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Örgütsel kriz, beklenilmeyen ve çabuk cevap verilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle örgütler bu süreci 
iyi yönetebilmek için iyi bir kriz planına ve ekibine ihtiyaç duymaktadır. Kriz yönetimi süreçlerinde, perso-
nelin krize ve kriz yönetimine yönelik bilgi düzeyi, algıları ve önerilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin kriz ve kriz 
yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fakültede çalışan 113 akademik ve idari personel 
çalışmanın evrenini oluşturmuş, evren kolay ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiş, toplam 81 anket 
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışanların tanımlayıcı özellikleri ile kriz ve kriz yönetimi ile ilgili birtakım 
ifadeler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için anket formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanla-
rın %35,8’inin krizi kurumun varlığını tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum 
olarak tanımladığı, %67,9’unun kriz anında motivasyonunun düştüğünü ifade ettiği belirlenmiştir. Çalışanla-
rın %55,7’sinin krizin ekip çalışmasını güçlendirdiğini, %66,7’sinin krizin kurum içi gerilim ve çatışmaları 
artırdığını ifade ettiği saptanmıştır. Sonuç olarak akademik ve idari personelin düşüncelerinden; kriz ve kriz 
yönetimi konusunda, bilgilerinin yetersiz olduğu, kurumda ve çalıştıkları bölümlerde kriz yönetimi ekibi ve 
planın varlığı konusunda bilgiye sahip olmadıkları ve kriz yönetimi ile ilgili bir eğitim almadıkları ortaya 
çıkmıştır. Bu doğrultuda; kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi, kurum ve bölümlerde kriz yönetimi ekibi ve 
planının oluşturulması önerilmektedir.

Organizational crisis is an unexpected situation that needs a quick response. Therefore, organizations 
need a good crisis plan and a team to manage this process well. In crisis management processes, it is 
important to determine the level of knowledge, perceptions and suggestions of the personnel regarding 
crisis and crisis management. In this study, it was aimed to determine the viewpoints of the academic and 
the administrative staff of Ankara University Faculty of Health Sciences on crisis and crisis management. 
113 staff working at the faculty constituted the universe of the study, the sample was not selected since the 
universe is easily accessible, and a total of 81 questionnaires were evaluated. A questionnaire was used to 
determine the descriptive characteristics of the staff and their viewpoints on certain expressions related to 
crisis and crisis management. As a result of the study, it was determined that 35,8% of the staff defined the 
crisis as a special situation that endangered the existence of the institution and required a rapid response, 
and 67,9% of the staff stated that their motivation decreased during the crisis. It was determined that 55,7% 
of the staff stated that the crisis strengthened teamwork, 66,7% of the staff stated that the crisis increased 
internal tensions and conflicts.. As a result, from the thoughts of the academic and administrative staff 
it has been revealed that, they have insufficient knowledge on crisis and crisis management, they do not 
have knowledge about the crisis management team and the existence of the plan in the institution and the 
departments they work in, and they have not received any training on crisis management. Accordingly it 
is recommended for the institution to organize in-service trainings, to establish a crisis management team 
and plan in institution and departments.
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Toplum içinde bireyler ve kurumlar sürekli olarak belirsizliklerle ve çeşitli 
risklerle karşılaşmaktadır. Önemsiz kabul edilen ve göz ardı edilen küçük 
bir belirsizlik ve risk çalışanlar, işletme ve toplum için bazı olumsuzlukların 
başlangıcı olabilir (Murat ve Mısırlı, 2005). Kaplan (2006)’a göre örgütsel 
anlamda kriz, kurumların amaçlarını ve varlığını tehdit eden, kurumların ani 
tepkisini gerektiren, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin meydana geldiği, 
planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz etkileyen gerilimli bir durum-
dur. Kriz kavramı her ne kadar olumsuz olarak algılansa da yeni bilgiler 
ve deneyimler kazanılmasına ve bunun bir fırsata dönüştürülmesine olanak 
sağlayabilmektedir. Dolayısıyla kriz, örgüt için iyi değerlendirilmediğinde 
çöküş, iyi değerlendirildiğinde bir fırsat anlamına gelebilen bir durumdur 
(Akdağ, 2001).

Kriz yönetimine; 1990’lı yıllardan itibaren tüm dünyada giderek artan bir şe-
kilde önem verilmeye başlanmıştır (Murat ve Mısırlı, 2005). İşletmeler, krizi 
nasıl yönetebileceğine, bilgiyi hangi kaynaklardan toplayacağına ve kriz son-
rası iyileştirmeleri nasıl yapacağına yönelik planlamalar yapmak durumun-
dadır. Aksi halde işletmelerin krizle başa çıkmaları zor olacaktır (Murat ve 
Mısırlı, 2005).

