz etmek de mümkündür (Terzi, 2000). Örgütlerin, çalışanları ve 

çevreleri ile ilgilenme şekillerinden ortaya çıkan ve örgütsel yapılara özgü olan 

tutumlar bütünüdür. Daha kısa tanımda şöyledir: Örgüt iklimi, örgütün iç çevresinin 

katlanılabilir bir özelliğidir (Moran ve Volkwein, 1992).  

İşyerindeki çalışanların dışavurum şekilleri de örgütün ikliminden 

etkilenecektir. Örgüt ikliminin irdelenmesi ile çalışan davranışları üzerindeki etkiler 

sayesinde örgüt verimliliğine ulaşılabilir. Bu kavram 1950’li yılların sonunda sosyal 

bilimcilerin çalışmaları neticesinde araştırılmaya başlanmıştır. Ancak örgüt iklimi 

kavramının tanınması eğitim yönetimi alanında yapılan ilerleyen çalışmalar 

neticesinde gerçekleşmiştir (Hoy ve diğerleri, 1991).  

Dolayısı ile örgüt iklimi örgüt bünyesinde çalışan insanların farkında olarak 

ya da olmayarak davranış kalıplarında bu iklim nedeni ile gerçekleştirdikleri 

değişikliklerin ölçülebilir kabul edilen kısmı olarak ifade edilebilecektir (Litwin ve 

Stringer, 1968). Schnider, Brief ve Guzzo’ya göre; Bir örgütte birçok iklim tipi bir 

arada olabileceği gibi iklimin farklı boyutları da aynı anda örgütte bulunabilir 

(Erdoğan, 1998). 

Örgütsel yaşamın psikolojik ve sosyolojik yapısı örgütsel iklimi oluşturan iki 

temel noktadır. Örgüt iklimi, örgütsel yaşamda çalışanların birbirine destek olmaları, 

sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmaları, birlikte risk üstlenmeleri ve motive edilmeleri 

gibi temel faaliyetlerin sonucunda belirlenir. Örgüt iklimini olumlu ya da olumsuz 

yönde etkileyen temel unsurlar şunlardır (Güney, 2007): 
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 Liderlik ya da yöneticilik biçimleri, 

 Motivasyon Yöntemleri, 

 İletişim biçimleri, 

 Grup içi ilişkiler, 

 Örgütün yapısal özellikleri. 

 Wallace ve diğerleri (1996) örgüt ikliminin 6 boyutundan söz etmiştir; 

 Yönetim desteği, 

 Çalışanlar arasındaki iş birliği, 

 Örgütsel bağlılık, 

 Karşıt görüşler ve çatışma, 

 Çalışanlar tarafından işin öneminin fakına varılması, 

 Kişiler arası güvendir. 

 Schneider ve Berief’e (1996) göre de örgüt iklimi boyutları; 

 Çalışanlar arasındaki ilişki, 

 Hiyerarşi sistemi, 

 Yeniliklere açık bir iş, 

 Personeli desteleme ve ödüllendirmedir. 

 

 

1.3.1.  Örgüt İklimi Türleri 

 

 

 Örgüt İklimi türlerini ele aldığımızda çok fazla örgüt türü ile 

karşılaşmaktayız. Shadur ve arkadaşları(1999)’na göre örgüt iklimi üç boyuta ayrılır. 

Bunlar; Bürokratik, Destekleyici, Yenilikçi İklimdir (Bilir, 2005).  

1. Bürokratik İklim: Otoritenin ve sorumluluğun ağırlığının yoğun bir 

şekilde hissedildiği iklim türüdür. Süreç içerisinde baskı ne kadar çok 

hissedilirse bilgi akışı o kadar yavaş olur. 

2. Destekleyici İklim: Sosyalleşme, kişiyi desteklemenin ve 

cesaretlendirmenin olduğu, dostluk ve iş birliğine açık olan ortamda bu iklim 

türünden söz etmek mümkündür.  
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3. Yenilikçi İklim: Yeniliğe açık, risk almayı bilen, meydan okumaya 

açık, girişimci, rekabeti seven ve etkin olarak tanımlayabileceğimiz bir iklim 

türüdür.  

Halpin ve Croft’a göre okullarda örgütsel iklim isimli çalışmalarında altı örgüt iklimi 

tipinden yararlanmışlardır (Halis ve Uğurlu, 2008). 

1. Açık İklim: Yönetici ve çalışanların uyum içinde olduğu, tartışmadan uzak, 

ilişkilerin arkadaşça olduğu ve iş doyumunun yüksek olduğu bir iklim türüdür.  

2. Bağımsız İklim: Sosyalliğe daha çok önem veren baskıların çalışmayı 

engellemediği bir iklim türüdür.  

3. Kontrollü İklim: Çalışma odaklı, arkadaşlık ilişkilerinin ve yardımlaşmanın 

düşük seviyede olduğu, emir komuta zinciri çalışan bir iklim türüdür.  

4. Samimi İklim: Ast üstü ilişkisinin arkadaşça olduğu, sosyal uyumun ön 

planda olduğu bir iklim türüdür.  

5. Babaerkil İklim: Çalışanların uyum içinde olduğu ancak arkadaşlık 

ilişkilerinin zayıf olarak hissedildiği bir ortamda yöneticiler tarafından her şeyin 

kontrol edildiği bir iklim tipidir. 

6. Kapalı İklim: Çalışanlar arasında tartışma ve uyumsuzluğun üst düzeyde 

olduğu, yöneticilerin baskı uyguladığı samimiyetten uzak bir iklim tipidir. 

 

 

1.3.2. Örgüt İklimi Boyutları 

 

Bilir(2005)’e göre Örgüt iklimi ölçeğini 11 alt boyutta ele alınmıştır. Bunlar; 

İşe Bağlılık, Ekip Çalışması, Destekleyici İklim, Stres, İnsan İlişkileri, Olumsuz 

Etkileşim, İş Doyumu, Hiyerarşi, İletişim, Biomerik İklim, Yenilikçi İklim’dir. 

 

1.3.2.1. Örgüt İklimi ve İşe Bağlılık 

 

 

Bir davranış olarak bağlılık, örgütle ilgili olmayı örgütün bir parçası olduğunu 

ifade eder. Bağlılık oranının fazla oluşu verimliğin artmasını sağlar (Halis ve Uğurlu, 
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2008). Çalışanların örgüte karşı olan sorumlukları çalıştığı örgütün başarısı ile doğru 

orantılıdır. Örgütsel sağlık örgütsel bağlılık ile ilişkilidir. Örgütsel bağlılık artıkça 

çalışanların performansı üzerinde pozitif bir etki yaratır ve böylece örgütün 

verimliğinde bir artış gözlenirken örgüt ikliminde olumlu bir hava hissedilir 

(Korkmaz, 2011).  

 

 

1.3.2.2. Örgüt İklimi ve Ekip Çalışması 

 

 

Örgütün belirlenen amaçları doğrultusunda kaliteli bir şekilde hizmetin 

yürütülmesi için işbirliği içinde çalışılması durumudur (Kılbaş, 2004). Ekip çalışması 

örgütün katma değerini, verimliliği ve çalışanların performansını artırıcı bir süreçtir. 

Örgütte katılımcı ortamı oluşturan ve kalıcılığını sağlayan ekip çalışması, personelin 

işten doyum almalarını ve motivasyonlarını arttırmaktadır (Bilir, 2005). 

 

 

1.3.2.3. Örgüt İklimi ve Destekleyici İklim 

 

 

Destekleyici iklim ilişkilerin açık olması, dostluk,  çalışanların iş birliği 

içerisinde olması, birbirini cesaretlendirme, sosyalleşme ve güven duygusunun 

olduğunu ifade eder. Ast üst içerisinde üstlerin astlarına verdiği destektir (Bilir, 

2005). 

 

1.3.2.4. Örgüt İklimi ve Stres 

 

 

Gerilmek, gerginlik hissetmek, bunalmak, şiddet uygulamak, zorlama gibi 

anlamlara gelen stres kişinin çevresel bir tehditlere açık olduğu zamanlarda fiziksel 

ve ruhsal tepki verme eylemidir. Stres etki tepki meselesidir. Stresli ortamlarla 
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karşılaşan bireyler görmezden gelme eylemi gösterseler de fiziksel ve psikoljik 

olarak tepkileri başka olur (Özmutaf, 2006). Örgüt ikliminde kişi üzerinde uygulana 

stres kişiyi baskı altına alır ve hem kişinin hem de örgütün verimliliğini düşürücü 

etki yaratır. Yeniliğe açık olmama, örgüt kültüründe yoğun bir şekilde hissedilen 

hiyerarşik yapı ve örgütsel yapının baskıcı bir tutum içerisinde olması stres 

faktörünün artmasına sebep olur. Stresin fazla ve devamlı olması kişiler üzerinde 

yıldırıcı bir etki yaratırken kişinin performansı üzerinde de örgüt açısından olumsuz 

bir hava yaratır (Barutçugil, 2006). 

 

1.3.2.5. Örgüt İklimi ve İnsan İlişkileri 

 

 

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan insan ilişkileri örgütlerde de en temel 

unsurlardan birisidir. Örgütü bir araya getiren bireylerin insanlarla olan ilişkileri 

örgütün davranışlarını temsil eder (Bilir, 2005). 

 

1.3.2.6. Örgüt İklimi ve Olumsuz Etkileşim 

 

 

Örgütlerde hissedilen olumsuz havanın kişileri etkilemesidir. Olumsuz 

havanın örgüt bütünlüğünü bozması ve birlikteliği etkilemesidir (Bilir, 2005). 

 

1.3.2.7. Örgüt İklimi ve İş Doyumu 

 

 

İş doyumu, iş tatmini ile aynı kavramı ifade etmektedir. Kişinin işinden elde 

ettiği geri dönütüdür. Kişi işinden memnun ise, işi onu tatmin ediyorsa bağlılığı artar. 

Örgüt ikliminin boyutları arasında olumlu havanın olmasının en büyük sebeplerinden 

biriside işin kişiyi tatmin etmesidir. İşin kendisi, görevde yükselme, yönetim faktörü 
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ve iş arkadaşlıkları iş doyumunu etkileyen faktörlerdir. İş tatmini, kişinin 

performansını belirleyen, örgüte bağlılığını artırıp işten ayrılma olasılığını azaltan ve 

beklentilerinde sevinç veya hayal kırıklığı yaşayacağını belirleyen bir faktördür 

(Çekmecelioğlu, 2005). 

 

1.3.2.8. Örgüt İklimi ve Hiyerarşi 

 

 

Bir örgütte üye olan bireylerin alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre 

sınıflandıran sistemdir. Makamların önem sırasıdır (Şeşen, 2011). 

 

1.3.2.9. Örgüt İklimi ve İletişim 

 

 

 Örgüt hayatındaki başarının en önemli sebebi iletişim doğru bir şekilde 

yapılıyor olmasıdır. Örgütte iletişim iş akışını en doğru biçimde sağlayan örgüt 

iklimi boyutudur. İletişim tolumun bütününe hitap eden örgütsel yapının düzenli ve 

sistemli bir şekilde işlemesini sağlayan bir yapı taşıdır. İletişim örgüt içerisinde bilgi 

akışı yönü ve bilgi içeriğine göre farklılık gösterir. Bu akış içerisinde olan bilgi; 

hiyerarşik olabilir. Yani yukarıdan aşağıya doğru iletişim. Aynı pozisyonda çalışan 

kişiler arasında olabilir. Yani yatay iletişim. Son olarak iletişim ters yönlü olabilir. 

Yani hiyerarşide ters bir işleyiş olabilir. Bu da yukarı doğru iletişimdir (Bilir, 2005). 

 

 

1.3.2.10. Örgüt İklimi ve Biometrik İklim 

 

 

Örgütte hissedilen kontrol mekanizmasını ve kurallara verilen önemi ifade 

eder. Örgütlerde yer alan iletişim ve katı süreçlere dayanır. Hiyerarşik sisteme dayalı, 
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yapısalcı, emir-komuta zinciri olan, düzenden vazgeçemeyen, katı kuralları olan ve 

güce dayalı süreçtir (Bilir, 2005). 

 

1.3.2.11. Örgüt İklimi ve Yenilikçi İklim 

 

   

 Örgütlerde yenilikçilik anlayışı uygun örgüt ikliminde ve yönetim tarafından 

desteklendiği sürece ortaya çıkar. Çalışan personelin yeniliğe açıklığı motivasyonun 

artırılmasıyla örgüt ikliminde hissedilen pozitif hava ile sağlanabilir. Yenilikçi olma 

alışıla gelmişliğin dışına çıkma, farklı bir şeyler yapmak anlamına gelir. Örgütlerin 

devamlılığını sağlaması açısından yenilikçi olmak, diğer örgütlerden kendini farklı 

kılmak rekabet ortamının getirilerindendir (Yahyagil, 2001). 

 

1.3.3. Örgüt İklimi ve Ergonomi İlişkisi 

 

Ergonomi yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. Ergonomi insanın 

yaşamı boyunca öğrenip hayatına uyguladığı bir yaşam biçimidir. Bir felsefedir. 

Ergonomi insanların olduğu her ortamda vardır. Ergonomi bilimi insanın stresi ile 

ilgilenir. Kişilerin stresi çoğunlukla çalışma ortamlarındadır. Bu uygunluğun 

sağlanması ile kişi üzerindeki stres ortadan kalkar ve daha rahat bir çalışma ortamı 

sağlanır. Personelin yaptığı işten alacağı verim ve iş hızı artar. Ergonomi ile örgüt 

iklimi arasında bir ilişki söz konusudur. Ergonomi örgütte uygun olarak sağlanırsa 

örgüt iklimi bir o kadar pozitif algılanır (Kösem, 2013). 

 

1.4. Yaratıcılık  

 

 

Yaratıcılık her alanda var olan ürün, hizmet ve yapılanmaları daha iyi 

yapabilmek, geliştirebilmek için fikri olarak ortaya konan ilerleme adımıdır 

(Amabile ve diğerleri 1996). Yaratıcılık; üretmek, kavramsallaştırmak veya bireyler 
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tarafından birlikte geliştirilen yeni ve yararlı fikirler, süreçlerdir (Shalley, Gilson, 

Blum, 2000, 216). 

Yaratıcılığın gelişebilmesi için, değişime açık ve esnek iş ortamları gerekir.  

Yaratıcı bireyler, destekleyici yönetim tarzına gereksinim duyarlar. Yaratıcılığın 

gelişimine katkıda bulunabilmek için özellikle yöneticilerin yaratıcı düşünce sürecini 

ortadan kaldıracak baskıcı tutumlardan kaçınmaları ve yaratıcı düşünceyi 

desteklemeleri gerekmektedir (Stonar, 1986). 

Yaratıcılıkta temel unsur, birden fazla yeni fikrin bir araya gelmesi ile yeni 

bir fikre ulaşılmasıdır (Gürol, 2000: 40’dan aktaran Yıldırım 2007). Yaratıcılık 

insanın mevcut fikirleri arasından bu fikirleri daha önce getirilmemiş bir şekilde bir 

araya getirip bu yeni dizinin eski fikirlerden daha iyi bir ortam hazırlama iddiasında 

da olacağı düşünsel bir süreçtir. Bu nedenle de mevcut problemlerin çözümünde bir 

önceki yoldan daha verimli olması beklenir.  

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünebilme, düşünsel 

süreçleri adım adım sonuca taşıyarak yeni kavramlar yaratabilme becerisidir. Bu da 

yaratıcı düşüncenin temelidir (Yıldırım,1998:11-18). Yaratıcılığa ve yeniliğe teşvik 

etme amaçlarını beş temel sebebe bağlamak mümkündür: 

 Uzun dönemli finansal performanstaki başarı yenilik ile ilgilidir: Uzun 

dönemde başarılı firmalar yeniliği önemli bir şirket değeri olarak 

görmektedirler. 

 Müşteriler artan bir şekilde yeniliği talep etmektedir: Müşterilerin her gün 

yeni bilgi ve teknolojiyi tecrübe etmeleri, kullandıkları ürün/hizmette yenilik 

beklentilerine sebep olmaktadır. 

 Rakipler yenilikleri kopya etmede başarılı hale gelmektedir: Artık patent gibi 

koruyucular ayrıcalık için garanti vermemektedir. Pazarda kalıcı ve ilerde 

olma yenilikte sürekliliği gerektirmektedir. 

 Yeni teknolojiler yenilikleri mümkün kılmaktadır: Eğer firmalar yenilikçi 

teknolojileri kullanmazlarsa, rakipler bunu onların yerine gerçekleştirecek ve 

pazarı kapacaklardır. 
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 Dünün başarılı olmuş ve işe yarayan yaklaşımları artık işe yaramamaktadır: 

Belirsizlikteki ve karşılıklı etkileşimdeki artış, eski problemlere yeni bakış 

açıları gerektirmektedir (Çokhızlı, 2009). 

Yaratıcılık süreci mevcut düşünceleri daha önce getirilmemiş biçimde bir 

araya getirme, ya da mevcut düşüncelerin üzerine yeni bir düşünceyi ekleme yoluyla 

gerçekleştirilebilecektir. Bunun içinse fikirsel kısıtlamaların mümkün olduğunca az 

olması gerekmektedir (Robbins, 2002, 354). 

Yaratıcılık düşünce ve yeni fikir üretme yeteneğidir. Birçoğu önceden mevcut 

olan fikirlerin geliştirilmesi ya da orijinal bir bileşiminin yapılması sürecini kapsar 

(Eren, 1982: 17). İşletmelerin rekabeti devam ettirebilmek adına yenilikleri takip 

aşamasında izleyebileceği yollar yeniliği satın almak, taklit etmek ya da araştırma 

konsorsiyumlarına gitmek olacaktır. Ancak sürdürülebilir büyüme ve uzun vadede 

karlılık için yeniliklerin işletme bünyesinde geliştirilebilmesi hayati öneme sahiptir 

(Mumford, 2000). 