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde örgütsel kriz ve özellikleri, kri-
ze neden olan faktörler, kriz türleri ve kriz yönetimi konuları incelenmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde; örgütsel kriz ve kriz yönetimi kavramlarının 
uygulamadaki karşılığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma-
nın bulgu ve sonuçlarına yer verilmiştir.

Örgütsel kriz; önceden sezilmeyen, beklenilmeyen,  çabuk cevap verilmesi 
gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek; 
mevcut değerlerini, amaçlarını ve iş görme yöntemlerini tehdit eden gerilim 
durumudur (Dinçer, 1998). Örgütsel krizin özellikleri aşağıda sıralanmıştır 
(Baran, 2012):

• Kriz, örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eder. 

• Kriz durumunda örgütün tehlikeleri öngörme ve önleme mekanizmaları ye-
tersiz kalır.   

• Kriz durumunda örgüt zaman baskısı altındadır. 

• Kriz durumunda beklenmedik ve ani değişiklikler söz konusudur.   

• Örgütte korku ve panik söz konusudur.

• Kurumun imajı, insan kaynakları, finansal yapısı ya da doğal kaynakları 
tehdit altında olabilir.

Örgütler, hayatlarını sürdürebilmek adına devamlı mücadele halindedir. Bu 
mücadele, içinde bulundukları çevrenin politik, ekonomik, sosyal, teknolojik 
ve demografik faktörlerle ilişkili risk ve tehlikelerden kaynaklanabilmek-
tedir. Örgütün bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırması ve gelişmesi, kriz 
sürecine, iniş-çıkışlara uyma gücüne ve yönetimin bu konudaki beceri ve 
yeteneğine bağlıdır. Örgütlerde krize neden olan faktörler örgüt içi ve örgüt 
dışı olmak üzere iki başlıkta incelenebilir (Can, 1999). Örgütsel krize neden 
olan örgüt içi faktörler, örgüt yapısı ve üst yönetimin özellikleri boyutlarında 
incelenebilmektedir (Kaplan, 2006):

• Üst yönetimin özellikleri (bilgi toplama ve değerlemede yetersizlik, alınan 
yanlış kararlar, büyük ve gereksiz risklere girilmesi vb.)

• Örgüt yapısının özellikleri (örgütsel esneklik, örgütsel çeviklik, emir-komu-
ta birliği, merkezileşme derecesi, formalleşme derecesi, örgütsel tecrübeler 
vb.)

Örgütsel krize neden olan örgüt dışı faktörler; ekonomik durum, teknolojik 

gelişmeler, toplumsal faktörler, hukuki faktörler, uluslararası çevre ve doğal 
faktörler boyutlarında incelenebilmektedir (Can, 1999):

• Ekonomik Durum: Ekonomik dalgalanmalar ve düzensizlik, arz-talep den-
gelerini bozabilmektedir. Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, halkın gelir 
düzeyindeki değişiklikler örgütte krize neden olabilmektedir.

• Teknolojik Gelişmeler: Örgütün ihtiyaç duyduğu teknik ve yöntemlerde 
yaşanan değişimler, mal veya hizmet süreçlerini etkileyebilmektedir. Tekno-
lojik değişimlerin hızı, uyum süreci ve teknolojiyle olan bağımlılık derecesi 
krizin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.

• Toplumsal Faktörler: Örgütün etkileşimde bulunduğu toplumların yaşam 
biçimleri ve değer yargılarında oluşabilecek değişimler örgütte krize neden 
olabilmektedir.

• Hukuki Faktörler: Örgütler ekonomik, kültürel ve toplumsal olgularla ilgili 
yasama organı tarafından konulan kurallara uymak zorundadır. Kurallardaki 
değişikliklere uyum sağlama süreci örgütte krize neden olabilmektedir.

• Uluslararası Çevre: Uluslararası pazardaki değişiklikler örgütte krize neden 
olabilmektedir.

• Doğal Faktörler: Örgütün kontrolünde olmayan ve büyük ölçüde etki yara-
tacak bazı faktörler örgütte krize neden olabilmektedir.

Krizin belirsizliğini azaltmaya yardımcı olması adına örgütsel kriz türlerine 
yönelik sınıflandırmalar geliştirilmektedir (Ulmer vd., 2007). Frandsen ve Jo-
hansen (2018) örgütsel krizi aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır: 

• Ürün ile İlişkili Krizler: Ürünün yol açtığı hastalık/ölüm, çevre kirliliği, 
ürünü kasıtlı olarak bozma, davalar, ürün geri çağırma vb.

• İşletme ile İlişkili Krizler: Yangın, endüstriyel kaza, makine bozulması, 
üretim ve dağıtım sorunları, işçi-işveren anlaşmazlığı, işletmenin kapanması, 
bilgi teknolojisinde yaşanan arızalar vb.

• İnsan ile İlişkili Krizler: İşten çıkarmalar, kazalar, suça yönelik faaliyetler 
vb.

• Kurumsal Düzeydeki Krizler: Finansal sorunlar, siyasal düzenlemeler, reka-
bet engelleyici davranışlar, markaya yönelik konular, rakiplere ve ortaklıklara 
ilişkin sorunlar vb.

Kriz yönetimi, krizin ortadan kaldırılması için planlı, sistematik ve rasyonel 
bir şekilde uygulanan faaliyetler bütünüdür. Kriz yönetimi süreci; sistematik 
olarak verilecek kararların belirlenmesini, bu kararları faaliyete geçirecek 
ekibi oluşturmayı ve bu kararların uygulamaya geçirilmesini kapsamaktadır 
(Koçel, 1993). Örgütsel kriz yönetiminin temel amacı, örgütü kriz durumla-
rına karşı hazırlamaktır. 

Krizi yönetmek amacıyla bir araya gelen kişilerden oluşan kriz yönetimi eki-
bi, eksiklikleri belirlemek ile sorumludur. Süreç başarılı yönetilirse örgütün 
güçlü ve zayıf yönleri öğrenilerek yeniden yapılanma sağlanabilir. Krizin 
kontrol altına alınması, etkilerinin minimize edilmesi ve bunların sonucunda 
değerlendirme yapılarak öğrenmenin sağlanması gerekmektedir. Kriz dönemi 
için plan yapılması ve kriz yaşanmadan hazır olunması gerekmektedir. Plan 
oluşturma sırasında mevcut koşullar saptanarak tedbirler yerine getirilmeli-
dir. Plan dahilinde, gerçekleştirilmesi gerekenler ve sorumlu kişiler, kullanı-
lacak iletişim teknikleri, teknik bilgiler ve mevcut şartların analizi ile ilgili 
bilgiler bulunmalıdır (Genç, 2005).

Örgütsel kriz yönetimi muhtemel kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin 
tespit edilerek incelenmesi ve örgütün krizi minimum zararla atlatabilmesi 
için gereken tedbirlerin alınması ve uygulamaya koyulma sürecidir. Örgütsel 

1. ÖRGÜTSEL KRİZ VE ÖZELLİKLERİ

1. ÖRGÜTSEL KRİZ VE ÖZELLİKLERİ

4. ÖRGÜTSEL KRİZ YÖNETİMİ

2. ÖRGÜTSEL KRİZE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

GİRİŞ

27



Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi The Journal of Theory and Practice in Healthcare

5. YÖNTEM

6. BULGULAR

• Kriz Sinyallerinin Alınması: Kriz ortaya çıkmadan önce erken uyarı sinyal-
leri gönderir. Kriz sinyalleri, ortaya çıkacak krizin oluşu ve şiddeti ile ilgili 
bilgileri barındırdığı için yöneticilerin beliren sinyallere karşı dikkatli olma-
ları gerekir. 

• Krize Hazırlık ve Korunma: Örgütün erken uyarı sistemlerinin algıladığı 
verileri kullanarak krize hazırlık yapması ve tedbirler alabilmesine yardımcı 
olan sistemler kurulmalıdır. Kurulacak olan tedbir ve korunma sistemleri, er-
ken uyarı sisteminden edinilen bilgileri kullanarak olabilecek bir krizle ilgili 
alınabilecek önlemler temasında yönetimi bilgilendirmektedir.

• Krizin Denetim Altına Alınması: Tespit edilen kriz sinyalleri, önleme me-
kanizmalarını çalıştırır. Üst kademelerden gelen bilgi aktarımıyla çalışmaya 
başlanır. İlk aşamalarda edinilen verilerin aracılığıyla gidişatın izlenmesi ge-
rekmektedir.

• Normal Duruma Geçiş: Krizin kontrol altına alınmasının ardından dengeli 
duruma dönülmesi ve örgütte hakim olan düzenin yeniden kurulması gerek-
mektedir.

• Öğrenme ve Değerlendirme: Kriz sonrasında, alınan tedbirlerin ve gerçek-
leştirilen uygulamaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dönem örgütün 
deneyimlerden öğrenmesini içermektedir ve oldukça önemlidir.