Etkili ve iyi bir karar vermenin birinci koşulu yaratıcı olmayı ön plana 

çıkarmaktır. Böylece, yaratıcılık bireysel veya örgütsel karar verme sorununa orijinal 

ve yeni fikir, düşünce ve alternatifler geliştirme çabalarının olmazsa olmaz bir koşulu 

olacaktır (Dessler, 2001). 

 

1.4.1. Yaratıcılığın Önemi 

 

 

Günümüz dünyasında bilgi, teknoloji, pazar ve rekabetin gelişmesi örgütleri, 

“kârlı büyümeyi ve rekabet üstünlüğünü” sağlayabilmek için “yenilikçi ve yaratıcı” 

örgüt yapısına sahip olma zorunluluğu ile karşı karşıya getirmiştir (Samen, 2008).  

Yaratıcılık ile ilgili yapılan tüm tanımlamalar elde edilen sonuç; bireyin yenilikçi, 

kendini geliştirme isteği, serüvenci ruha sahip olması, alışılagelmişlikten uzak 

durması, yeni şeyleri keşfetmeye açık oluşu, geleneksel olandan uzaklaşma isteği ve 

farklılık yaratmak çabası içinde olmasını anlatmıştır. Yaratıcılık günümüz 
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dünyasında değişen sisteme ayak uydurabilmek adına örgütlerde önemli bir yere 

sahip olmuştur. Hatta örgütlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir.  

Sürekli değişim ve gelişimin olduğu dünyamızda yaratıcılık zorunlu bir hal 

almıştır. Daha önce var olan bir şeyi daha da geliştirebilmek adına yenilikçi 

düşünmeyi gerektirir. Örgütlerde zorunlu hale gelmek ile birlikte katma değer getirisi 

vardır. Çalışanlar için özgür düşünebilme ve rahat çalışma ortamı sağlar. 

Örgütlerin ortak amacı kar etmek, topluma faydalı olmak ve devamlılığını 

sağlamak isteğidir (Özgen ve Yalçın, 2006). 

 

 

1.4.2. Yaratıcılığın Boyutları 

 

 

Yaratıcılık bireysel, yönetsel ve toplumsal boyutlarda incelenebilir. 

 

1.4.2.1.Bireysel Yaratıcılık 

 

 

Problem çözebilme yeteneğine sahip, hızlı düşünebilen, kendine ait özgün 

fikirleri olan ve girişimci kişilerin yaratıcılık özellikleri vardır. Bireysel yaratıcılık 

özelliği olan kişilerin en belirgin özelliği esnek oluşlarıdır. Yaratıcı insanlar yeniliğe 

ve yeni şeyleri öğrenmeye açıktır. Yaratıcılığın bireysel boyutu, kişilerde sahip 

olduğunu ortaya çıkarabilme, doğru zamanda uygulayabilme ve kendi potansiyelini 

gerçekleştirebilme sürecidir. Bireysel yaratıcılıkta özgüven duygusu üst noktadadır. 

Başarılı örgütlerin en önemli özelliği çalışanları aracılığıyla örgüt verimliliği için 

örgüt üyelerini yaratıcılığa yönlendirmesidir. Son zamanlarda örgüt yöneticileri de 

yaratıcı fikirlere örgütün gelişimi için önem vermekte ve çalışanlarını hızlı düşünme 

ve yenilikçi olma konusunda motive etmektedir. Anlaşıldığı üzere örgütsel 

yaratılığın en önemli unsuru bireysel yaratıcılıktır (Balay, 2010). 

 



19 
 

 

1.4.2.2.Yönetsel Yaratıcılık 

 

 

Örgütü yönetenler, rekabetin olduğu ortamlarda örgütün amaçlarına 

ulaşabilmesi için sorunlara en hızlı şekilde çözümler getirmeye ve yaratıcılığa açık 

olmak zorundadır. Yöneticilerin yaratıcılık ve yeniliğe olanak tanımadığı örgüt 

iklimlerinde değişim zorunlu hale gelir. Örgütsel yaratıcılığın yönetsel boyutu, 

yöneticilerin personelinin yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmasını sağlar. Yöneticiler 

bu durumu örgüt çalışanları üzerinde sağlayamazsa yaratıcılığın başlamadan 

bitmesine sebep olur. Örgüt içindeki yaratıcılık yenilikçiliği ortaya çıkartır. Buda 

çalışanlar arasında bütünlüğün ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılığın ortaya 

çıkabilmesi için uygun örgüt ikliminin olması gerekir. Buda yöneticiler tarafından 

sağlanır. Yaratıcı düşünceler örgütlerde yeniliğe dönüşmediği sürece örgütlerde 

istenilen başarı sağlanamaz (Balay, 2010). 

 

1.4.2.3.Toplumsal Yaratıcılık 

 

 

Örgütsel yaratıcılığın önemli kavramlarından biriside toplumsal çevrenin 

yaratıcılığa olanak sağlamasıdır. Toplumsal çevre kişinin motivasyonunu ne kadar 

olumlu yönde etkilerse, kişinin özgüveni bir o kadar yüksek ve örgütsel yaratıcılığa 

katkısı bir o kadar fazla olur. Yaratıcılıkta toplumsal yapı kişiyi kısıtlamamalı ve 

yenilikçiliğe açık olmalıdır. Baskının olduğu toplumsal çevre yaratıcılığı öldürür. 

Bireysel yetenek ancak uygun toplumlarda ortaya çıkar (Balay, 2010). 

 

1.5. Örgütsel Yaratıcılık  

 

Son yıllarda “Yaratıcı Örgüt” kavramı önemli bir kavram haline gelmiştir. 

Geçmişte yaratıcılığın bireysel olduğu düşünülmesine rağmen örgüt içindeki 

yaratıcılığın yeri genele yayılmaya başlamıştır. Yaratıcılık kişinin sınırlanmadığı, 



20 
 

 

duygularının engellenmediği, hayal kurabilme ve uygulamaya geçirebilmelerine 

olanak tanındığı örgütlerde gelişme ve ilerleme sağlayabilir. Yaratıcılık üzerine 

yapılan çalışmaların buluştuğu ortak nokta; bireysel olduğu, bireyin ve örgüt 

üyelerinin yeni düşüncelerinin ve bu düşüncelerin çıktılarının örgütlerde yaratıcı 

süreçleri etkilediğidir (Karacabey, 2001).  

Örgütsel yaratıcılık; örgütlerde çalışan bireyler tarafından oluşturulan değerli, 

yararlı, yeni ürün, hizmet, fikir veya süreçtir (Woodman, Sawyer, Griffın 1993). 

Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmek için değişimin kaçınılmaz olduğu iş 

dünyasında, üstünlük ancak yetenekli, yaratıcı ve yenilikçi çalışanlar ile sağlanabilir 

(Yüceler, 2009). 

 Araştırmacılara göre örgütsel yaratıcılıktan bahsedebilmek için mevcut 

örgütün taşıması gereken niteliklere aşağıda yer verilmiştir (Ekvall ve Ryhammar, 

1999’dan aktaran Balay, 2010); 

 Örgüt üyeleri örgütün devamlılığı konusundaki motivasyonları ile yaptıkları 

işi anlamlandırırlar.  

 Çalışanların örgüt içerisinde veya dışında kurallara tabi herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Bilgi erişimi ve iletişim doğal özgürlüklerdir.  

 İlerleme ile ilgili tüm fikirler rahatça ifade edilebilir. İnsanlar birbirlerinin 

fikirlerine saygı gösterirler ve bu fikirlerin geliştirilmesine özendirilirler.  

 Yaratıcılığın önüne geçilmemesi maksadı ile mevcut bir güven ortamı 

bulunmaktadır ve bireyler sorumluluk almaktan çekinmezler.  

 İlerleme ile ilgili bir tartışma kişiselleştirilmeden özgürlük çerçevesinde 

rahatlıkla yapılır.  

 İhtimallerin değerlendirilebileceğine yönelik inanç çalışanların 

motivasyonlarını artırır. İcraatçı ekipler sadece teorik araştırmalar yapanlara 

tercih edilir. 

Bununla birlikte örgütsel anlamda yaratıcılıktan bahsedebilmek için yeni bir 

fikrin ortaya konması, bu fikrin uygulanabilir ve var olan durumu daha iyiye 

taşıyabilir nitelikleri olması gerekmektedir (Şimşek, 1999, 291). Örgütsel yaratıcılık 

nitelik, nicelik, maliyet ve müşteri tatmini açısından önemlidir. Örgütsel yaratıcılığın 
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geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yaratıcılığın çok yönlü olduğunun farkına 

varılması gerekmektedir (Basadur, Hausdorf, 1996). 

 

1.5.1. Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler 

 

 

Örgüt açısından bakıldığında yaratıcılık bireyler ve bireylerden oluşan gruplar 

tarafından örgütü oluşturan temel faktör değerleri üzerinde var olanı daha iyiye 

taşıyabilecek düşünsel değişim süreci olarak adlandırılabilecektir (Martins ve 

Terblanche, 2003, 67). 

Örgüt içerisindeki yaratıcılığı etkileyebilecek faktörler arasında örgütün 

yenilik iştahı, bu konuya ayırdığı kaynak ve bu süreçlerdeki tutumu gösterilebilir 

(Amabile, 1997, 46). Bu yaratıcılık süreci, üst yönetimin örgütsel yaratıcılık 

konusundaki iştahı ve çalışanları özendirecek ortamı yaratabilmesi, bağımsız karar 

alabilme ortamı, çalışanların desteği ve işi benimseme duygusu,  gerekli maddi 

olanaklara sahip olunması ve bu olanakların kullanması, iş yükü, iş yükünün çalışan 

üzerindeki psikolojik etkisi statükocu yönetim uygulamalarını kapsayan örgütsel 

engellemeler ile yakından ilişkilidir (Grabner, 2007). 

Örgüt iklimi işyerindeki yaratıcılık ve müteşebbislik süreçlerini de birinci 

derecede etkilemektedir. Yaratıcılığın gelişmesi için bu sürecin yöneticiler tarafından 

daha iyi anlaşılabilmesi, daha sonra da bu süreç için uygun ortam hazırlanması, bu 

sürecin teşvik edilmesi gerekmektedir. Buna paralel olarak insan kaynakları 

yönetimi, yönetici tutumları gibi tüm örgütsel uygulamaların yaratıcılığın 

doğmasında direkt olarak etkili olduğu sonucuna varılmaktadır (Çekmecelioğlu, 

2005). 

Dolayısı ile yöneticinin en önemli görevi yaratıcılık süreçlerinin önünü 

tıkayacak uygulamalardan kaçınarak bu süreci güçlendirecek uygulamaları 

desteklemektir. Çünkü hiyerarşik sıralama arasında iletişimin zayıf olduğu ve görev 

tanımlamasında esnekliğe yer olmayan örgütsel yapılanmalarda yaratıcılıktan 

bahsetmek mümkün olmayacaktır. Tersine yaratıcı örgütler bünyesinde katı 
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hiyerarşik yapılar yerine esnek olanlarının izleneceği, görev tanımlarının katı bir 

şekilde tanımlanmış olmasından ziyade iç içe geçmiş sorumluluk ortamlarının ve 

dolayısı ile iletişimin ön plana çıkartıldığı görülecektir (Eren ve Gündüz, 2002).   

Örgüt birçok bireyin bir araya gelmesi ile oluştuğu için örgütü etkileyen de 

birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de yaratıcılıktır. Yaratıcılık “mevcut 

problemlerin çözümünde faydalı olabilecek yeni fikirler üretmeye yönelik insana 

özgü bir düşünsel süreçtir. Örgütsel açıdan yaratıcılık; bir örgüt ortamı içerisindeki 

bireyler veya gruplar tarafından ürünlere, hizmetlere, süreçlere ve prosedürlere 

ilişkin yeni ve yararlı / değerli fikirlerin geliştirilmesidir” (Martins and Terblanche, 

2003). Örgütsel yaratıcılık, çalışanların bireysel ve grup halinde örgüte yararlı olacak 

fikirler, ürünler, süreçler ve yeni ürünleri tasarlayabilmesinin ve üretebilmesinin 

sonucunda ortaya çıkan durumdur (Taggar, 2002). 

 

1.6. Örgüt İklimi ve Örgütsel Yaratıcılık 

 

Günümüzde çeşitli değişim stratejilerinin ve özellikle yaygınlık kazanan 

toplam kalite uygulamalarının özünü oluşturan sürekli iyileştirme ilkesi 

doğrultusunda, takım çalışmalarına ağırlık vererek ve çalışanlarının tümünün 

katkısıyla örgütsel amaçlara ulaşabilmek, bireysel öğrenme kadar, örgütsel 

öğrenmeyi de gerekli kılmaktadır. Bu da yalnız örgüt çalışanlarının (insanların) 

değil, bilgi yönetiminin, bilgi (information) teknolojilerinin uygulanmasının gereğini 

ve örgütlerin her zamankinden daha çok yaratıcı ve yenilikçi olma zorunluluğunu da 

artırmaktadır (Yahyagil, 2001). 

Rekabet odaklı pazarlarda sürdürülebilir büyüme ancak yaratıcı düşünceye 

sahip bireylerin karar alma süreçlerinde cesaretlendirilmesi ile mümkündür 

(Kwasnieswska ve Necka, 2004,187). Örgütlerde yaratıcılığın gelişimine yardımcı 

yönetim ilkesi şu şekildedir (Chuang, 2007);  

 Örgütün tümüne bilgi dağılımı yapılması,  
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 Örgüt üyelerinin yaptıkları işi ve örgütü ortak olarak algılayıp, 

sorumluluklarının farkında olması,  

 Örgüt üyelerinin ortaya çıkan fikirler hakkında söz sahibi olması ve bu yol ile 

yeni fikirlerinin test edilebilirliğinin artması, 

 Bu ilkeleri uygulayan örgüt üyelerinin ödüllendirmelerine olanak sağlayan 

yönetim sisteminin olmasıdır. 

Örgüt iklimindeki farklılıklar yaratıcılığın ortaya çıkmasını kolaylaştırırken 

örgüt içerisindeki hiyerarşinin fazla oluşu örgütlerde yaratıcılığı kısıtlayıcı unsur 

olarak görülmüştür. Örgütlerin yaratıcı olması sade bir hiyerarşi, güç dağılımının 

eşitliği, adil bir ödüllendirme, yeni fikirlerin rahat bir şekilde dile getirilmesi ile 

sağlanabilir. Örgütler sürekli farklılık gösteren yapıya göre değişiklik gösterirlerse 

yaratıcı olabilirler (Saraçoğlu ve Duran, 2009).  

 

1.7. İlgili Araştırmalar 

 

Bilir (2005)’in “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Örgüt İklimi ve 

Çalışanların Katılımla İlgili Algılamaları” isimli çalışmasına 437 Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü (GSGM) personeli katılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen 

“Örgütsel İklim Ölçeği” çalışmaya katılan 437 personele uygulanmış olup verilerin 

analizinde betimsel ve yordamsal istatistik kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; 

örgüte bağlılık ve destekleyici iklim anlamlı ve belirleyici olarak bulunmuştur. 

Örgüte bağlılık iletişim, ekip çalışması ve karar vermeye katılımla olumlu ilişki 

olduğu, çalışanların örgüte ilgilerini algılamalarında çalışan tutumlarının, belirleyici 

olduğu saptanmıştır. Stres, iletişim ve ekip çalışmasıyla olumsuz yönde anlamlı bir 

ilişki içindeyken, kararlara katılımda anlamlı bir ilişki göstermediği saptanmıştır. 

Balay (2010), öğretim elemanlarının; bireysel, yönetsel ve toplumsal 

boyutlardaki örgütsel yaratıcılık algılarını ve yaratıcılık algılarının görev yaptıkları 

kuruma, akademik birime, görevlerine, unvanlarına ve cinsiyetlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğini incelemiştir. Balay (2000), geliştirdiği “Örgütsel Yaratıcılık 
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Ölçeği”ni 473 akademik personele uygulamıştır. Araştırma sonuçları; öğretim 

elemanlarının örgütsel yaratıcılık algılarının Bireysel Boyutta “yeterli düzeyde”; 

Yönetsel ve Toplumsal boyutlarda ise “orta düzeyde” gerçekleştiğini göstermiştir. 

Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algılarının üstlendikleri göreve göre de 

anlamlı şekilde farklılık gösterdiği görülmüştür. Buna göre, yönetici olanların 

örgütsel yaratıcılık algıları, öğretim elemanı olanlardan anlamlı şekilde daha yüksek 

bulunmuştur. Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algılarının görev yaptıkları 

birime göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Öğretim elemanlarının örgütsel 

yaratıcılık algılarının unvanlarına göre anlamlı şekilde farklılık gösterdiği 

şeklindedir. Örgütsel yaratıcılık algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde 

farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu verilere göre, erkek öğretim 

elemanlarının örgütsel yaratıcılık algıları, kadın öğretim elemanlarından anlamlı 

şekilde daha yüksek bulunmuştur.  

Kasırga ve Özbek (2005) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında görev 

yapan akademik personelin Örgüt İklimi algıların incelemiştir. Araştırma sonucuna 

göre; Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Hacettepe 

Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu’nda çok güvenli (sıcak) iklim, 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ise güvenli (ılık) bir 

iklim vardır. 