Kriz yönetiminde kurum çalışanlarının krizi ve kriz yönetimini nasıl algıla-
dıkları ve bilgi düzeyleri önem arz etmektedir. Literatür bilgileri doğrultu-
sunda bu çalışmada, çalışanların kriz ve kriz yönetimine yönelik görüşlerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

5.1. Araştırmanın Amacı ve Türü

Araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akade-
mik ve idari personelinin örgütsel kriz ve yönetimine ilişkin görüşlerinin be-
lirlenmesidir. Araştırma tanımlayıcı araştırma türündedir.

5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırma, 18.11.2019-28.11.2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi idari ve akademik personeline uygulanmıştır. Fa-
kültede çalışan toplam personel sayısı, Personel İşleri şefinden alınmış, evre-
nin 113 personelden oluştuğu belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan anketlerin fakültede çalışan idari ve akademik perso-
nelin tamamına ulaştırılması hedeflenmiş, evren kolay ulaşılabilir olduğun-
dan örneklem seçilmemiştir. Bu evrenden %95 güven düzeyinde ±%5 göz 
yumulabilir hata payı ile %70 oranında geri dönüş sağlanması gerekmektedir 
(Rea ve Parker, 2014). Çalışmaya katılmaya gönüllü olan personelden anket 
aracılığıyla veriler toplanmıştır. Fakültede çalışan akademik ve idari perso-
nele dağıtılan anketlerden 81’i analize uygun bulunmuş, geri dönüş oranı 
%71,68 olarak hesaplanmıştır.

5.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi

Araştırmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 
yönteminin seçilmesinin nedeni, çok miktarda veriyi, kısa zamanda kolayca 
ve diğer yöntemlere kıyasla göreceli olarak daha az maliyetli olarak toplama 
olanağı sağlamasıdır (Küheylan, 1989). Anketler; yüz yüze konuşma, internet 
üzerinden, telefonla veya bırak topla yöntemleri ile yapılabilir. Bu araştırma-
da bırak topla yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma verileri, Gül (2010), Koç (2012) ve Işık (2012)’ın çalışmalarından 
derlenen anket formu aracılığıyla sağlanmıştır. Anket formu, personelin kriz 
ve kriz yönetimi ile ilgili görüşlerini belirleyecek toplam 32 sorudan oluş-
maktadır. Anketin ilk 6 sorusu tanımlayıcı niteliktedir. Anketin diğer sorula-
rı; kriz, kriz yönetimi, kriz özellikleri, kriz yönetimi süreci ve kriz ile ilgili 
önerilerden oluşan niteliktedir. Çalışma kapsamında, anket ifadelerine verilen 
yanıtlar katılımcıların bazı tanımlayıcı özelliklerine göre tablolaştırılarak su-
nulmuştur.

Veri toplama öncesi Ankara Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlı-
ğından 12.11.2019 tarih ve 46732005-044-E-4893 sayılı idari izin alınmıştır. 
Araştırmaya katılan akademik ve idari personele araştırmanın amacı ve veri 
toplama aracı hakkında bilgi verilmiştir.

Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların tanımlayıcı özellikleri-
nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ankete katılan çalışanların %55,6’sı kadın, 
%60,5’i evli, %72,8’i akademik personel olup, %74,1’i yüksek lisans veya 
doktora ve %22,2’si lisans ve lise mezunudur (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular

Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 36 (𝑋 ̅=35,59±10,104) olarak bulun-
muş, yaşlarının 25 ile 60 arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 2). Persone-
lin ortalama yaklaşık 12 yıl meslekte (𝑋 ̅=11,79±10,227) ve ortalama yaklaşık 
7 yıl fakültede (𝑋 ̅=6,73±5,904) çalışma deneyimine sahip olduğu belirlen-
miştir. Çalışanların meslekte çalışma yılı; 1-10, 11-20, 21-30 ve 31-40 yıl ola-
cak şekilde 4; fakültede çalışma yılı ise 1-10, 11-20 ve 21-30 olacak şekilde 
3 grupta sınıflandırılmıştır.

Tablo 2. Katılımcıların Yaş ve Tecrübelerine Ait Bulgular

Katılımcılardan farklı kriz tanımları içeren seçeneklerden birini seçmesi 
istenmiş, katılımcıların %35,8’inin “Kurumun varlığını tehlikeye sokan ve 
hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durumdur.” tanımını, %34,5’inin 
“Birdenbire gelip kısa süren, tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginliktir.” ta-
nımını ve %23,5’inin “Beklenen durumlar veya sonuçlarla, gerçekleşen du-
rumlar veya sonuçlar arasındaki farklıktır.” tanımını seçmiştir (Tablo 3). Ka-
dınlar krizi çoğunlukla (%37,8) “birdenbire gelip kısa süren, tehlikeli sonuç 
doğurabilecek gerginlik” olarak; erkekler ise çoğunlukla (%47,2) “kurumun 
varlığını tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum” 
olarak tanımlamıştır. İdari personelin yarısının (%50,0) krizi birdenbire gelip 
kısa süren, tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik olarak tanımladığı, aka-
demik personelin ise krizi beklenen durumlar veya sonuçlarla, gerçekleşen 
durumlar veya sonuçlar arasındaki farklılık (%32,2) ve kurumun varlığını 
tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum (%32,2) 
olarak tanımladığı belirlenmiştir.

Tanımlayıcı Bilgiler N %

Cinsiyet
Kadın 45 55,6

Erkek 36 44,4

Medeni durum
Evli 49 60,5

Bekar 32 39,5

Öğrenim düzeyi

Lise 9 11,1

Ön Lisans 3 3,7

Lisans 9 11,1

Lisansüstü 60 74,1

Görev
İdari personel 22 27,2

Akademik personel 59 72,8

Yaş ve Tecrübe Bilgisi N Minimum Maksimum 𝑋 ̅ SS

Yaş 81 25 60 35,59 10,104

Meslekte çalışma yılı 81 1 40 11,79 10,227

Fakültede çalışma yılı 81 1 30 6,73 5,904
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Tablo 3. Krizin Tanımı

Katılımcılardan farklı kriz yönetimi tanımları içeren seçeneklerden birini seç-
mesi istenmiş, katılımcıların %59,3’ünün “Olası krizlere karşı korunma ve 
gerçek krizlerin çözümlenmesi sürecidir.” tanımını, %14,8’inin “En az emek 
ve giderle krizi atlatmak için yapılan çalışmalardır.” ve “Kurumu var olan 
krizden kurtarma sürecidir.” tanımını seçtiği saptanmıştır (Tablo 4). Kadın-
ların %51,1’i ve erkeklerin %69,4’ü, akademik personelin %66,1’i ve idari 
personelin %40,9’u kriz yönetimini en iyi şekilde olası krizlere karşı korun-
ma ve gerçek krizlerin çözümlenmesi süreci olarak açıkladığı belirlenmiştir.

Tablo 4. Kriz Yönetiminin Tanımı

Katılımcıların %39,5’inin kriz yönetimini medya aracılığı ile öğrendiği, 
%27,2’sinin kriz ile ilgili aldığı eğitim/seminer/kurs vb. sırasında öğrendiği 
saptanmıştır (Tablo 5). Kriz yönetimi kavramını medya aracılığı ile öğrenen 
erkekler %47,2 oranında iken kadınların oranının %33,3 olduğu, kriz yöne-
timi kavramını kriz ile ilgili aldığı eğitim/seminer/kurs vb. sırasında öğrenen 
kadınların %31,1 oranında olduğu saptanmıştır. İdari personelin %63,7’sinin 
ve akademik personelin %30,5’inin kriz yönetimi kavramını medya aracılığı 
ile öğrendiği saptanmıştır. Diğer kategorisi altında; “biliyorum ancak ne za-
man öğrendiğimi hatırlamıyorum”, “lisans dersinde öğrendim” ve “makale-
lerden öğrendim” yanıtları yer almaktadır. 

Tablo 5. Kriz Yönetimi Kavramının Öğrenilmesi

Krizin en önemli özelliği sorulduğunda katılımcıların %37’si “Beklenmedik 
ve ani değişiklikler getirmesi” ifadesini, %27,2’si “Acil müdahale gerektir-
mesi.” ifadesini, %22,2’si “Kurumun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesi” 
ifadesini tercih etmiştir (Tablo 6). Erkeklerin %38,9’unun ve kadınların 
%35,6’sının krizin özelliklerinden en önemlisi olarak beklenmedik ve ani 
değişiklikler getirmesini seçtiği görülmüştür. Krizin en önemli özelliğini 25-

33 yaş grubu (%41,7) beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesi, 33-42 yaş 
grubu (%33,3) acil müdahale gerektirmesi, 43-51 yaş grubu (%41,7) acil mü-
dahale gerektirmesi ve beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesi (%41,7), 
52-60 yaş grubu %33,4 korku ve paniğe yol açması olarak tanımlamıştır.