İşcan ve Karabey (2007), örgüt iklimi ile yeniliğe destek algısı arasındaki 

ilişkiyi araştırdığı çalışmalarında, örgüt ikliminin çeşitli boyutlarının (üstün desteği, 

iş yükü baskısı, tarafsızlık, bağdaşıklık, içsel takdir) çalışanların yeniliğin 

desteklenmesine ilişkin algıları üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda 

çalışanların; yöneticinin desteği, bağdaşıklık ve tarafsızlık algıları arttıkça yeniliğe 

destek algılarının da arttığı görülmüştür. Buna karşılık çalışanların iş yükü baskısı 

algıları arttıkça yeniliğe destek algılarının azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada 

kontrol değişkeni olarak ele alınan yaş, cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi ve çalışılan 

bölüm açısından, çalışanların örgüt iklimine ve yeniliğin desteklenmesine ilişkin 

algıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bölümler açısından 

da örgüt ikliminin ve yeniliğe desteğin farklı şekilde algılandığı ortaya çıkmıştır.  
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Mutlutürk (2001)’ün “Sportif Başarının Yükseltilmesinde Kulüp İkliminin 

Rolünün Araştırılması” isimli araştırmasında, 2000-2001 sezonunda Türkiye 

Deplasmanlı Futbol Liginde yer alan 28 takımdan II. Lig ikinci grup III. Lig altıncı 

grupta oynayan 10 spor kulübünün 241 sporcusuna sportif performansları ile örgüt 

iklimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda; takımların sportif 

başarıları ile kulüp iklimi (Güven, Algı, İletişim, Ödül-Ceza, Katılım) arasında 

istatistiksel anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen ödül-ceza boyutu dışında kulüp 

iklimini oluşturan boyutların arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır.  

Karacabey (2011)’in “Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık Algıları” isimli çalışmasında, ilköğretim 

okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin bireysel, yönetsel ve toplumsal boyutlardaki 

örgütsel yaratıcılık algıları incelemiştir. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici 

ve öğretmenlerden oluşan 398 kişiden veri toplanmıştır.  Araştırma sonucunda;  özel 

ilköğretim okullarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel yaratıcılık 

algılarının Bireysel, Yönetsel ve Toplumsal Boyutlarda “yeterli düzeyde” olurken, 

resmi ilköğretim okullarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık 

algılarının Bireysel Boyutta “yeterli düzeyde”, Yönetsel ve Toplumsal Boyutlarda ise 

“orta düzeyde” gerçekleştiğini göstermiştir.  

Snyder (1990)’in “Üniversitelerarası Takım Antrenörlerinin İş Tatmini 

Üzerine Lider Davranışı ve Örgüt İkliminin Etkisi” isimli çalışmasında 117 kişiye 

anket uygulanmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre erkeklerde iş doyumunun 

kadınlardan farklı oldu saptanmıştır. 

Çavuşoğlu (2007) çalışmasında, örgütlerde yaratıcılık kültürü ve yaratıcılık 

yönetimine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre; kadın öğretmenlerin yöneticileri ile ilişkilerini erkek öğretmenlerden daha 

yüksek düzeyde algıladıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin kıdem yılları farklılaştıkça 

buna bağlı olarak yaratıcı örgüt iklimi bireysel öncelik puanlarının da farklılaştığı, 

öğretmenlik yapmaktan memnun olanların kurumlarındaki yaratıcı örgüt iklimini 

algılama özellikleri, öğretmenlik yapmaktan hoşlanmayanlara göre anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Özel eğitim kurumlarında çalışmakta olan 
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öğretmenlerin kurumlarındaki yaratıcı örgüt iklimini algılama özellikleri, resmi 

okullarda görev yapanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  

Pıçakçı (2013)’nın “Örgüt İkliminin Bireylerin Yaratıcılık Performansı 

Üzerindeki Etkileri: Moda Sektöründe Bir Uygulama” isimli çalışmasından elde 

edilen sonuçlara göre; iklimin içsel takdir boyutu ile iş görenlerin yaratıcılık 

performansları arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya saptanmıştır.  

Doğan (2009)’ın “Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Bir Uygulama” 

isimli çalışmasında, örgüt iklimi ve iş tatmini ile bazı demografik özellikler arasında 

ve örgüt iklimi ile iş tatmini arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. 

İlleez (2012)’in “Örgüt İkliminin İş görenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: 

Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama” isimli çalışmasında, çalışanların örgütsel 

bağlılık düzeylerinde yaş, eğitim durumu, kurumdaki görev, mesleki tecrübe 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olduğu, cinsiyet değişkeni açısından ise 

anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur ve Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılığı etkilediği 

saptanmıştır.  

Arı (2011)’nın “Örgüt İkliminin İşle Bütünleşme Üzerine Etkisi ve Bir 

Uygulama” isimli çalışmasında, örgüt iklimi ile işe bütünleşme arasında orta dereceli 

bir ilişki olduğu ve örgüt ikliminin işle bütünleşme üzerinde pozitif yönde etkisi 

olduğu saptanmıştır. Örgüt ikliminin boyutları açısından ise, başarıya olan inanç 

boyutunun işle bütünleşme üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğu, demografik 

değişkenler açısından bakıldığında ise, örgüt ikliminin demografik değişkenlere göre 

farklılık göstermediği saptanmıştır.  Ancak örgüt ikliminin boyutlarından olan 

başarıya olan inanç boyutunun medeni durum değişkenine göre ve samimiyet 

boyutunun iş yerinde bulunulan pozisyona göre farklılık gösterdiği, işle 

bütünleşmenin ise medeni durum değişkenine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.   

Gümüşsuyu (2004)’nun “Örgütsel Yaratıcılık Kültürü: Bir İktisadi Devlet 

Teşekkülünde Örnek Olay Çalışması” isimli araştırmasının; kuruluşun örgüt 

yapısının ve yönetsel uygulamalarının, yaratıcılık kültürüne çok fazla yatkın 

olmadığı saptanmıştır.    
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Özdemir (2006)’in “Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil 

Sektöründe Bir Araştırma” isimli çalışmasında; bağlılık açısından ilköğretim eğitim 

düzeyine sahip olanlar ve lise mezunları, üniversite mezunlarına kıyasla örgütlerine 

daha fazla bağlılık duygusu taşıdıkları saptanmıştır.  İş görenin eğitim düzeyi ile iş 

tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Yapıcıer (2007)’in “Örgüt İkliminin Oluşmasında Yöneticilerin Kişisel ve 

Yönetsel Özelliklerinin Rolü” isimli çalışmasında, okul örgütlerinin demokratik bir 

ortam olması isteği taşıdıkları saptanmıştır.  Olumlu okul ikliminin oluşturulmasında 

okul öğrenci sayısının çok az veya çok fazla olmaması, görev yapan öğretmen sayısı 

bakımından çok fazla veya çok az olmaması, okul müdürlerinin yaslarının çok genç 

olmaması görev tecrübelerinin kariyere bağlı olarak önemli olduğu orta yas ve üzeri 

yöneticilerin okul örgüt iklimini olumlu etkilediği, yine medeni bakımdan evli okul 

müdürlerinin okul örgüt iklimini olumlu yönde etkilediği, öğretmen ve müdür 

yardımcılarının evli okul müdürü ile çalışmak istedikleri, kıdem açısından 

müdürlerin 11 ve yukarı bir mesleki kıdeme sahip olmalarının okulun iklimini 

olumlu yönde etkilediği, aynı zamanda çalışan okul müdürlerinin öğrenim düzeyi 

bakımından yüksek lisans yapmış olmasının okulun iklimini olumlu yönde etkilediği 

belirlenmiştir. 

Yı, Hu, Plucker and Willams (2013)’ın “Çin’de Yaratıcılıkta Gelişimsel Bir 

Çöküş Söz Konusu mu? Çinli Yetişkinlerde Organizasyon İklimi ve Yaratıcılık 

Gelişimi Arasındaki İlişki” isimli çalışmasında, örgüt iklimi ve yaratıcılığın gelişimi 

arasında pozitif bir ilişki olduğu ve öğrencilerin okulda daha yaratıcı olduğu 

saptanmıştır.  

Cilla (2011)’nın “Yaratıcılığı Keşfetmek İçin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

ve Örgütsel İklimler Arasındaki İlişki” isimli çalışmasında örgüt ikliminin sosyal 

davranışlarla ilişkili olduğu yaratıcı ortamı oluşturmak için çalışanların 

desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca örgüt iklimi ve yaratıcılık 

arasında kuvvetli bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
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1.8. Amaç 

 

Bu çalışmanın amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi 

algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 

Bu amaç çerçevesinde şu alt sorulara cevap aranacaktır. 

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

cinsiyete göre farklı mıdır? 

2) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

yaşa göre farklı mıdır? 

3) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

eğitim durumuna göre farklı mıdır? 

4) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

medeni duruma göre farklı mıdır? 

5) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

hizmet süresine göre farklı mıdır? 

6) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

unvana göre farklı mıdır? 

7) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin 

görüşleri cinsiyete göre farklı mıdır? 

8) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin 

görüşleri yaşa göre farklı mıdır? 

9) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin 

görüşleri eğitim durumuna göre farklı mıdır? 

10) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin 

görüşleri medeni durumuna göre farklı mıdır? 

11) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin 

görüşleri hizmet süresine göre farklı mıdır? 

12) Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin 

görüşleri unvana göre farklılık var mıdır? 

13) Örgüt iklimi ve örgütsel yaratıcılık arasında bir ilişki var mıdır? 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin, örgüt iklimi algıları ile örgütsel 

yaratıcılık düzeyinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada tarama modeli 

uygulanmıştır. Araştırma durum saptayıcı bir çalışmadır. Konu ile ilgili bilgiler, yerli 

ve yabancı kaynakların taranması ve veri toplama araçlarının uygulanmasıyla elde 

edilmiştir.  

 

2.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırma evreni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çalışan 1200 kişiden 

oluşmaktadır. Ural ve Kılıç (2006)’a göre 0.05 tolerans gösterilebilir hata için,  1200 

kişilik evrenden alınacak örneklem sayısının alt sınırı 291 kişi olarak saptanmıştır. 

Ancak verilerin güvenirliğini yüksek tutmak için veri toplama aracı 302 kişiye 

uygulanmıştır. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

 

Çalışma kapsamında, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri kanıtlanmış ve 

uygulanabilir olarak kabul edilen, Balay (2010)’ın geliştirdiği  “Örgütsel Yaratıcılık 

Ölçeği” (ÖYÖ) ve Bilir (2005)’in geliştirdiği “Örgüt İklimi Ölçeği” kullanılmıştır.  

Ölçekleri kullanmak için, gerekli izinleri almak amacıyla ölçek sahiplerine 

elektronik posta yolu ile ulaşılmış ve kendilerinden ölçeğin araştırma kapsamında 

kullanılması için izin alınmıştır (Ek; 4, 5). Araştırmanın etik açıdan uygunluğu için 

Ankara Üniversitesi Etik kurulundan onay alınmıştır (Ek; 6). 
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Veri toplama aracında,  kişisel bilgilere ait 6 madde,  örgüt iklimine ilişkin 48 

madde ve örgütsel yaratıcılığa ilişkin 38 madde yer almıştır.  Ölçekte beşli Likert 

Tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin seçenekleri ve bunların puan ve 

sınırları,  Hiç katılmıyorum (1 puan; 1.00-1.79), Az katılıyorum (2 puan; 1.80-2.59),  

Orta düzeyde katılıyorum (3 puan; 2.60-3.39), Çok katılıyorum (4 puan; 3.40-4.19),  

Tam katılıyorum (5 puan; 4.20-5.00) olarak belirlenmiştir. Puan sınırları 

belirlenirken,  
   

 
   

   

 
       formülünden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada elde edilen verilerden örgüt iklimi ölçeğinin güvenilirlik 

katsayısı .912, örgütsel yaratıcılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ise .961 

bulunmuştur.  

 

2.3.1 Örgüt İklimi Ölçeği 

 

 

Bilir (2005)’in “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Örgüt İklimi ve 

Çalışanların Katılımla İlgili Algılamaları” isimli araştırması için geliştirmiş olduğu 

“Örgüt İklimi Ölçeği” kapsamında geçerlilik ve güvenilirliği için yapmış olduğu 

çalışmada 98 maddelik taslak analiz üzerinden yapılan işlemler sonucu 48 madde ve 

bu maddeleri kapsayan 11 faktör bulunmuştur. Ölçeği oluşturan 48 maddenin faktör 

yükü değerinin .53 ile .86 arasında olduğu gözlenmiştir. On bir faktörün varyansın % 

66.03’ünü açıkladığı ve böylece analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan on bir 

faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın 

çoğunluğunu açıkladıkları görülmüştür. 

Faktörlere yüklenen maddeler içerik yönünden incelenmiş ve faktörlere 

isimler verilmiştir. Buna göre faktörler “Örgüte Bağlılık(1.-6. arası maddeler)”, 

“Ekip Çalışması (7.-13. arası maddeler)”, “Destekleyici İklim(14.-18. arası 

maddeler)”, “Stres(19.-24. arası maddeler)”, “İnsan İlişkileri(25.-29. arası 

maddeler)”, “Olumsuz Etkileşim(30.-33. arası maddeler)”, “İş Doyumu(34.-36. arası 

maddeler)”, “Hiyerarşi(37.-39. arası maddeler)”, “İletişim(40.-42. arası maddeler)”, 

“Biometrik İklim(43.-45. arası maddeler)”, “Yenilikçi İklim(46.-48. arası maddeler)” 
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isimlerini almışlardır. Tüm ölçeğin güvenirlik değeri olan Cronbach Alpha değeri .85 

ve alt ölçeklerin Cronbach Alpha değerlerinin kabul edilebilir düzeyde oldukları, 

ölçeğin madde-faktör korelasyon değerlerinin ise .66 ile .89 arasında değişmekte 

olduğu belirtilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen örgüt iklimi alt boyutları verilerine ilişkin güvenirlik 

katsayıları ve ortalamaları çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 2.1. Örgüt İklimi Ölçeğinin Alt Boyutlarının Ortalamaları ve Güvenirlik 

Katsayıları 

       MADDELER Güvenirlik Katsayısı X Önem Sırası 

İşe Bağlılık .922 3,68 1 

Ekip Çalışması .927 3,43 4 

Destekleyici İklim  .933 3,30 6 

Stres .885 2,17 11 

İnsan İlişkileri .798 2,99 8 

Olumsuz Etkileşim .744 2,82 10 

İş Doyumu .706 3,54 3 

Hiyerarşi .761 3,66 2 

İletişim .855 3,13 7 

Biometrik İklim .672 2.93 9 

Yenilikçi İklim .815 3,35 5 

 

 

2.3.2 Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği 

 

 

Balay (2010)’ın geliştirmiş olduğu ölçek, iki bölümden oluşmaktadır. Ölçme 

aracının birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise; bireysel, yönetsel ve 

toplumsal boyutlarda örgütsel yaratıcılık algı düzeylerine ilişkin toplam 38 ifade yer 

almaktadır. 

Balay (2010)’a göre; geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirleme 

kapsamında; yapı geçerliliği için faktör analizi tekniği, güvenirlik çalışması için 

Cronbach Alpha formülü kullanılmış, her bir maddenin ayırt ediciliği için madde 
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toplam korelâsyonlarına bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda, ölçekte yer alan 

maddelerin ölçeğin hazırlanmasında öngörülen üç temel yapıyı (örgütsel yaratıcılığın 

bireysel, yönetsel ve toplumsal boyutları) yansıtarak, birbirinden bağımsız üç 

faktörde toplandığı;  faktörlerin açıkladığı toplam varyansın ise %58 olduğu 

belirtilmiştir. Maddelerin faktörlerindeki yük değerlerinin .47 ile .88 arasında 

değiştiği, analiz sonucunda birinci faktörün 16, ikinci faktörün 11, üçüncü faktörün 

de 11 maddeden oluştuğu belirtilmiştir.  

Üç faktörlü olarak saptanan ÖYÖ’nün her bir alt faktörü için güvenirliğin bir 

göstergesi olarak alfa iç tutarlık katsayısı ve bu çerçevede madde toplam 

korelasyonları hesaplanmıştır. Faktörlerde yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonları; bireysel boyut faktöründe .55 ile .75, yönetsel boyut faktöründe .47 

ile .87, toplumsal boyut faktöründe ise .51 ile .88 arasında değiştiği belirtilmiştir. 

ÖYÖ için yapılan güvenilirlik analizi neticesinde bireysel boyutun alpha iç tutarlılık 

kat sayısının .92, yönetsel boyutun .93, toplumsal boyutun .95 olarak saptandığı 

belirtilmiştir. Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; 

Bireysel Boyut (1.- 16. arası maddeler), Yönetsel Boyut (17.-27. arası maddeler), 

Toplumsal Boyut (28.-38. arası maddeler). 

Çalışmadan elde edilen örgütsel yaratıcılık alt boyutları verilerine ilişkin 

güvenirlik katsayıları  ve ortalamaları çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2.2. Örgütsel Yaratıcılık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Ortalamaları ve 

Güvenirlik Katsayıları 

       MADDELER Güvenirlik 

Katsayısı 

X Önem Sırası 

Bireysel Boyut .947 3,63 1 

Yönetsel Boyut .947 3,02 3 

Toplumsal Boyut .951 3,25 2 
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2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi  

 

 

 

Veri toplama araçları araştırmacı tarafından kurumdan gerekli izin alındıktan 

sonra (Ek:3), 1-30 Mart, 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görevli, 

memur uzman ve yöneticilere uygulanarak veriler toplanmıştır. 