Tablo 6. Krizin En Önemli Özelliğine Yönelik Yanıtların Cinsiyet ve Yaş 
Grubu Açısından Dağılımı

Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olanların %40,3’ü beklenmedik ve 
ani değişiklikler getirmesini, 11-20 yıl arasında olanların %45,5’i acil mü-
dahale gerektirmesini, 21-30 yıl arasında olanların %66,7’si beklenmedik ve 
ani değişiklikler getirmesini krizin en önemli özelliği olarak tanımlamıştır 
(Tablo 7). Akademik personelin %40,7’si beklenmedik ve ani değişiklikler 
getirmesini, idari personelin %36,4’ü acil müdahale gerektirmesini krizin en 
önemli özelliği olarak tanımlamıştır.

Tablo 7. Krizin En Önemli Özelliğine Yönelik Yanıtların Görev/Pozisyon ve 
Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

Bekâr katılımcıların %40,7’si ve evli olanların %34,7’si beklenmedik ve ani 
değişiklikler getirmesini, evli olanların  %34,7’si acil müdahale gerektir-
mesini krizin özelliklerinin en önemlisi olarak tanımlamıştır (Tablo 8). Öğ-
renim durumu lise olan personelin %33,4’ü korku ve paniğe yol açmasını, 
%33,3’ü beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesini, ön lisans olan perso-
nelin %66,7’si kurumun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesini, lisans olan 
personelin %55,6’sı acil müdahale gerektirmesini, lisansüstü olan personelin 
%40,0’ı beklenmedik ve ani değişiklikler getirmesini krizin en önemli özel-
liği olarak tanımlamıştır.

Tablo 8. Krizin En Önemli Özelliğine Yönelik Yanıtların Medeni Durum ve 
Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

“Fakültenizde herhangi bir kriz durumunda en çok aşağıdakilerden hangi-
sini yaşarsınız?” sorusunda katılımcıların %67,9’unun “Motivasyonum dü-
şer”, %18,5’inin “Yaptığım işin kalitesi düşer” yanıtını verdiği belirlenmiştir 

Sizce aşağıdakilerden hangisi 
“kriz”i tanımlamaktadır?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Beklenen durumlar veya so-
nuçlarla, gerçekleşen durum-
lar veya sonuçlar arasındaki 
farklıktır.

28,9 16,7 0,0 32,2 23,5

Sistemin bütününe fiziksel 
etkide bulunan fonksiyonel 
bir bozulmadır.

6,7 5,6 4,5 6,8 6,2

Kurumun varlığını tehlikeye 
sokan ve hızla yanıt veril-
mesini gerektiren özel bir 
durumdur.

26,6 47,2 45,5 32,2 35,8

Birdenbire gelip kısa süren, 
tehlikeli sonuç doğurabilecek 
gerginliktir.

37,8 30,5 50,0 28,7 34,5

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce aşağıdaki cümlelerden han-
gisi “kriz yönetimi” kavramını 
en iyi şekilde açıklamaktadır?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

En az emek ve giderle krizi atlat-
mak için yapılan çalışmalardır. 20,0 8,3 13,6 15,3 14,8

Kurumu var olan krizden kurtarma 
sürecidir. 22,2 5,6 22,7 11,9 14,8

Krize hazırlıklı olmak için kriz 
öncesinde yapılan çalışmalardır. 4,4 11,1 13,6 5,1 7,4

Olası krizlere karşı korunma ve 
gerçek krizlerin çözümlenmesi 
sürecidir.

51,1 69,4 40,9 66,1 59,3

Kurum amaçlarının etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için 
yapılan uygulamalardır.

2,3 5,6 9,2 1,6 3,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kriz yönetimi kavramını ne 
zaman öğrendiniz?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%)
Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Kriz ile karşılaştığımda 13,3 16,7 9,1 16,9 14,8
Kriz ile ilgili aldığım eğitim/
seminer/kurs vb. sırasında 31,1 22,2 22,7 28,8 27,2

Bu anket formu aracılığı ile 8,9 8,3 4,5 10,2 8,6
Medya aracılığı ile 33,3 47,2 63,7 30,5 39,5
Diğer 13,4 5,6 0,0 13,6 9,9
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aşağıdaki maddeler krizin 
özelliklerini içermektedir. Size 
göre en önemlisi hangisidir?