Veriler SPSS istatistik programı ile bilgisayar ortamına aktarılmış olup 

istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen analiz sonuçları tablolar haline 

getirilmiş ve yorumlanmıştır.  Çalışma verilerine uygun analizi saptamak amacıyla;  

a) Verilerin homojen dağılması durumunda; parametrik testlerden ikili gruplar 

arası farkı belirlemek için t testi, ikiden fazla olan gruplar arasındaki farkları 

belirlemek için ise tek yönlü varyans analizi ve Scheffe ya da LSD ( post-

hoc) kullanılmıştır.  

b) Verilerin homojen dağılmaması durumunda; non-parametrik testlerden ikili 

gruplar arasındaki farkı belirlemek için Mann Whitney U testi, ikiden fazla 

olan gruplar arası farkları belirlemek için ise Kruskall-Wallis testi 

kullanılmıştır. Kruskall-Wallis analizi sonucu farklı grubu bulmak için Mann-

Whitney U Testi uygulanmıştır. 

c) Örgüt iklimi ölçeği ile örgütsel yaratıcılık ölçeği arasındaki korelasyona 

bakmak için non-parametrik test olan Spearman Brown Sıra Farkları 

Korelasyon Testi kullanılmıştır. 

d)  İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için, p<0,05 değeri kabul edilmiştir. 
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3. BULGULAR 

 

 

Bu başlık altında çalışmada elde edilen veriler aşağıda çizelge halinde 

verilerek yorumlanmıştır. 

 

3.1. Katılımcıların Kişisel Bilgileri 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni 

durum ve hizmet süresi durumuna ilişkin dağılımlar çizelge 3’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1. Katılımcıların Kişisel Bilgileri 

Kişisel Bilgiler Alt Kategoriler F % 

Cinsiyet 

K 115 38.1 

E 187 61.9 

Toplam 302 100 

Yaş 

20 -29 Yaş Arası 125 41.4 

30 -39 Yaş Arası  129 42.7 

40 Yaş ve üstü 48 15.9 

Toplam 302 100 

Eğitim Durumu 

Lise 23 7.6 

Üniversite 219 72.5 

Lisansüstü 60 19.9 

Toplam 302 100 

Medeni Durum 

Evli 183 60.6 

Bekar 119 39.4 

Toplam 302 100 

Hizmet Süresi 

5 yıl ve daha az 138 45.7 

6-10 yıl  79 26.2 

11-15 yıl 42 13.9 

16 yıl ve üstü 43 14.2 

Toplam 302 100 

Unvan  

Memur  196  64.9  

Uzman  79  26.16  

Yönetici  27  8.94  

Toplam 302 100 
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Çizelge 3.1.’e göre araştırmaya katılan personelin cinsiyete göre dağılımı 

incelendiğinde toplam 302 personelin 115’inin kadın (%38.1), 187’sinin erkek 

(%61.9) olduğu görülmektedir. Personelin yaşa göre dağılımı incelendiğinde toplam 

302 personelin 152’inin 20-29 yaş arasında  (%41.4), 129’unun 30-39 yaş arasında 

(%42.7), 48’nin 40 yaş ve üstü  (%15.9)  olduğu görülmektedir. Personelin eğitim 

durumuna göre dağılımlarını incelediğimizde toplam 302 personelin 23’ünün lise 

mezunu (%7.6) , 219’unun üniversite mezunu (% 72.5) , 60’ının lisansüstü mezunu 

(%19.9) olduğu görülmektedir. Personelin medeni duruma göre dağılımları 

incelendiğinde toplam 302 personelin 183’ünün evli (%60.6), 119’unun bekar 

(%39.4) olduğu görülmektedir. Personelin hizmet süresine göre dağılımlarını 

incelediğimizde toplam 302 personelin 138’inin 5 yıl ve daha az (%45.7), 79’unun 6-

10 yıl arası (%26.2), 43’ünün 16 yıl ve üstü (%14.2) hizmet süresine sahip olduğu 

görülmektedir. Personelin unvana göre dağılımı incelendiğinde toplam 302 

personelin 196’sının memur (%64.9), 79’unun uzman (%26.16), 27’sinin (%8.94) 

yönetici olduğu görülmektedir.   

Örgüt İklimi Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Ortalama ve Önem Sırası 

çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 3.2.’ye göre ölçeğe cevap veren Gençlik ve Spor 

Bakanlığı personelinin Örgüt İklimi ölçeğinde önemli gördüğü ilk üç madde; 4. 

madde; Bu kurumun başarısı için benden beklenenden daha fazlasını vermeye 

gönüllüyüm, 3.madde; Bu kurumun geleceği benim için önemlidir, 39. Madde; 

Kurumumuzun hedefleri, üst yönetim tarafından belirlenir, olarak saptanmıştır. En az 

önem verilen üç madde ise; madde 23; İş yerinde kendimi mutsuz hissediyorum, 

madde 22;  Kurumumuzdaki baskıdan dolayı stres yaşıyorum, madde 19; 

Yöneticilerimle sorun yaşıyorum, olarak saptanmıştır. 
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Çizelge 3.2. Örgüt İklimi Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Ortalama ve Önem Sırası  

 

 

Maddeler X S 

Önem 

Sırası 

1) Bu kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum. 3,65 1,03 5 

2) Bu kurumu seviyorum. 3,75 1,00 4 

3) Bu kurumun geleceği benim için önemlidir. 3,95 1,04 2 

4) Bu kurumun başarısı için benden beklenenden daha fazlasını 

vermeye gönüllüyüm. 
4,00 ,97 1 

5) Benim çalışabileceğim en iyi kurum burasıdır. 3,34 1,22 21 

6) Benim bireysel değerlerimle kurumun değerleri birbirine 

benzer. 
3,41 1,10 16 

7) Kurumumuzda iş verimliliğin artırılması için çalışanlar olarak 

bilgilerimizi paylaşırız. 
3,60 1,03 8 

8) Kurumumuzda tek başına çalışma yerine, ekip halinde çalışma 

tercih edilir. 
3,51 1,07 14 

9) Kurumumuzda işle ilgili olarak arkadaşlarla tartışarak sonuca 

varırız. 
3,33 1,11 22 

10) Bu kurumda görüş ve önerilerime değer verildiğini 

hissederim. 
3,23 1,14 25 

11) Kurumumuzda kendimi gerçekten bir ekibe ait hissediyorum. 3,34 1,16 20 

12) Birlikte çalıştığım insanlar ile işleri başarmak için işbirliği 

yapıyoruz. 
3,60 1,07 9 

13) Kurumun bir parçası olduğumu hissederim. 3,41 1,14 17 

14) İşimde başarılı olmam için yöneticilerim destek verir. 3,39 1,20 19 

15) Görevlerimi yapmam konusunda cesaretlendirilirim. 3,23 1,21 26 

16) İşimi yapmak için, en iyi yolu bulma konusunda yeterince 

özgürlüğüm vardır. 
3,24 1,14 24 

17) Kurumumuz yeniliklere açıktır. 3,60 1,10 10 

18) İşimi iyi yapmam konusunda motive edilirim. 3,02 1,11 34 

19) Yöneticilerimle sorun yaşıyorum. 1,91 ,97 48 

20) Stresli bir işe sahibim. 2,37 1,12 43 

21) İşimde stres yaşıyorum. 2,33 1,14 44 

22) Kurumumuzdaki baskıdan dolayı stres yaşıyorum. 2,06 1,14 47 

23) İş yerinde kendimi mutsuz hissediyorum. 2,07 1,09 46 

24) Kurumumuzdaki yöneticileri eleştiremediğim için stres 

yaşıyorum. 
2,29 1,21 45 

25) Kurumda, bireysel ihtiyaçlarımın önem taşıdığını hissederim. 2,74 1,07 39 

26) Çalışanlar özgürce işbirliği yapabilirler. 3,16 1,03 28 

27) Çalışanların statüsü ve yeri ne olursa olsun fikirleri her 

zaman saygı ile karşılanmaktadır. 
2,95 1,16 35 

28) Çalışanlar arasındaki ilişkiler rahat ve sıcaktır. 3,40 1,07 18 

29) Kurumumuz, iş dışında da çalışanların eğlenceli vakit 

geçirebilme olanakları yaratır. 
2,68 1,19 42 

30) Kurumda çalışanlar birbirlerinin yaptıkları işlerden 

habersizdir. 
2,79 1,10 38 
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Çizelge 3.2. Devam 

      

Çizelge 3.3’e göre ölçeğe cevap veren Gençlik ve Spor Bakanlığı 

personelinin Örgütsel Yaratıcılık ölçeğinde önemli gördüğü ilk üç madde; 9. madde; 

Sürekli öğrenerek kendimi geliştirmenin yollarını ararım, 14. madde; Çok yönlü 

hareket ve dinamizm içinde olmaya gayret ederim, 1. madde; Yeni yaşantı ve 

deneyimleri merak ederek, çeşitli konularla yakından ilgilenirim olarak saptanmıştır. 

En az önem verilen üç madde ise; 22. madde; Yönetim, çalışanlara hata yapmaktan 

korkmamalarını ve risk almalarını teşvik eder, 28. Madde; İş arkadaşlarım, mevcut 

durumu aşmak için gerektiğinde kalıplaşmış düşünce ve uygulamalara direnirler, 20. 

Madde; Yönetim, çalışanların sıra dışı buluş veya uygulamalarını gördüğünde hemen 

ödüllendirme yoluna gider olarak saptanmıştır. 

Maddeler 
X S 

Önem 

sırası 

31) Kurum çalışanları iş dışında kişisel iletişim kurmaz. 2,68 1,01 41 

32) Kurumla ilgili haberler dedikodu şeklinde yayılır. 3,10 1,23 30 

33) Kurumumuzda birliktelik hissi yoktur. 2,71 1,13 40 

34) İşimden memnunum. 3,42 1,17 15 

35) Birlikte çalıştığım kişilere güvenirim. 3,63 1,06 7 

36) İş arkadaşlarımın bilgilerinden memnunum. 3,56 1,01 12 

37) Kurumda işler emir komuta zincirine göre yapılır. 3,59 1,01 11 

38) İşlerin yapılmasında ast üst ilişkisi her zaman kendini 

hissettirir. 
3,54 1,05 13 

39) Kurumumuzun hedefleri, üst yönetim tarafından belirlenir. 3,84 ,96 3 

40) Kurumumda gereksinim duyduğumda her türlü bilgiyi 

kolaylıkla elde edebilirim. 
3,20 1,07 27 

41) Kurumumuzun genel politikaları hakkında yeterince 

bilgilendirilirim. 
3,09 1,11 32 

42) Kurumumuzda işimle ilgili bilinmesi gereken bilgiler 

zamanında bana iletilir. 
3,09 1,15 31 

43) Kurumda sürekli kontrol altında olduğumu hissederim. 3,05 1,10 33 

44) Yaptığım işlerin zamanında bitmesi için zorlama vardır. 2,84 1,04 37 

45) İşimi yaparken yazılı kuralların dışında hareket etmeme izin 

verilmez. 
2,91 1,07 36 

46) İşlerin yapılmasında yeni fikirler ve özgün yollar bulmak 

önem taşır. 
3,14 1,20 29 

47) Kurumda çalışanların girişimci olması istenir. 3,28 1,15 23 

48) Kurumumuzda yapılan her işin mükemmel olması istenir. 3,63 1,04 6 
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Çizelge 3.3. Örgütsel Yaratıcılık Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Ortalamaları ve 

Önem Sırası 

Maddeler X S 
Önem 

Sırası 

1) Yeni yaşantı ve deneyimleri merak ederek, çeşitli konularla 

yakından ilgilenirim. 
3,78 ,86 3 

2) Risk almayı ve beklenmeyen sonuçlarla karşılaşmayı işimin bir 

parçası sayarım. 
3,41 ,93 17 

3) Bireysel inisiyatif alarak, cesur davranırım. 3,53 ,93 13 

4) Olay ve olgular arasındaki farklı ilişki noktalarını görür ve 

değerlendiririm. 
3,74 ,86 5 

5) Yeni düşünceleri özümseyebilmek için esnek davranmaya 

çalışırım. 
3,70 ,84 7 

6) Rekabet ederek, potansiyel fırsatları somut yararlara 

dönüştürmeye çalışırım. 
3,37 1,03 20 

7) Yeni şeyler denemeyi/uygulamayı önemseyerek, girişimci 

davranırım. 
3,67 ,94 9 

8) Her seferinde yeni bilgi ve becerileri kullanmaya çalışırım. 3,71 ,91 6 

9)Sürekli öğrenerek kendimi geliştirmenin yollarını ararım. 3,93 ,87 1 

10) Yeni hedeflere ulaşmak için mevcut sınırların ötesine 

geçmeye çalışırım. 
3,68 ,93 8 

11) Yapılandırılmamış, farklı iş süreçlerini kullanırım. 3,25 1,05 24 

12) Yeni yöntemlerin işe koşulması için değişime açık bir tutum 

takınırım. 
3,54 ,94 11 

13) Beklenenin üstünde  performans göstermeye çalışırım. 3,77 ,90 4 

14)Çok yönlü hareket ve dinamizm içinde olmaya gayret ederim. 3,87 ,88 2 

15) Sorunlara farklı çözümler geliştirmek için rutin davranış 

kalıplarını terk ederim. 
3,58 ,96 10 

16) Sıradanlığı aşarak özgün düşünceler üretmeye ve buluşlar 

yapmaya çalışırım. 
3,54 ,96 12 

17) Yeni fikirlerin ortaya çıkması ve uygulaması için yöneticiler 

gerektiğinde kuralları esnetirler. 
3,15 1,03 27 

18) İşimi geliştirmeye dönük yeni bir düşünceye/uygulamaya 

sahip olduğumda bunu yöneticilerimle kolaylıkla paylaşırım. 
3,38 1,03 19 

19) Yönetim, yeni bir fikir/uygulama önerdiğimde onu ciddiye 

alır ve geliştirme yollarını arar. 
3,25 1,15 25 

20) Yönetim, çalışanların sıra dışı buluş veya uygulamalarını 

gördüğünde hemen ödüllendirme yoluna gider. 
2,64 1,15 38 

21) Yönetim, çalışanlara özgürce düşünme ve davranmaları için 

uygun bir ortam hazırlar. 
2,99 1,09 32 

22) Yönetim, çalışanlara hata yapmaktan korkmamalarını ve risk 

almalarını teşvik eder 
2,85 1,10 36 
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Çizelge 3.3. Devam 

Maddeler X S 
Önem 

Sırası 

23)Yönetim, yapılan hata ve yanlışları birer öğrenme aracı olarak 

görür ve değerlendirir. 
2,89 1,10 35 

24) Yöneticilerim, farklı düşünme ve davranmaya özendiren 

demokratik liderliği benimserler. 
2,95 1,13 34 

25) Üstün başarılara imza atan personelle gurur duyan bir 

yönetim vardır. 
3,03 1,22 30 

26) Yöneticiler, farklı insanların farklı düşünme biçimlerine saygı 

gösterirler. 
3,11 1,13 29 

27) Yönetim, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek için 

sürekli biçimde eğitim hizmetleri sunar. 
3,00 1,17 31 

28) İş arkadaşlarım, mevcut durumu aşmak için gerektiğinde 

kalıplaşmış düşünce ve uygulamalara direnirler. 
2,84 1,04 37 

29) İş arkadaşlarım, gerektiğinde aykırı görüşlerden bile istifade 

etmeye çalışırlar. 
2,98 1,04 33 

30) İş arkadaşlarım genellikle eleştiriye açık bir tutum sergilerler. 3,13 ,99 28 

31) İş arkadaşlarım, sorun çözmede farklı alternatifler 

geliştirmeye gayret ederler. 
3,28 1,00 22 

32) İş arkadaşlarım, etkili hizmet sunmada farklı beklentileri 

dengelemeye çalışırlar. 
3,29 ,97 21 

33) İş arkadaşlarım, değişim için gerektiğinde mevcut politika ve 

prosedürleri sorgularlar. 
3,18 1,03 26 

34) İş arkadaşlarım, farklı inanç ve düşünceden olanlarla 

görüşlerini rahatlıkla paylaşırlar. 
3,27 1,02 23 

35) İş arkadaşlarım, önyargısız esnek düşünme eğilimi gösterirler. 3,39 ,96 18 

36) İş arkadaşlarım, farklılıklara saygıyı öne çıkaran bir kültüre 

sahiptirler. 
3,42 ,99 15 

37) İş arkadaşlarım, hatalardan öğrenme deneyimine hep açık 

kapı bırakırlar. 
3,42 ,96 16 

38) İş arkadaşlarım, farklı bilgi ve becerilerinin önemini 

kavrayarak hareket ederler. 
3,51 ,97 14 

 

 

Çizelge 3.4.’e göre  Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin cinsiyete göre örgüt 

iklimi boyutlarından bağlılık boyutuna ilişkin görüşleri arasında yapılan t testi analizi 

sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [t(300)=.397, 

p>.05]. Kadın personelin bağlılık boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,66) düzeyinde, 

erkek personelin görüşleri (x=3,70) düzeyinde gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak 

anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte kadın personelin bağlılık boyutuna ilişkin 

örgüt iklimi algısı erkek personelin algısından az bulunmuştur.  
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Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından ekip boyutuna ilişkin görüşleri arasında 

yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[t(300)=1.097, p>.05]. Kadın personelin ekip boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,50) 

düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,39) düzeyinde gerçekleşmiştir. İstatistiki 

olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte kadın personelin ekip boyutuna 

ilişkin örgüt iklimi algısı erkek personel algısından daha yüksek bulunmuştur.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından destekleyici boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=1.040, p>.05]. Kadın personelin destekleyici boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,37) düzeyinde, erkek personelin (x=3,25) düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından stres boyutuna ilişkin görüşleri arasında 

yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[t(300)=1.942, p>.05]. Kadın personelin stres boyutuna ilişkin görüşleri (x=2,30) 

düzeyinde, erkek personelin (x=2,09) düzeyinde gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak 

anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte kadın personelin stres boyutuna ilişkin örgüt 

iklimi algısı erkek personelin algısından daha yüksek bulunmuştur.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından ilişki boyutuna ilişkin görüşleri arasında 

yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[t(300)=.565, p>.05]. Kadın personelin ilişki boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,02) 

düzeyinde, erkek personelin (x=2,96) düzeyinde gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak 

anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte kadın personelin ilişki boyutuna ilişkin 

örgüt iklimi algısı erkek personelin algısından daha yüksek bulunmuştur.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin 

görüşleri arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıştır [t(300)=.324, p>.05]. Kadın personelin olumsuz etkileşim 

boyutuna ilişkin görüşleri (x=2,80) düzeyinde, erkek personelin (x=2,83) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  
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Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından iş doyumu boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=.230, p>.05]. Kadın personelin iş doyumu boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,55) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,53) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından hiyerarşi boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=1.479, p>.05]. Kadın personelin hiyerarşi boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,75) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,60) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte kadın 

personelin hiyerarşi boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı erkek personelin algısından 

daha yüksek bulunmuştur.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından iletişim boyutuna ilişkin görüşleri arasında 

yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[t(300)=.807, p>.05]. Kadın personelin iletişim boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,18) 

düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,09) düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından göre biometrik iklim boyuta ilişkin 

görüşleri üzerinde yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark bulunmuştur                    

[ t(300)=2.24, p<.05]. Kadın personel biometrik iklim boyutuna ilişkin görüşleri 

(x=3,07) düzeyinde gerçekleşirken erkek personelin görüşleri (x=2,85) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Kadın personelin örgüt ikliminin biometrik boyutunu erkek 

personeline göre daha olumlu algılandığı saptanmıştır. 

 

Cinsiyete göre örgüt iklimi boyutlarından yenilikçi iklim boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=1.387, p>.05]. Kadın personelin yenilikçi iklim boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,45) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,29) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte erkek 
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personelin yenilikçi iklim boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı kadın personelin 

algısından daha düşük bulunmuştur. 

Çizelge 3.4. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N X S t Sd P 

Bağlılık K 115 3,66 5,43 ,397 300 ,692 

E 187 3,70 5,45 

Ekip K 115 3,50 6,43 1,07 300 ,285 

E 187 3,39 6,49 

Destekleyici K 115 3,37 5,20 1,04 300 ,299 

E 187 3,25 5,09 

Stres K 115 2,30 5,45 1,94 300 ,053 

E 187 2,09 5,23 

İlişki K 115 3,02 4,27 ,565 300 ,572 

E 187 2,96 4,04 

Olumsuz Etkileşim K 115 2,80 3,29 ,324 300 ,746 

E 187 2,83 3,45 

İş Doyumu K 115 3,55 2,65 ,230 300 ,818 

E 187 3,53 2,55 

Hiyerarşi K 115 3,75 2,29 1,47 300 ,140 

E 187 3,60 2,61 

İletişim K 115 3,18 2,77 ,807 300 ,420 

E 187 3,09 3,04 

Biometrik iklim K 115 3,07 2,63 2,24 300 ,026* 

E 187 2,85 2,38 

Yenilikçi iklim K 115 3,45 2,62 1,38 300 ,166 

E 187 3,29 3,06 

 

p*<0.05 

 

Çizelge 3.5.’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin cinsiyete göre örgütsel 

yaratıcılık boyutlarından bireysel boyuta ilişkin görüşleri üzerinde yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır [ t(300)=.437, p>.05]. Kadın personel 

bireysel boyuta ilişkin görüşleri (x=3,61) düzeyinde gerçekleşirken erkek personelin 

görüşleri (x=3,64) düzeyinde gerçekleşmiştir. Erkek personelin örgütsel yaratıcılık 

bireysel boyutu kadın personeline göre daha olumlu algılandığı saptanmıştır. 
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Cinsiyete göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından yönetsel boyuta ilişkin görüşleri 

üzerinde yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır [ t(300)=.033, 

p>.05]. Kadın personel bireysel boyuta ilişkin görüşleri (x=3,02) düzeyinde 

gerçekleşirken erkek personelin görüşleri (x=3,02) düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 

Cinsiyete göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından toplumsal boyuta ilişkin görüşleri 

üzerinde yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır [ t(300)=1.02, 

p>.05]. Kadın personel bireysel boyuta ilişkin görüşleri (x=3,31) düzeyinde 

gerçekleşirken erkek personelin görüşleri (x=3,21) düzeyinde gerçekleşmiştir. Kadın 

personelin örgütsel yaratıcılık bireysel boyutu erkek personeline göre daha olumlu 

algılandığı saptanmıştır. 

Çizelge 3.5. Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşlerin Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N X S t Sd P 

Bireysel  K 115 3,61 11,79 
,437 300 ,662 

E 187 3,64 10,70 

Yönetsel  K 115 3,02 10,30 
,033 300 ,974 

E 187 3,02 9,83 

Toplumsal K 115 3,31 9,24 
1,02 300 ,308 

E 187 3,21 8,88 

 

p*<0.05 

 

Çizelge 3.6.’ya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin medeni duruma göre 

örgüt iklimi boyutlarından bağlılık boyutuna ilişkin görüşleri arasında yapılan t testi 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [t(300)=.113, 

p>.05]. Kadın personelin bağlılık boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,68) düzeyinde, 

erkek personelin görüşleri (x=3,69) düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından ekip boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=.042, p>.05]. Kadın personelin ekip boyutuna ilişkin görüşleri 

(x=3,43) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,43) düzeyinde gerçekleşmiştir.  
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Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından destekleyici boyutuna ilişkin 

görüşleri arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıştır [t(300)=1.402, p>.05]. Kadın personelin destekleyici boyutuna 

ilişkin görüşleri (x=3,23) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,40) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte erkek 

personelin destekleyici boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı kadın personelin 

algısından daha yüksek bulunmuştur.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından stres boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=1.326, p>.05]. Kadın personelin stres boyutuna ilişkin görüşleri 

(x=2,23) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=2,09) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte kadın personelin stres 

boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı erkek personelin algısından daha yüksek 

bulunmuştur.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından ilişki boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=1.368, p>.05]. Kadın personelin ilişki boyutuna ilişkin görüşleri 

(x=2,93) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,07) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte erkek personelin ilişki 

boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı kadın personelin algısından daha yüksek 

bulunmuştur.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin 

görüşleri arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıştır [t(300)=1.901, p>.05]. Kadın personelin olumsuz etkileşim 

boyutuna ilişkin görüşleri (x=2,89) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=2,71) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte 

kadın personelin olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı erkek 

personelin algısından daha yüksek bulunmuştur. 
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Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından iş doyumu boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=.843, p>.05]. Kadın personelin iş doyumu boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,50) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,59) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından hiyerarşi boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=.667, p>.05]. Kadın personelin hiyerarşi boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,63) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,70) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İstatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte erkek 

personelin hiyerarşi boyutuna ilişkin örgüt iklimi algısı kadın personelin algısından 

daha yüksek bulunmuştur.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından iletişim boyutuna ilişkin görüşleri 

arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [t(300)=1.342, p>.05]. Kadın personelin iletişim boyutuna ilişkin 

görüşleri (x=3,06) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,22) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından göre biometrik iklim  boyuta ilişkin 

görüşleri üzerinde yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır 

[t(300)=.345, p>.05]. Kadın personel biometrik iklim boyutuna ilişkin görüşleri 

(x=2,95) düzeyinde gerçekleşirken erkek personelin görüşleri (x=2,91) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Medeni duruma göre örgüt iklimi boyutlarından yenilikçi iklim boyutuna ilişkin 

görüşleri arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıştır [t(300)=.254, p>.05]. Kadın personelin yenilikçi iklim 

boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,36) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,33) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.  
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Çizelge 3.6. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Medeni Duruma Göre t Testi 

Sonuçları 

Boyutlar Medeni Durum N X S t Sd P 

Bağlılık Evli 183 3,68 5,60 
,113 300 ,910 

Bekar 119 3,69 5,20 

Ekip Evli 183 3,43 6,53 
,042 300 ,967 

Bekar 119 3,43 6,40 

Destekleyici Evli 183 3,23 5,38 
1,402 300 ,162 

Bekar 119 3,40 4,71 

Stres Evli 183 2,23 5,56 
1,326 300 ,186 

Bekar 119 2,09 4,96 

İlişki Evli 183 2,93 4,15 
1,368 300 ,172 

Bekar 119 3,07 4,07 

Olumsuz 

Etkileşim 

Evli 183 2,89 3,35 
1,901 300 ,058 

Bekar 119 2,71 3,39 

İş Doyumu Evli 183 3,50 2,54 
,843 300 ,400 

Bekar 119 3,59 2,65 

Hiyerarşi Evli 183 3,63 2,56 
,667 300 ,505 

Bekar 119 3,70 2,40 

İletişim Evli 183 3,06 2,93 
1,342 300 ,181 

Bekar 119 3,22 2,95 

Biometrik İklim Evli 183 2,95 2,63 
,345 300 ,731 

Bekar 119 2,91 2,27 

Yenilikçi İklim Evli 183 3,36 2,87 
,254 300 ,800 

Bekar 119 3,33 2,97 

 

p*<0.05 

 

 

Çizelge 3.7.’ye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin medeni duruma göre 

örgütsel yaratıcılık boyutlarından bireysel boyuta ilişkin görüşleri arasında yapılan t 

testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[t(300)=.384, p>.05]. Kadın personelin bireysel boyut boyutuna ilişkin görüşleri 

(x=3,62) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,65) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

İstatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmamak ile birlikte erkek personelin bireysel 

boyut boyutuna ilişkin örgüt yaratıcılık algısı kadın personelin algısından daha 

yüksek bulunmuştur. 
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Medeni duruma göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından yönetsel boyuta ilişkin 

görüşleri arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıştır [t(300)=.566, p>.05]. Kadın personelin yönetsel boyuta ilişkin 

görüşleri (x=3,00) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,06) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Medeni duruma göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından toplumsal boyuta ilişkin 

görüşleri arasında yapılan t testi analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı saptanmıştır [t(300)=.055, p>.05]. Kadın personelin toplumsal iklim 

boyutuna ilişkin görüşleri (x=3,25) düzeyinde, erkek personelin görüşleri (x=3,24) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Çizelge 3.7. Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşlerin Medeni Duruma Göre t Testi 

Sonuçları 

 

Boyutlar 
Medeni Durum N X S t Sd P 

Bireysel  Evli 183 3,62 11,54 ,384 

 
300 

,701 

 Bekar 119 3,65 10,45 

Yönetsel  Evli 183 3,00 10,07 
,566 300 ,572 

Bekar 119 3,06 9,91 

Toplumsal  Evli 183 3,24 9,06 
,055 300 ,956 

Bekar 119 3,25 8,99 

 

p*<0.05 

 

Çizelge 3.8.’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin yaşa göre örgüt iklimi 

bağlılık boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı 

homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir 

fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.367, p>.05]. Bağlılık boyutuna ilişkin görüşlerin 

ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,80), 30-39 yaş arası katılımcılarda 

(x=3,87), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=3,99) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Yaşa göre örgüt iklimi ekip boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.289, p>.05]. Ekip boyutuna 
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ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,59), 30-39 yaş 

arası katılımcılarda (x=3,56), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=3,83) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.     

  

Yaşa göre örgüt iklimi destekleyici boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.266, p>.05]. Destekleyici 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,52), 30-

39 yaş arası katılımcılarda (x=3,45), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=3,58) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.    

   

Yaşa göre örgüt iklimi stres boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=1.028, p>.05]. Stres boyutuna 

ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=2,26), 30-39 yaş 

arası katılımcılarda (x=2,34), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=2,55) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.   

    

Yaşa göre örgüt iklimi ilişki boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=6114, p>.05]. İlişki boyutuna 

ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,16), 30-39 yaş 

arası katılımcılarda (x=3,14), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=3,12) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      

 

Yaşa göre örgüt iklimi olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=1.212, p>.05]. Olumsuz 

etkileşim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda 

(x=2,92), 30-39 yaş arası katılımcılarda (x=2,95), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise 

(x=3,25) düzeyinde gerçekleşmiştir.     
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Yaşa göre örgüt iklimi iş doyumu boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.435, p>.05]. İş doyumu 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,73), 30-

39 yaş arası katılımcılarda (x=3,63), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=3,85) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Yaşa göre örgüt iklimi iletişim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.053, p>.05]. İletişim 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,30), 30-

39 yaş arası katılımcılarda (x=3,30), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=3,39) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.   

    

Yaşa göre örgüt iklimi yenilikçi iklim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi 

sonucunda.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [F(2; 299)=4.156, p<.05]. 

Yenilikçi İklim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası 

katılımcılarda (x=3,29), 30-39 yaş arası katılımcılarda (x=3,52), 40 ve üzeri yaş 

katılımcılarda ise (x=3,08) düzeyinde gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için 

yapılan Scheffe sonucuna göre; 30-39 yaş arasındaki personelin görüşlerinin 

ortalamasını 20-29 yaş arası, 40 ve üzeri yaştaki personelin görüşlerinden daha 

yüksek bulunmuştur.  
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Çizelge 3.8. Örgüt İklimine İlişkin Yaş Değişkenine Göre Boyutların Ortalama ve 

Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Yaş (x) 

F p **Fark LS P 

20-29 

yaş (1) 

30-39 

yaş 

(2) 

40 ve 

üzeri (3) 

Bağlılık ,281 ,756 3.80 3.87 3.99 ,367 ,693 - 

Ekip 2,062 ,129 3.59 3.56 3.83 ,289 ,749 - 

Destekleyici 2,085 ,126 3.52 3.45 3.58 ,266 ,767 - 

Stres ,328 ,721 2.26 2.34 2.55 1,028 ,359 - 

İlişki ,534 ,587 3.16 3.14 3.12 ,611 ,544 - 

Olumsuz 

Etkileşim ,144 ,866 2.92 2.95 3.25 1,212 ,299 - 

İş Doyumu 1,197 ,304 3.73 3.63 3.85 ,435 ,647 - 

İletişim 2,839 ,060 3.30 3.30 3.39 ,053 ,948 - 

Yenilikçi 

İklim 2,132 ,120 3.29 3.52 3.08 4,156 ,017* 2>1,3 

        

N1=125     N2=129      N3=48      NT=302      *p <.05       **Scheffe 

            Serbestlik derecesi (Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  

 

Çizelge 3.9.’a göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin yaşa göre örgüt iklimi 

boyutlarından hiyerarşi boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinden (verilerin 

dağılımı homojen olmadığı için) yapılan Kruskal-Wallis analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [X
2
(2)=.250, p>.05]. 

 

Yaşa göre örgüt iklimi boyutlarından biometrik iklim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinden (verilerin dağılımı homojen olmadığı için) yapılan Kruskal-

Wallis analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[X
2
(2)=.746, p>.05]. 
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Çizelge 3.9. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Yaşa Göre Kruskal-Wallis Testi 

Sonuçları   

Boyutlar     Yaş   N Sıra Ort. X X
2
 Sd     P Fark 

Hiyerarşi 

20-29 125 148,83 3,79 

,250 2 ,882              - 30-39 129 154,23 3,83 

40 ve üzeri 48 151,11 3,89 

Biometrik 

İklim 

20-29 125 146,83 3,02 

,746 2 ,689              - 30-39 129 156,19 3,13 

40 ve üzeri 48 151,06 3,21 

 

 

Çizelge 3.10’a göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin yaşa göre örgütsel 

yaratıcılık boyutlarından yönetsel boyuta ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.402, p>.05]. Yaratıcılık 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası katılımcılarda (x=3,08), 30-

39 yaş arası katılımcılarda (x=2,99), 40 ve üzeri yaş katılımcılarda ise (x=2,96) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Yaşa göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından toplumsal boyuta ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=1.392, 

p>.05]. Toplumsal boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 20-29 yaş arası 

katılımcılarda (x=3,30), 30-39 yaş arası katılımcılarda (x=3,26), 40 ve üzeri yaş 

katılımcılarda ise (x=3,07) düzeyinde gerçekleşmiştir.   
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Çizelge 3.10. Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşlerin Yaşa Göre Varyans Analizi 

Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Yaş (x) 

F p **Fark 

LS P 
20-29 

yaş (1) 

30-39 

yaş (2) 

40 ve 

üzeri 

(3) 

Yönetsel  ,398 ,672 3.08 2.99 2.96 .402 ,669 - 

Toplumsal  ,204 ,816 3.30 3.26 3.07 1.392 ,250 - 

 

         N1=125       N2=129        N3=48        NT=302      *p <.05    **Scheffe 

         Serbestlik derecesi (  Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  

 

Çizelge 3.11.’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin yaşa göre örgütsel 

yaratıcılık boyutlarından bireysel boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinden 

(verilerin dağılımı homojen olmadığı için) yapılan Kruskal-Wallis analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [X
2
(2)=1.571, p>.05]. 