Cinsiyet (%) Yaş Grubu (%)
Toplam 

(%)Kadın Erkek 25-33 34-42 43-51 52-60

Acil müdahale gerektirmesi 26,7 27,8 22,9 33,3 41,7 22,2 27,2

Karar vericilerde stres ya-
ratması 2,2 2,8 4,2 0,0 0,0 0,0 2,5

Kurumun hedeflerini ve varlığı-
nı tehdit etmesi 20,0 25,0 22,9 25,0 16,6 22,2 22,2

Beklenmedik ve ani değişiklik-
ler getirmesi 35,6 38,9 41,7 25,0 41,7 22,2 37,0

Korku ve paniğe yol açması 15,5 5,5 8,3 16,7 0,0 33,4 11,1
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aşağıdaki maddeler krizin 
özelliklerini içermektedir. 
Size göre en önemlisi han-
gisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)
İdari 

Perso-
nel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Acil müdahale gerektirmesi 36,4 23,7 23,9 45,5 33,3 27,2
Karar vericilerde stres ya-
ratması 0,0 3,4 3,0 0,0 0,0 2,5

Kurumun hedeflerini ve var-
lığını tehdit etmesi 22,7 22,0 22,4 27,3 0,0 22,2

Beklenmedik ve ani değişik-
likler getirmesi 27,3 40,7 40,3 9,0 66,7 37,0

Korku ve paniğe yol açması 13,6 10,2 10,4 18,2 0,0 11,1
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aşağıdaki maddeler 
krizin özelliklerini içer-
mektedir. Size göre en 
önemlisi hangisidir?

Medeni Durum 
(%) Öğrenim Durumu (%)

Toplam 
(%)Evli Bekâr Lise

Ön 
Li-
sans

Lisans Lisan-
süstü

Acil müdahale
 gerektirmesi 34,7 15,6 22,2 33,3 55,6 23,3 27,2

Karar vericilerde stres 
yaratması 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,3 2,5

Kurumun hedeflerini ve 
varlığını tehdit etmesi 20,4 25,0 11,1 66,7 11,1 23,4 22,2

Beklenmedik ve ani 
değişiklikler getirmesi 34,7 40,7 33,3 0,0 33,3 40,0 37,0

Korku ve paniğe yol 
açması 8,2 15,6 33,4 0,0 0,0 10,0 11,1

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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(Tablo 9). Erkeklerin %69,4’ü ve kadınların %66,7’sine, akademik personelin 
%69,5’i ve idari personelin %63,6’sına göre herhangi bir kriz durumunda en 
çok motivasyonun düştüğünün ifade edildiği saptanmıştır.

Tablo 9. Kriz Durumunda Yaşanılanlar

“Kriz anında fakültenizde ilk olarak yapılması gereken faaliyet sizce hangi-
sidir?” sorusuna katılımcıların %81,5’i “Gerçek sorun ya da sorunların tam 
olarak tanımlanması” yanıtını vermiştir (Tablo 10). Fakültede çalışma yılı 
1-10 yıl arasında olan personelin %82,1’ine, 11-20 yıl arasında olan perso-
nelin %72,7’sine ve 21-30 yıl arasında olan personelin tamamına (%100,0) 
göre kriz anında ilk olarak yapılması gereken faaliyet, gerçek sorun ya da 
sorunların tam olarak tanımlanması olarak saptanmıştır. Kriz anında ilk ola-
rak yapılması gereken faaliyet akademik personelin %83,1’ine ve idari per-
sonelin %77,4’üne göre gerçek sorun ya da sorunların tam olarak saptanması 
olarak belirlenmiştir.

Tablo 10. Kriz Anında İlk Yapılması Gereken Faaliyet

“Sizce krizin fakülteniz üzerindeki en önemli olumlu etkisi hangisidir?” soru-
suna katılımcıların %55,7’si “Ekip çalışması güçlenir”, %25,9’u “Kurum içi 
iletişim sağlanır” ifadesini, %8,6’sı “Diğer” seçeneğini tercih etmiştir (Tab-
lo 11). Diğer kategorisi altında; “krizin olumlu etkisi yoktur”, “fikrim yok” 
ve “bireysel tecrübeler artar” yanıtları yer almaktadır. Fakültede çalışma yılı 
1-10 yıl arasında olan personelin %56,7’si, 11-20 yıl arasında olan persone-
lin %54,5’i,  21-30 yıl arasında olan personelin %33,3’ünün ekip çalışması 
güçlenir yanıtını verdiği tespit edilirken, 21-30 yıl arasında olan personelin 
%33,4’ünün kalite artar, %33,3’ünün diğer yanıtlarını verdiği tespit edilmiş-
tir. Akademik personelin %59,3’ü ve idari personelin %45,5’ine göre krizin 
fakülte üzerindeki en önemli olumlu etkisinin ekip çalışmasını güçlenmesi 
olduğu saptanmıştır.