Çizelge 3.11. Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşlerin Yaşa Göre Kruskal-Wallis 

Testi Analizi Sonuçları   

Boyutlar     Yaş   N 
Sıra 

Ort. 
X     X

2
     P 

  ** FARK 

(Mann-

Whitney U) 

Bireysel  

20-29 Yaş 125 157,97 3,69 

1,571 ,456               - 30-39 Yaş 129 149,45 3,62 

40 ve üzeri 48 140,15 3,52 

 

Çizelge 3.12’ye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin eğitim durumuna göre 

örgüt iklimi bağlılık boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin 

dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde 

anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.869, p>.05]. Bağlılık boyutuna ilişkin 

görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=3,59), üniversite mezunları için (x=3,66) 

ve lisansüstü mezunları için ise (x=3,82) düzeyinde gerçekleşmiştir.   

    

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi ekip boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 
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.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.041, p>.05]. Ekip 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=3,47), üniversite mezunu 

için (x=3,42) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,45) düzeyinde gerçekleşmiştir.          

 

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi destekleyici boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=1.71, 

p>.05]. Destekleyici boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için 

(x=3,40), üniversite mezunu için (x=3,23) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,50) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi stres boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.834, p>.05]. Stres 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=2,21), üniversite mezunu 

için (x=2,13) ve lisansüstü mezunu için ise (x=2,30) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi ilişki boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.978, p>.05]. İlişki 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=3,06), üniversite mezunu 

için (x=2,94) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,11) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.711, 

p>.05]. Olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için 

(x=2,93), üniversite mezunu için (x=2,78) ve lisansüstü mezunu için ise (x=2,91) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 

      

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi iş doyumu boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 
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analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.935, 

p>.05]. İş doyumu boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için 

(x=3,36), üniversite mezunu için (x=3,53) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,64) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 

      

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi hiyerarşi boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.272, 

p>.05]. Hiyerarşi boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=3,62), 

üniversite mezunu için (x=3,68) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,60) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi iletişim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.233, p>.05]. İletişim 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=2,23), üniversite mezunu 

için (x=3,10) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,17) düzeyinde gerçekleşmiştir.     

  

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi biometrik iklim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.549, 

p>.05]. Biometrik İklim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için 

(x=2,82), üniversite mezunu için (x=2,96) ve lisansüstü mezunu için ise (x=2,87) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgüt iklimi yenilikçi iklim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=1.60, 

p>.05]. Yenilikçi İklim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için 

(x=3,02), üniversite mezunu için (x=3,36) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,45) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.    
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Çizelge 3.12. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Eğitim Değişkenine Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Eğitim (x) 

F p **Fark 

LS P 
Lise 

(1) 

Üniversite 

(2) 

Lisans 

üstü 

(3) 

Bağlılık ,281 ,756 3.59 3.66 3.82 ,869 ,420 - 

Ekip 2,06 ,129 3.47 3.42 3.45 ,041 ,959 - 

Destekleyici 2,08 ,126 3.40 3.23 3.50 1,71 ,182 - 

Stres ,328 ,721 2.21 2.13 2.30 ,834 ,435 - 

İlişki ,534 ,587 3.06 2.94 3.11 ,978 ,377 - 

Olumsuz 

Etkileşim 
,144 ,866 2.93 2.78 2.91 ,711 ,492 - 

İş Doyumu 1,19 ,304 3.36 3.53 3.64 ,935 ,394 - 

Hiyerarşi 6,17 ,002 3.62 3.68 3.60 ,272 ,762 - 

İletişim 2,83 ,060 3.23 3.10 3.17 ,233 ,792 - 

Biometrik 

İklim 
3,18 ,043 2.82 2.96 2.87 ,549 ,578 - 

Yenilikçi 

İklim 
2,13 ,120 3.02 3.36 3.45 1,60 ,202 - 

          

N1=23       N2=219       N3=60      NT=302      *p <.05       **Scheffe 

         Serbestlik derecesi (  Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  

 

Çizelge 3.13’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin eğitim durumuna göre 

örgütsel yaratıcılık boyutu bireysel boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=2.61, p>.05]. Bireysel 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu için (x=3,57), üniversite mezunu 

için (x=3,59) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,81) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgütsel yaratıcılık boyutu yönetsel boyutuna ilişkin 

puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan 

varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 

299)=.722, p>.05]. Yönetsel boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu 
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için (x=3,24), üniversite mezunu için (x=3,00) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,03) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Eğitim durumuna göre örgütsel yaratıcılık boyutu toplumsal boyutuna ilişkin 

puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan 

varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 

299)=.529, p>.05]. Toplumsal boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları lise mezunu 

için (x=3,40), üniversite mezunu için (x=3,22) ve lisansüstü mezunu için ise (x=3,28) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

Çizelge 3.13. Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşlerin Eğitim Değişkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Eğitim (x) 

F p 
** 

Fark 
LS P 

Lise  

(1) 

Üniversite 

(2) 

Lisans 

üstü 

(3) 

Bireysel  ,991 ,373 3.57 3.59 3.81 2,61 ,075 - 

Yönetsel  ,536 ,586 3.24 3.00 3.03 ,722 ,487 - 

Toplumsal 1,136 ,303 3.40 3.22 3.28 ,529 ,590 - 

 

         N1=23       N2=219        N3=60        NT=302        *p <.05    **Scheffe 

         Serbestlik derecesi (  Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  

 

Çizelge 3.14.’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin unvanına göre örgüt 

iklimi bağlılık boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı 

homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir 

fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=1.49, p<.05]. Bağlılık boyutuna ilişkin görüşlerin 

ortalamaları memur personel için (x=3,62), uzman personel için (x=3,79) ve yönetici 

personel için ise (x=3,85) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Unvana göre örgüt iklimi ekip boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=.864, p>.05]. Ekip boyutuna 
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ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,40), uzman personel için 

(x=3,44) ve yönetici personel için ise (x=3,65) düzeyinde gerçekleşmiştir.    

       

Unvana göre örgüt iklimi destekleyici boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=1.88, p>.05]. Destekleyici 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,22), uzman 

personel için (x=3,37) ve yönetici personel için ise (x=3,60) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      

 

Unvana göre örgüt iklimi stres boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=2.85, p>.05]. Stres boyutuna 

ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=2,20), uzman personel için 

(x=2,01) ve yönetici personel için ise (x=2,46) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Unvana göre örgüt iklimi ilişki boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [ F(2; 299)=4.23, p<.05]. İlişki boyutuna 

ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=2,90), uzman personel için 

(x=3,07) ve yönetici personel için ise (x=3,36) düzeyinde gerçekleşmiştir. Farklı olan 

grubu bulmak için yapılan Scheffe sonucuna göre; yönetici personelin görüşlerinin 

ortalamasının uzman ve memur personelin görüşlerinden daha yüksek bulunmuştur.    

 

Unvana göre örgüt iklimi olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=.419, 

p>.05]. Olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel 

için (x=2,84), uzman personel için (x=2,75) ve yönetici personel için ise (x=2,90) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.   
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Unvana göre örgüt iklimi iş doyumu boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=1.44, p>.05]. İş doyumu 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,48), uzman 

personel için (x=3,60) ve yönetici personel için ise (x=3,75) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      

 

Unvana göre örgüt iklimi hiyerarşi boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [ F(2; 299)=3.221, p<.05]. Hiyerarşi 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,75), uzman 

personel için (x=3,47) ve yönetici personel için ise (x=3,58) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için yapılan Scheffe sonucuna göre; 

memur personelin görüşlerinin ortalamasının yönetici ve uzman personelin 

görüşlerinden daha yüksek bulunmuştur.        

 

Unvana göre örgüt iklimi iletişim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=2.399, p>.05]. İletişim 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,15), uzman 

personel için (x=2,97) ve yönetici personel için ise (x=3,43) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      

 

Unvana göre örgüt iklimi biometrik iklim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [F(2; 299)=4.067, p>.05]. Biometrik 

İklim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,02), uzman 

personel için (x=2,71) ve yönetici personel için ise (x=2,97) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için yapılan Scheffe sonucuna göre; 

memur personelin görüşlerinin ortalamasının yönetici ve uzman personelin 

görüşlerinden daha yüksek bulunmuştur.   
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Unvana göre örgüt iklimi yenilikçi iklim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=2.926, p>.05]. Yenilikçi 

İklim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,25), uzman 

personel için (x=3,55) ve yönetici personel için ise (x=3,49) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.   

Çizelge 3.14. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Unvan Değişkenine Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Unvan (x) 

F p **Fark 

LS P 
Memur 

(1) 

Uzman 

(2) 

Yönetici 

(3) 

Bağlılık 1,09 ,335 3.62 3.79 3.85 1,49 ,225 - 

Ekip 1,30 ,273 3.40 3.44 3.65 ,864 ,422 - 

Destekleyici ,992 ,372 3.22 3.37 3.60 1,88 ,154 - 

Stres 1,37 ,255 2.20 2.01 2.46 2,85 ,059 - 

İlişki 2,41 ,091 2.90 3.07 3.36 4,23 ,015* 3>2,1 

Olumsuz 

Etkileşim 1,91 ,150 2.84 2.75 2.90 ,419 ,658 - 

İş Doyumu 1,95 ,143 2.48 3.60 3.75 1,44 ,236 - 

Hiyerarşi 1,467 ,232 2.75 3.47 3.58 3,221 ,041* 1>3,2 

İletişim 1,340 ,263 3.15 2.97 3.43 2,399 ,093 - 

Biometrik 

İklim 3,034 ,050 3.02 2.71 2.97 4,067 ,018* 1>3,2 

Yenilikçi 

İklim 2,123 ,121 3.25 3.55 3.49 2,926 ,055 - 

 

         N1=196       N2=79        N3=27        NT=302        *p <.05        **Scheffe 

         Serbestlik derecesi (  Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  

 

Çizelge 3.15.’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin unvana göre örgütsel 

yaratıcılık boyutu bireysel boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde 

(verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 

düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.504, p<.05]. Bireysel 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları memur personel için (x=3,60), uzman 
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personel için (x=3,69) ve yönetici personel için ise (x=3,65) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Çizelge 3.15. Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşlerin Unvan Değişkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Unvan (x) 

F p **Fark 

LS P 
Memur 

(1) 

Uzman 

(2) 

Yönetici 

(3) 

Bireysel  1,63 ,198 3,60 3,69 3,65 ,504 ,604 - 

 

         N1=196       N2=79        N3=27        NT=302        *p <.05    **Scheffe 

         Serbestlik derecesi (  Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301) 

 

Çizelge 3.16.’ya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin unvana göre örgütsel 

yaratıcılık boyutlarından yönetsel boyuta ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinden 

(verilerin dağılımı homojen olmadığı için) yapılan Kruskal-Wallis analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [X
2
(2)=5.751, p>.05]. 

 

Unvana göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından toplumsal boyuta ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinden (verilerin dağılımı homojen olmadığı için) yapılan Kruskal-

Wallis analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

[X
2
(2)=.746, p>.05]. 

Çizelge 3.16. Örgütsel Yaratıcılık Unvana Göre Görüşlerin Kruskal-Wallis Testi 

Analizi Sonuçları   

Boyutlar     Unvan   N 
Sıra 

Ort. 
X     X

2
     P Fark 

Yönetsel  

Memur 196 145,65 2,97 

5,751 ,201 - Uzman 79 153,39 3,03 

Yöneticiler 27 188,43 3,36 

Toplumsal  

Memur 196 151,08 3,25 

,746 ,056 - Uzman 79 150,12 3,21 

Yöneticiler 27 158,56 3,29 

 

Sd = 2 
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Çizelge 3.17.’ye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin hizmet süresine göre 

örgüt iklimi bağlılık boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin 

dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde 

anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=.705, p>.05]. Bağlılık boyutuna ilişkin 

görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet süresi olanların (x=3,68), 6-10 yıl 

hizmet süresi olanların (x=3,59, 11-15 yıl hizmet süresi olanların (x=3,81) ve 16 yıl 

ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=3,77) düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Hizmet süresine göre örgüt iklimi ekip boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=1.35, p>.05]. Ekip 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet süresi olanların 

(x=3,49), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=3,30), 11-15 yıl hizmet süresi olanların 

(x=3,59) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=3,33) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      

 

Hizmet süresine göre örgüt iklimi destekleyici boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=1.72, 

p>.05]. Destekleyici boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet 

süresi olanların (x=3,34), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=3,23), 11-15 yıl hizmet 

süresi olanların (x=3,53) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=3,05) 

düzeyinde gerçekleşmiştir.      

 

Hizmet süresine göre örgüt iklimi stres boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=2.33, p>.05]. Stres 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet süresi olanların 

(x=2,03), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=2,28), 11-15 yıl hizmet süresi olanların 

(x=2,36) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=2,25) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.      
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Hizmet süresine göre örgüt iklimi ilişki boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [ F(2; 299)=3.44, p<.05]. İlişki boyutuna 

ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet süresi olanların (x=3,03), 6-10 

yıl hizmet süresi olanların (x=2,90), 11-15 yıl hizmet süresi olanların (x=3,27) ve 16 

yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=2,74) düzeyinde gerçekleşmiştir. Farklı 

olan grubu bulmak için yapılan Scheffe sonucuna göre; 11-15 yıl arasında hizmet 

süresi olan personelin görüşlerinin ortalamasının 16 yıl ve üzeri, 5 yıl ve daha az ve 

6-10 yıl arasında hizmet süresi olan personelin görüşlerinden daha yüksek 

bulunmuştur.    

 

Hizmet süresine göre örgüt iklimi olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [ F(2; 299)=2.33, 

p>.05]. Olumsuz etkileşim boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az 

hizmet süresi olanların (x=2,69), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=3,00), 11-15 yıl 

hizmet süresi olanların (x=2,85) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise 

(x=2,86) düzeyinde gerçekleşmiştir.    

   

Hizmet süresine göre örgüt iklimi iş doyumu boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [ F(2; 299)=3.19, 

p>.05]. İş doyumu boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet 

süresi olanların (x=3,64), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=3,30), 11-15 yıl hizmet 

süresi olanların (x=3,70) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=3,48) 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için yapılan Scheffe sonucuna 

göre; 11-15 yıl arasında hizmet süresi olan personelin görüşlerinin ortalamasının 5 

yıl ve daha az, 6-10 yıl ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personelin görüşlerinden 

daha yüksek bulunmuştur.    

 

Hizmet süresine göre örgüt iklimi iletişim boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 
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.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır [ F(2; 299)=2.89, p<.05]. İletişim 

boyutuna ilişkin görüşlerin ortalamaları 5 yıl ve daha az hizmet süresi olanların 

(x=3.20), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=2,96), 11-15 yıl hizmet süresi olanların 

(x=3,41) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=2,92) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Farklı olan grubu bulmak için yapılan Scheffe sonucuna göre; 11-15 

yıl arasında hizmet süresi olan personelin görüşlerinin ortalamasının 16 yıl ve üzeri, 

5 yıl ve daha az ve 6-10 yıl arasında hizmet süresi olan personelin görüşlerinden 

daha yüksek bulunmuştur.  

   

Hizmet süresine göre örgüt iklimi yenilikçi iklim boyutuna ilişkin puanlarının 

ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans 

analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=2.57, 

p>.05]. Yenilikçi İklim boyutuna ilişkin görüşlerin 5 yıl ve daha hizmet süresi 

olanların (x=3,40), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=3,40), 11-15 yıl hizmet süresi 

olanların (x=3,48) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=2,98) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Çizelge 3.17. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Hizmet Süresi Değişkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Hizmet Süresi (x) 

F P **Fark 

LS P 

5 yıl 

ve 

daha 

az 

(1) 

6-10 

yıl 

(2) 

11-15 

 yıl (3)  

16 yıl 

ve 

üzeri 

(4) 

Bağlılık ,799 ,495 3.68 3.59 3.81 3.77 ,705 ,549 - 

Ekip 1,99 ,115 3.49 3.30 3.59 3.33 1,35 ,255 - 

Destekleyici 1,04 ,374 3.34 3.23 3.53 3.05 1,72 ,161 - 

Stres ,990 ,398 2.03 2.28 2.36 2.25 2,33 ,074 - 

İlişki ,076 ,973 3.03 2.90 3.27 2.74 3,44 ,017* 3>1,2,4 

OlumsuzEtkileşim ,953 ,415 2.69 3.00 2.85 2.86 2,33 ,074 - 

İş Doyumu ,481 ,696 3.64 3.30 3.70 3.48 3,19 ,024* 3>1,4,2 

İletişim ,647 ,586 3.20 2.96 3.41 2.92 2,89 ,035* 3>1,2,4 

Yenilikçi İklim 1,40 ,243 3.40 3.40 3.48 2.98 2,57 ,054 - 

      

N1=138     N2=79     N3=42     N4=43    NT=302       *p <.05  **LSD 

    Serbestlik derecesi ( Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  
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Çizelge 3.18’e göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin hizmet süresine göre 

örgüt iklimi boyutlarından hiyerarşi boyutuna ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinden (verilerin dağılımı homojen olmadığı için) yapılan Kruskal-Wallis analizi 

sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [X
2
(3)=2.458, 

p>.05]. 

 

Hizmet süresine göre örgüt iklimi boyutlarından biometrik iklim boyutuna ilişkin 

puanlarının ortalamaları üzerinden (verilerin dağılımı homojen olmadığı için) yapılan 

Kruskal-Wallis analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır [X
2
(3)=5.625, p>.05]. 

Çizelge 3.18. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Hizmet Süresine Göre Kruskal-

Wallis Testi Analizi Sonuçları 

Boyutlar Hizmet Süresi N 
Sıra 

Ort. 
X X

2
 P 

FARK 

(Mann-

Whitney U) 

Hiyerarşi 

5 yıl ve daha az 138 154,88 3.70 

2,458 ,483 - 
6-10 yıl 79 139,79 3.58 

11-15 yıl 42 163,27 3.76 

16 yıl ve üzeri 43 150,67 3.56 

Biometrik 

İklim 

5 yıl ve daha az 138 145,21 2.89 

5,625 ,131 - 
6-10 yıl 79 167,63 3.09 

11-15 yıl 42 159,75 3.01 

16 yıl ve üzeri 43 133,99 2.73 

 

Çizelge 3.19.’a göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin hizmet süresine göre 

örgütsel yaratıcılık boyutlarından bireysel boyuta ilişkin puanlarının ortalamaları 

üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan varyans analizi sonucunda 

.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 299)=.627, p>.05]. Bireysel 

boyuta ilişkin görüşlerin 5 yıl ve daha az hizmet süresi olanların (x=3,67), 6-10 yıl 

hizmet süresi olanların (x=3,64), 11-15 yıl hizmet süresi olanların (x=3,60) ve 16 yıl 

ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=3,51) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

  

Hizmet süresine göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından yönetsel boyuta ilişkin 

puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan 

varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 
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299)=2.25, p>.05]. Yönetsel boyuta ilişkin görüşlerin 5 yıl ve daha az hizmet süresi 

olanların (x=3,09), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=2,98), 11-15 yıl hizmet süresi 

olanların (x=3,17) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=2,72) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Hizmet süresine göre örgütsel yaratıcılık boyutlarından toplumsal boyuta ilişkin 

puanlarının ortalamaları üzerinde (verilerin dağılımı homojen olduğu için) yapılan 

varyans analizi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır [F(2; 

299)=3.30, p>.05]. Toplumsal boyuta ilişkin görüşlerin 5 yıl ve daha az hizmet süresi 

olanların (x=3,30), 6-10 yıl hizmet süresi olanların (x=3,35), 11-15 yıl hizmet süresi 

olanların (x=3,23) ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olanların ise (x=2,90) düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

Çizelge 3.19. Örgüt İklimine İlişkin Görüşlerin Hizmet Süresi Değişkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar 

Homojenlik 

Testi 
Hizmet Süresi (x) 

F P **Fark 

LS P 

5 yıl 

ve 

daha 

az (1) 

6-10 

yıl 

(2) 

11-15 

yıl (3) 

16 yıl 

ve 

üzeri 

(4) 

Bireysel 1,08 ,354 3.67 3.64 3.60 3.51 ,627 ,598 - 

Yönetsel ,361 ,781 3.09 2.98 3.17 2.72 2,25 ,082 - 

Toplumsal 1,76 ,154 3.30 3.35 3.23 2.90 3,30 ,021 - 

 

N1=138     N2=79    N3=42        N4=43     NT=302     *p <.05   **Scheffe 

        Serbestlik derecesi (  Gruplar arası =2,  Grup içi =299,   Toplam=301)  

 

Çizelge 3.20.’ye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline uygulanan örgüt iklimi 

ile örgütsel yaratıcılık ölçekleri arasında % 43 oranında pozitif bir ilişki vardır [ 

r=0,66, p<.01] (r
2
=0,43). Buna göre örgüt iklimi algısı arttıkça örgütsel yaratıcılık 

düzeyinin de arttığı söylenebilir. 
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Çizelge 3.20. Örgüt İklimi ve Örgütsel Yaratıcılık Düzeyine İlişkin Spearman Brown 

Sıra Farkları Korelasyon Analizi 

Ölçekler Örgüt İklimi Örgütsel Yaratıcılık 

Örgüt  

İklimi 

r 1,000 ,660 

P ,01 ,01 

N 302 302 

Örgütsel 

Yaratıcılık 

r ,660 1,000 

P ,01* ,01* 

N 302 302 

 

*P<.01 
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4. TARTIŞMA 

 

 

Bu araştırma Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin, örgüt iklimi algıları ile 

örgütsel yaratıcılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki yönetim süreçlerini anlayabilmek için 

personelin örgüt iklimi ile yaratıcılık algısı arasındaki ilişkinin ortaya konması 

önemlidir.  Bakanlığın yeni örgüt yapısı ile ilgili yayınlamış her hangi bir araştırma 

bulunmamaktadır.  Daha önce Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenen bir yönetim 

yapısı, Bakanlığa dönüştürülmüştür. Bu dönüşümün personel üzerindeki olası 

etkileri, iş tatmini, verimi ve yaratıcılığı üzerindeki etkilerine yönelik yayınlanmış bir 

araştırma bulunmamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın Gençlik ve Spor Bakanlığı 

personeli üzerine yapılan ilk çalışmalardan birisi olması ayrı bir önem arz 

etmektedir. 

Yeni bir örgütün 638 sayılı KHK ile kurulması, eski örgüt yapısının bağlı 

kuruluş olması nedeniyle; bağlı kuruluşlarda çalışan personelle farklı örgüt 

tiplerinden (diğer kamu kurum ve kuruluşlarından) sağlanan insan kaynağının iç içe 

geçmesi bu çalışmanın yapıldığı ortamın daha da ayrıntılı değerlendirilmesi 

gerekliliğinin önemini daha da artırmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerinin, uzmanlarının ve memurlarının 

görüşlerinin incelendiği bu çalışmada hiyerarşinin örgütün iklimini ve yaratıcılığı 

etkilediği söylenebilir. Örgüt iklimi ve yaratıcılığın, personelin arasındaki ilişki ve 

ekip çalışması ile değişkenlik gösterdiği söylenebilir.   

Araştırma sonucunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine 

ilişkin görüşleri cinsiyete göre farklı mıdır? sorusuna aradığımız cevap 

doğrultusunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin cinsiyete göre örgüt iklimi 

biometrik boyutunu kadın personelin erkek personeline göre daha olumlu algıladığı 

saptanmıştır. Kadınlar çalışma ortamında kendilerini baskı altında hissetmemişlerdir. 

Bu sonuç, Arı (2011)’nın çalışmasında elde edilen sonuç ile benzerlik gösterirken, 

İlleez (2012)’in çalışmasında ise tersine bir sonuç elde edilmiştir.  
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Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri yaşa 

göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevap doğrultusunda; Gençlik ve Spor 

Bakanlığı personelinin yaşa göre örgüt ikliminin yenilikçi iklim boyutunu; 30-39 yaş 

arasındaki personelin, 20-29 yaş arası ve 40 ve üzeri yaştaki personele göre daha 

olumlu baktığı saptanmıştır. Yani yaşı genç olan personel orta yaş üstü personel 

yeniliğe açık değillerdir. Bu sonuç İşcan ve Karabey (2007)’in çalışmasında elde 

edilen sonuç ile benzerlik göstermektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

medeni duruma göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevap doğrultusunda; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin medeni göre örgüt ikliminin bağlılık, ekip, iş 

doyumu, hiyerarşi ve yenilikçi iklim boyutlarının “yeterli düzeyde”, destekleyici, 

ilişki, olumsuz etkileşim, iletişim ve biometrik iklim boyutlarının “orta düzeyde” ve 

stres boyutunun ise “az düzeyde” olduğu görülmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri eğitim 

durumuna göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevap doğrultusunda; Gençlik ve 

Spor Bakanlığı personelinin eğitim durumuna göre örgüt ikliminin bağlılık, ekip 

çalışması, destekleyici iklim, iş doyumu ve hiyerarşi boyutlarının “yeterli düzeyde”, 

ilişki, olumsuz etkileşim, iletişim, biometrik ve yenilikçi iklim boyutlarının “orta 

düzeyde”  ve stres boyutunun ise “az düzeyde” olduğu görülmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

unvana göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevap doğrultusunda; Gençlik ve 

Spor Bakanlığı personelinin unvana göre örgüt iklimi ilişki boyunu yönetici 

personelin puanlarının, uzman ve memur personelin puanlarına göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Yönetici personelin uzman ve memur personel ile olan 

ilişkilerine ve tüm personelin arasındaki ilişkiye önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin unvana göre örgüt iklimi hiyerarşi ve 

biometrik iklim boyutlarını; memur personelin puanlarının yönetici ve uzman 

personelin puanlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Memur personel ast üst 

ilişkisini hissettiklerini ve çalışma ortamında kuralların dışına çıkamadıklarını 

belirtmektedirler.  Bu sonuç Balay (2010)’ın Harran Üniversitesi öğretim elemanları 

arasında yaptığı çalışmada elde edilen sonuç ile benzerlik göstermektedir.  
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Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimine ilişkin görüşleri 

hizmet süresine göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevap doğrultusunda; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin hizmet süresine göre örgüt iklimi ilişki, iş 

doyumu ve iletişim boyutlarını; 11-15 yıl arasında hizmet süresi personelin 

puanlarının, 5 yıl ve daha az, 6-10 yıl arasında ve 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olan 

personelin puanlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşleri 

cinsiyete göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevaplar doğrultusunda elde edilen 

verilere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin cinsiyete göre örgütsel 

yaratıcılık algılarının bireysel boyuta “yeterli düzeyde”, yönetsel ve toplumsal 

boyutlarına “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşleri 

yaşa göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevaplar doğrultusunda elde edilen 

verilere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin yaşa göre örgütsel yaratıcılık 

algılarının bireysel boyuta “yeterli düzeyde”, yönetsel ve toplumsal boyutlarına “orta 

düzeyde” olduğu görülmüştür. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşleri 

eğitim durumuna göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevaplar doğrultusunda elde 

edilen verilere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin eğitim durumuna göre 

örgütsel yaratıcılık algılarının bireysel boyuta “yeterli düzeyde”, yönetsel ve 

toplumsal boyutlarına “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşleri 

medeni duruma göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevaplar doğrultusunda elde 

edilen verilere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin medeni duruma göre 

örgütsel yaratıcılık algılarının bireysel boyuta “yeterli düzeyde”, yönetsel ve 

toplumsal boyutlarına “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşleri 

çalışma yaşamındaki hizmet süresine göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız 

cevaplar doğrultusunda elde edilen verilere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı 

personelinin çalışma yaşamındaki hizmet süresine göre örgütsel yaratıcılık algılarının 
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bireysel boyuta “yüksek düzeyde”, yönetsel ve toplumsal boyutlarına “orta düzeyde” 

olduğu görülmüştür. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşleri 

unvana göre farklı mıdır? Sorusuna aradığımız cevaplar doğrultusunda elde edilen 

verilere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin unvana göre örgütsel 

yaratıcılık algılarının bireysel boyuta “yeterli düzeyde”, yönetsel ve toplumsal 

boyutlarına “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. Bu sonuç Karacabey (2011)’in 

çalışmasında elde edilen örgütsel yaratıcılık algılarının bireysel boyuta “yeterli 

düzeyde”, yönetsel ve toplumsal boyutlarına “orta düzeyde”  sonuçlar ile benzerlik 

göstermektedir. 

Örgütsel yaratıcılığa ilişkin tüm görüşlerin orta düzeyde çıkması ve boyutlar 

arasında anlamlı bir farkın olmayışı bireylerin kendilerini yaratıcılığa yakın 

hissettiklerinin bir göstergesidir. Bu sonuç Balay (2010)’ın çalışması ile benzerlik 

göstermektedir. 

Çalışmanın temel amacı olan; Örgüt iklimi ve örgütsel yaratıcılık arasında bir 

ilişki var mıdır? Sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda elde edilen sonuç; Örgüt 

iklimi ile örgütsel yaratıcılık arasında %43 oranında pozitif ilişki bulunmuştur. Buna 

göre örgüt iklimi algısı arttıkça örgütsel yaratıcılık düzeyinin de arttığı söylenebilir. 

Cilla(2011)’nın çalışmasında da benzer şekilde örgüt iklimi ve yaratıcılık arasında 

güçlü bir ilişki bulunmuştur. Gümüşsuyu (2004)’un çalışmasında ise bu sonucun 

tersine bir sonuç elde edilmiştir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Günümüz küresel rekabet ortamında sürekli değişim gösteren işletmelerin 

devamlılığını sağlayabilmeleri için farklılıklar yaratmaları gerekmektedir. Bu süreçte 

en önemli unsur insan faktörüdür. Örgütün bu düzende farklılıklara ayak uydurması 

ancak çalışanlarının bu sürece yapmış oldukları katkı ile mümkün olacaktır. Bu 

nedenle örgütün yeniliğe, yeniliğe açık olmaya, farklılıklar yaratacak, yeni fikirler 

üretecek bireylere ihtiyacı vardır. Örgütte ortaya çıkacak olan yenilikler örgütte 

uygun ortamın sağlanması, ekip çalışması, örgüt üyelerin stres altında olmaması ve 

desteklenmesi ile sağlanabilir. 

Kişilerin yeni ve yaratıcı fikirler üretebilmesi için örgütte uygun bir iklimin 

sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda bu yeni ve yaratıcı çalışmaların örgüt 

yönetimi tarafından da desteklenmesi gerekmektedir. Bu sayede kişisel yaratıcılık 

durumu örgütsel yaratıcılığa dönüşerek örgüt ikliminde kalıtsal yer edinecektir. 

Araştırma sonucunda elde veriler doğrultusunda; örgüt iklimi cinsiyete göre 

biometrik boyutunda anlamlı fark bulunurken diğer alt boyutlarda ve örgütsel 

yaratıcılık alt boyutlarında anlamlı bir fark yoktur. Örgüt iklimi yaşa göre yenilikçi 

iklim boyutunda anlamlı fark bulunurken diğer alt boyutlarda ve örgütsel yaratıcılık 

alt boyutlarında anlamlı bir fark yoktur. Örgüt iklimi ve örgütsel yaratıcılık eğitim 

durumu ve medeni duruma göre alt boyutlarını incelediğimizde anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür. Örgüt iklimi hizmet süresine göre ilişki, iş doyumu ve iletişim 

boyutları arasında anlamlı fark bulunurken diğer alt boyutlarda ve örgütsel yaratıcılık 

alt boyutlarında anlamlı bir fark yoktur. Örgüt iklimi unvana göre ilişki, hiyerarşi ve 

biometrik iklim boyutları arasında anlamlı fark bulunurken diğer alt boyutlarda ve 

örgütsel yaratıcılık alt boyutlarında anlamlı bir fark yoktur.  

Ancak örgüt iklimi ile örgütsel yaratıcılık arasında pozitif ilişki söz 

konusudur. Buna göre Örgüt iklimi algısı arttıkça örgütsel yaratıcılık düzeyinin de 

arttığı söylenebilir. Yani örgütsel yaratıcılığı arttırmak için örgüt iklimi koşullarını 

iyileştirmek gerektiği söylenebilir. 
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Örgüt ikliminde stresin az olduğu, gerekli motivasyonunun sağlandığı, 

hiyerarşik sistemde yöneticiler tarafından yeterli ilgi ve desteği gören personelin yeni 

olana yakınlık gösterdiği elde edilen sonuçlar doğrultusunda yaratıcılığa olan 

yakınlığı artırabilir. Örgüte kimliğini kazandıran örgüt kültürünün, örgütte yarattığı 

havanın iş çevresi içinde yaşayan ve çalışan personelin doğrudan ya da dolaylı olarak 

motivasyonu olumlu şekilde etkilendiği söylenebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre örgüt iklimi ile örgütsel yaratıcılık bir biri ile 

ilişkilidir. Örgüt iklimi ve yaratıcılığın gelişimi arasında pozitif bir ilişki olduğu ve 

örgüt üyelerinin örgütlerde bireysel olarak daha yaratıcı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Örgütlerde başarı elde edilmek isteniyorsa örgüt iklimi sağlıklı ve 

olumlu olmalıdır. Örgüt iklimi ne kadar olumlu olursa örgüt çalışanlarının psikolojisi 

de yaratıcılık için bir o kadar sağlıklı ve yeniliğe açık olur. Sağlıksız ve olumsuz bir 

havanın olduğu ortamda örgütsel yaratıcılıktan söz edilemez.  

Örgüt iklimini sağlıklı olması için çalışanların motivasyonunu artıracak 

düzenlemeler yapılmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığında erkek personelin 

üzerindeki baskının sebepleri araştırılarak bu baskıya sebep olan unsurları azaltıcı 

çalışmalar yapılmalıdır. Örgüt ikliminde personelin kendisini stres altında 

hissetmesinin nedenleri detaylı bir şekilde incelenebilir. 
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ÖZET 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin Örgüt İklimi Algıları ile Örgütsel 

Yaratıcılık Düzeyleri 

Bu araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi 

algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.  Personelin 

çalıştığı kurum hakkındaki görüşlerinin incelenerek, var olan algı düzeyi 

belirlenebilecek ve kurum içerisindeki çalışma düzeni, beklentileri ve kurumun kendi 

personeli üzerindeki davranış modeli karşılaştırılmıştır. Bu araştırma sayesinde, 

kurum içerisindeki personelin kuruma bakış açısı, beklentileri ve doyuma ulaşma 

süreci belirlenebilecektir. Aynı şekilde, kurum içerisindeki çalışma düzeni ve 

kurumu tanıma potansiyeli de ortaya çıkarılabilecek ve örgüt içerisindeki yaratıcılık 

düzeyi belirlenebilecektir.   

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel 

yaratıcılık düzeyinin belirlenebilmesini amaçlayan bu araştırma tarama 

modelindedir. Konu ile ilgili bilgiler, yerli ve yabancı kaynakların taranması ve 

ölçeklerin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırma durum saptayıcı bir çalışmadır. 

Araştırma evreni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çalışan 1200 kişiden oluşmaktadır. 

Ural ve Kılıç(2006)’a göre 0.05 tolerans gösterilebilir hata için,  1200 kişilik 

evrenden alınacak örneklem sayısının alt sınırı 291 kişi olarak saptanmıştır. Ancak 

verilerin güvenirliğini yüksek tutmak için veri toplama aracı 302 kişiye 

uygulanmıştır.   

Araştırma kapsamında, veri toplamak amacıyla üç bölümden oluşan anket 

formu oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri 

çeşitli analizler sonrası kanıtlanmış ve uygulanabilir olarak kabul edilen, 

Balay(2010)’ın “Öğretim Elemanlarının Örgütsel Yaratıcılık Algıları” isimli 

çalışmasında geliştirmiş olduğu “Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği” (ÖYÖ) ve 

Bilir(2005)’in “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Örgüt İklimi ve Çalışanların 

Katılımla İlgili Algılamaları” isimli çalışmasında geliştirmiş olduğu “Örgüt İklimi 

Ölçeği” kullanılmıştır.  

Ölçekleri kullanmak üzere, gerekli izinleri almak için ölçek sahiplerine 

elektronik posta yolu ile ulaşılmış ve kendilerinden ölçeğin araştırma kapsamında 

kullanılması için izin alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen verilerden örgüt iklimi 

ölçeğinin güvenilirlik katsayısı .912, örgütsel yaratıcılık ölçeğinin güvenilirlik 

katsayısı ise .961 bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin; cinsiyete göre 

örgüt ikliminin biometrik boyutunu kadınların erkeklere göre daha olumlu algıladığı 

saptanmıştır. Yaşa göre yenilikçi iklim boyutunu; 30-39 yaş arasındaki personelin, 

20-29 yaş arası ve 40 ve üzeri yaştaki personele göre daha olumlu baktığı 

saptanmıştır. Unvana göre ilişki boyutunu yönetici personelin, uzman ve memur 

personele göre daha olumlu baktığı, hiyerarşi ve biometrik iklim boyutlarını ise 

memur personelin yönetici ve uzman personele daha olumlu baktığı saptanmıştır. 

Hizmet süresine göre ilişki, iş doyumu ve iletişim boyutlarını; 11-15 yıl arasında 

hizmet süresi olan personelin, 16 yıl ve üzeri, 5 yıl ve daha az ve 6-10 yıl arasında 

hizmet süresi olan personele göre daha olumlu baktığı saptanmıştır. Örgüt iklimi ile 

örgütsel yaratıcılık arasında % 43 oranında pozitif bir ilişki vardır. Buna göre örgüt 

iklimi algısı arttıkça örgütsel yaratıcılık düzeyinin de arttığı söylenebilir.  

Anahtar Sözcükler: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Örgüt, Örgüt İklimi, 

Örgütsel Yaratıcılık, Yaratıcılık 
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SUMMARY 

 

Ministry of Youth and Sports’ Staff Perception of The Organizational Climate 

and Organizational Creativity Levels 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between Ministry of 

Youth and Sports’ staff perception of the organizational climate and their 

organizational creativity levels. Thanks to this study’s staff view to their own 

organization and their expectations from the organization and their job satisfaction 

levels are to be determined. Population is composed of Ministry Staff of 1200 

people. According to Ural and Kılıç(2005), below limit for population has been 

determined as 291 people in tolerance magrin of 0.05. However, to keep high the 

reliability of data, 302 questionnaire has been applied. 

 

In the same way, staff’s work plan and creativity level is to be brought into 

light. For this aim this study is designed to be a survey. This study should be 

considered an identification of current situation in the staff treated in the Ministry. 

Methodologicaly resources in english and in turkish has been availed.  

 

In the scope of investigation a questionnaire of three chapters has been 

created. Organisational Creativity Measurement and Organisational Climate 

Measurement developped respectively by Balay and Bilir has been applied in the 

collection and evaluation of data. 

 

Consent and permission of owners of methods was provided for the use of 

above mentioned measurement methods. In this study, estimating from the collected 

data reliability coefficiency of organisational climate measurement  and 

organisational creativity measurement are found respectivaly as .912 and .961. 

 

In the conclusion of this study; following facts has been observed; according 

to sex women respond to  the biometrical aspect of organisational climate  more 

positively than men, according to age, the staff aged between 30-39 receive the 

innovator climate aspect more favorably than the staff aged 20-29 and above 40, 

according to position in the ministry managerial staff looks at relational aspects more 

favorably than the experts and other civil servants, Plaun civil servants has more 

points than managerial staff and experts with regard to hiyerarchical and biometrical 

climate aspect, according to tenure of office staff having a service period of 11-15 

years responds to the communicative and relational aspects more warmly than other 

staff, according to tenure of staff the staff having a tenure of service of 16 years and 

over looks more positively at the organisational climate job satisfaction more than 

other staff. There is a positive relation in the propation of 43 percent between 

organisation climate and organisational creativity. From this stanspoint, it can be 

asserted that perception of organisational climate rise together with the 

organisational creavity level.  

 

Key Words: Creativity, Ministry of Youth and Sport, Organization, 

Organization Climate, Organizational Creativity 
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 EKLER 

 

Ek – 1 Aydınlatılmış Onam Bilgi Formu 

 

Sayın Katılımcı,  

 

Sizden Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan “ Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin 

Örgüt İklimi Algıları İle Örgütsel Yaratıcılık Düzeyi ” adlı yüksek lisans çalışmasına 

katılmanız istenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi 

algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gençlik ve 

Spor Bakanlığı personelinin görüşlerini, örgüt iklimi algılarını örgütsel yaratıcılık 

düzeyi ile ilişkilendirerek ortaya koymaktır. Araştırma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 

personelinin konu ilgili görüşlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Araştırmada elde edilen veriler sadece bilimsel bir çalışma olarak yüksek 

lisans tezimde kullanılacaktır. Verilen bilgi ve düşünceler kesinlikle gizli tutulacak 

ve başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Araştırmada gizlilik esas olacaktır ve 

istenildiğinde elde edilen bilgiler araştırmanın her aşamasında sizinle paylaşılacaktır.  

Araştırmanın evrenini Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli oluşturacaktır. 

Kişisel bilgi formlarını içtenlikle doldurduğunuz takdirde, doğru verilere 

ulaşılmasında büyük katkınız olacaktır. Veri toplama aracının cevaplanması ortalama 

10 dakika sürecektir.  

 

 

 

 

  Ümran YAHŞİ 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Beden Eğitimi ve Spor A.B.D                                                                                                                                                                                                                                               

Spor Yönetimi Bilimleri Programı 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı 

 

 

 

 Anketi dolduracak kişi olarak bu çalışmada yer almayı kabul ediyorum. Çalışmanın 

konusu, amacı ve sonuçları Yüksek Lisans öğrencisi Ümran Yahşi tarafından bana 

açıklanmıştır. 
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Ek – 2 Örgüt İklimi ve Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği 

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİNİN  

ÖRGÜT İKLİMİ ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL YARATICILIK DÜZEYİ  

 

         Sayın……...;  

 

   Bu çalışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile 

örgütsel yaratıcılık düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

        Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, bu araştırmanın dışında herhangi bir 

amaçla kullanılmayacaktır. Araştırmanın amaçlarına ulaşması, anket sorularını 

içtenlikle ve eksiksiz cevaplamanıza bağlıdır. Göstereceğiniz ilgi ve katkılarınız için 

teşekkür ederim. 

 

 

                                                           Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

                                                         Spor Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi 

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 

       Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı  

                                                                                 Ümran YAHŞİ 

 

 

 

BÖLÜM I 

Kişisel Bilgiler  

 

1-Cinsiyetiniz:  (  ) K     (  ) E 

 

2-Yaşınız:    (  ) 20-24  (  ) 25-29   (   ) 30-34 (   ) 35-39 (   ) 40-44 (   ) 45-49 (   ) 50 

ve üstü  

 

3- Eğitim Durumunuz: 

   (  ) İlkokul     (  ) İlköğretim Okulu (  ) Ortaokul     (  ) Lise     (  ) Üniversite   (  ) 

Lisansüstü    

 

4- Medeni Haliniz:    (  ) Evli       (  ) Bekar     

  

5- Çalışma yaşamınızdaki hizmet süreniz:   (  ) 5 yıl ve daha az  (  ) 6-10 yıl  (  ) 

11-15 yıl  (  ) 16-20 yıl    (  ) 21-25 yıl (  ) 26-30 yıl  (  )30 yıl ve üstü  

 

6- Unvanınız: (……………………………………...) 
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BÖLÜM II 

 

              Bu bölümde, Örgüt İklimi ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Lütfen her 

ifadeyi okuduktan sonra bu ifadeye katılma düzeyinizi gösteren sütundaki kutulardan 

yalnızca birine (x) işareti koyunuz. 

                                                                                              KATILMA DÜZEYİ 

Maddeler Hiç Az  Orta Çok Tam 

1) Bu kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum.      

2) Bu kurumu seviyorum.      

3) Bu kurumun geleceği benim için önemlidir.      

4) Bu kurumun başarısı için benden beklenenden daha 

fazlasını vermeye gönüllüyüm.      

5) Benim çalışabileceğim en iyi kurum burasıdır.      

6) Benim bireysel değerlerimle kurumun değerleri 

birbirine benzer.      

7) Kurumumuzda iş verimliliğin artırılması için 

çalışanlar olarak bilgilerimizi paylaşırız.      

8) Kurumumuzda tek başına çalışma yerine, ekip 

halinde çalışma tercih edilir.      

9) Kurumumuzda işle ilgili olarak arkadaşlarla tartışarak 

sonuca varırız.      

10) Bu kurumda görüş ve önerilerime değer verildiğini 

hissederim.      

11) Kurumumuzda kendimi gerçekten bir ekibe ait 

hissediyorum.      

12) Birlikte çalıştığım insanlar ile işleri başarmak için 

işbirliği yapıyoruz.      

13) Kurumun bir parçası olduğumu hissederim.      

14) İşimde başarılı olmam için yöneticilerim destek 

verir.      

15) Görevlerimi yapmam konusunda cesaretlendirilirim.      

16) İşimi yapmak için, en iyi yolu bulma konusunda 

yeterince özgürlüğüm vardır.      

17) Kurumumuz yeniliklere açıktır.      

18) İşimi iyi yapmam konusunda motive edilirim.      

19) Yöneticilerimle sorun yaşıyorum.      

20) Stresli bir işe sahibim.      

21) İşimde stres yaşıyorum.      

22) Kurumumuzdaki baskıdan dolayı stres yaşıyorum.      

23) İş yerinde kendimi mutsuz hissediyorum.      

24) Kurumumuzdaki yöneticileri eleştiremediğim için 

stres yaşıyorum. 

     

25) Kurumda, bireysel ihtiyaçlarımın önem taşıdığını 

hissederim. 
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26) Çalışanlar özgürce işbirliği yapabilirler.      

27) Çalışanların statüsü ve yeri ne olursa olsun fikirleri 

her zaman saygı ile karşılanmaktadır. 

     

28) Çalışanlar arasındaki ilişkiler rahat ve sıcaktır.      

29) Kurumumuz, iş dışında da çalışanların eğlenceli 

vakit geçirebilme olanakları yaratır. 

     

30) Kurumda çalışanlar birbirlerinin yaptıkları işlerden 

habersizdir. 

     

31) Kurum çalışanları iş dışında kişisel iletişim kurmaz.      

32) Kurumla ilgili haberler dedikodu şeklinde yayılır.      

33) Kurumumuzda birliktelik hissi yoktur.      

34) İşimden memnunum.      

35) Birlikte çalıştığım kişilere güvenirim.      

36) İş arkadaşlarımın bilgilerinden memnunum.      

37) Kurumda işler emir komuta zincirine göre yapılır.      

38) İşlerin yapılmasında ast üst ilişkisi her zaman 

kendini hissettirir. 

     

39) Kurumumuzun hedefleri, üst yönetim tarafından 

belirlenir. 

     

40) Kurumumda gereksinim duyduğumda her türlü 

bilgiyi kolaylıkla elde edebilirim. 

     

41) Kurumumuzun genel politikaları hakkında yeterince 

bilgilendirilirim. 

     

42) Kurumumuzda işimle ilgili bilinmesi gereken 

bilgiler zamanında bana iletilir. 

     

43) Kurumda sürekli kontrol altında olduğumu 

hissederim. 

     

44) Yaptığım işlerin zamanında bitmesi için zorlama 

vardır. 

     

45) İşimi yaparken yazılı kuralların dışında hareket 

etmeme izin verilmez. 

     

46) İşlerin yapılmasında yeni fikirler ve özgün yollar 

bulmak önem taşır.  

     

47) Kurumda çalışanların girişimci olması istenir.      

48) Kurumumuzda yapılan her işin mükemmel olması 

istenir. 
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BÖLÜM III 

 

                 Bu bölümde, Örgütsel Yaratıcılık ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Lütfen 

her ifadeyi okuduktan sonra bu ifadeye katılma düzeyinizi gösteren sütundaki 

kutulardan yalnızca birine (x) işareti koyunuz.                                                                                                   

                                                                                             KATILMA DÜZEYİ 

Maddeler Hiç Az Orta Çok Tam 

1) Yeni yaşantı ve deneyimleri merak ederek, çeşitli 

konularla yakından ilgilenirim.  

     

2) Risk almayı ve beklenmeyen sonuçlarla karşılaşmayı 

işimin bir parçası sayarım. 

     

3) Bireysel insiyatif alarak, cesur davranırım.      

4) Olay ve olgular arasındaki farklı ilişki noktalarını 

görür ve değerlendiririm. 

     

5) Yeni düşünceleri özümseyebilmek için esnek 

davranmaya çalışırım. 

     

6) Rekabet ederek, potansiyel fırsatları somut yararlara 

dönüştürmeye çalışırım. 

     

7) Yeni şeyler denemeyi/uygulamayı önemseyerek, 

girişimci davranırım. 

     

8) Her seferinde yeni bilgi ve becerileri kullanmaya 

çalışırım. 

     

9) Sürekli öğrenerek kendimi geliştirmenin yollarını 

ararım. 

     

10) Yeni hedeflere ulaşmak için mevcut sınırların 

ötesine geçmeye çalışırım. 

     

11) Yapılandırılmamış, farklı iş süreçlerini kullanırım.      

12) Yeni yöntemlerin işe koşulması için değişime açık 

bir tutum takınırım. 

     

13) Beklenenin üstünde  performans göstermeye 

çalışırım. 

     

14) Çok yönlü hareket ve dinamizm içinde olmaya 

gayret ederim. 

     

15) Sorunlara farklı çözümler geliştirmek için rutin 

davranış kalıplarını terk ederim. 

     

16) Sıradanlığı aşarak özgün düşünceler üretmeye ve 

buluşlar yapmaya çalışırım. 

     

17) Yeni fikirlerin ortaya çıkması ve uygulaması için 

yöneticiler gerektiğinde kuralları esnetirler. 

     

18) İşimi geliştirmeye dönük yeni bir 

düşünceye/uygulamaya sahip olduğumda bunu 

yöneticilerimle kolaylıkla paylaşırım. 

     

19) Yönetim, yeni bir fikir/uygulama önerdiğimde onu 

ciddiye alır ve geliştirme yollarını arar. 
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20) Yönetim, çalışanların sıra dışı buluş veya 

uygulamalarını gördüğünde hemen ödüllendirme yoluna 

gider. 

     

21) Yönetim, çalışanlara özgürce düşünme ve 

davranmaları için uygun bir ortam hazırlar. 

     

22) Yönetim, çalışanlara hata yapmaktan 

korkmamalarını ve risk almalarını teşvik eder. 

     

23)Yönetim, yapılan hata ve yanlışları birer öğrenme 

aracı olarak görür ve değerlendirir. 

     

24) Yöneticilerim, farklı düşünme ve davranmaya 

özendiren demokratik liderliği benimserler. 

     

25) Üstün başarılara imza atan personelle gurur duyan 

bir yönetim vardır. 

     

26) Yöneticiler, farklı insanların farklı düşünme 

biçimlerine saygı gösterirler. 

     

27) Yönetim, çalışanların bilgi ve becerilerini 

geliştirmek için sürekli biçimde eğitim hizmetleri sunar. 

     

28) İş arkadaşlarım, mevcut durumu aşmak için 

gerektiğinde kalıplaşmış düşünce ve uygulamalara 

direnirler. 

     

29) İş arkadaşlarım, gerektiğinde aykırı görüşlerden bile 

istifade etmeye çalışırlar. 

     

30) İş arkadaşlarım genellikle eleştiriye açık bir tutum 

sergilerler. 

     

31) İş arkadaşlarım, sorun çözmede farklı alternatifler 

geliştirmeye gayret ederler. 

     

32) İş arkadaşlarım, etkili hizmet sunmada farklı 

beklentileri dengelemeye çalışırlar. 

     

33) İş arkadaşlarım, değişim için gerektiğinde mevcut 

politika ve prosedürleri sorgularlar. 

     

34) İş arkadaşlarım, farklı inanç ve düşünceden olanlarla 

görüşlerini rahatlıkla paylaşırlar. 

     

35) İş arkadaşlarım, önyargısız esnek düşünme eğilimi 

gösterirler. 

     

36) İş arkadaşlarım, farklılıklara saygıyı öne çıkaran bir 

kültüre sahiptirler. 

     

37) İş arkadaşlarım, hatalardan öğrenme deneyimine hep 

açık kapı bırakırlar. 

     

38) İş arkadaşlarım, farklı bilgi ve becerilerinin önemini 

kavrayarak hareket ederler. 
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Ek – 3 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Ölçek Uygulama Onayı
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Ek – 4 Örgüt İklimi Ölçeği Kullanma İzni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

Ek – 5 Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği Kullanma İzni 
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Ek – 6 Etik Kurul Onayı 
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