Tablo 11. Krizin En Önemli Olumlu Etkisine Yönelik Yanıtların Görev/Po-
zisyon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Sizce krizin fakülteniz üzerindeki en önemli olumsuz etkisi hangisidir?” 
sorusuna katılımcıların %66,7’si “Kurum içi gerilim ve çatışmalar artar”, 
%19,8’i “Güven ortamı sarsılır ve otorite boşluğu oluşur” ve %8,6’sı “Yaratı-
cılık düşer” yanıtını vermiştir (Tablo 12). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl ara-
sında olan personelin %67,2’si, 11-20 yıl arasında olan personelin %63,6’sı 
ve 21-30 yıl arasında olan personelin %66,7’sine göre krizin fakülte üzerinde-
ki en önemli olumsuz etkisinin kurum içi gerilim ve çatışmaların artması ola-
rak saptanmıştır. Krizin fakülte üzerindeki en önemli olumsuz etkisi olarak; 
akademik personelin çoğunluğu (%72,9) ve idari personelin yarısı (%50,0) 

kurum içi gerilim ve çatışmaların artması olarak ifade etmiştir.

Tablo 12. Krizin En Önemli Olumsuz Etkisi

“Herhangi bir kriz durumu fakülteniz için fırsata dönüşebilir mi” sorusuna; 
kadın ve erkek personelin %44,4’ünün evet yanıtını verdiği belirlenmiştir 
(Tablo 13). Öğrenim durumu lise olan personelin %44,4’ü, öğrenim durumu 
ön lisans olan personelin %33,3’ü, öğrenim durumu lisans olan personelin 
%44,4’ü ve öğrenim durumu lisansüstü olan personelin %45,0’ı evet yanıtını 
verdiği saptanmıştır. Öğrenim durumu ön lisans olan personelin %33,4’ü fik-
rim yok yanıtını vermiştir.

Tablo 13. Krizin Fırsata Dönüştürülmesine Yönelik Yanıtların Cinsiyet ve 
Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

“Herhangi bir kriz durumu fakülteniz için fırsata dönüşebilir mi” sorusuna; 
fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %46,2’si evet, 11-20 
yıl arasında olan personelin %45,4’ü hayır, 21-30 yıl arasında olan perso-
nelin %66,7’si evet yanıtını vermiştir (Tablo 14). İdari personelin %40,9’u 
evet %36,4’ü hayır, %22,7’si fikrim yok; akademik personelin %45,8’i evet 
%25,4’ü hayır ve %28,8’i fikrim yok yanıtını vermiştir.

Tablo 14. Krizin Fırsata Dönüştürülmesine Yönelik Yanıtların Görev/Pozis-
yon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Hangisi fakülteniz için krizin fırsata dönüştürülmesi açısından en uygun se-
çenektir?” sorusuna katılımcıların %44,44’ünün fakülte için krizin fırsata dö-
nüştürülmesi açısından en uygun olarak önceki krizden deneyim kazanılması, 
%38,89’unun ekip içi iletişimin iyileştirilmesi ve %16,67’sinin çalışanlarda 
performansın arttırılması yanıtlarını verdiği belirlenmiştir (Tablo 15).

Tablo 15. Krizin Fırsata Dönüştürülmesi Açısından En Uygun Seçenek

Kriz sonrası yeniden yapılanma için katılımcıların %19,2’sinin yöneticiler ve 
belirlenen personel ile toplantı yapılmalı, %19,2’sinin ekipte aksayan yönler 
değerlendirilmeli, %17,0’sinin mevcut planda aksayan yönler yeniden değer-
lendirilmeli ifadelerini tercih ettiği belirlenmiştir (Tablo 16). Diğer kategorisi 
altında “katılımcı süreç izlenmeli, kararlar ortak alınmalı, görev dağılımı ya-
pılmalı ve iş akışı değerlendirilmeli” yanıtı yer almaktadır.

Fakültenizde herhangi bir kriz 
durumunda en çok aşağıdakiler-
den hangisini yaşarsınız?

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Motivasyonum düşer. 66,7 69,4 63,6 69,5 67,9

Yaptığım işin kalitesi düşer. 22,2 13,9 18,2 18,6 18,5

Görev, yetki ve sorumluluklarımda 
karmaşa yaşarım. 11,1 16,7 18,2 11,9 13,6

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kriz anında fakülteniz-
de ilk olarak yapılması 
gereken faaliyet sizce 
hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Gerçek sorun ya da so-
runların tam olarak tanım-
lanması

77,4 83,1 82,1 72,7 100,0 81,5

Düşünce anlamında en 
kötü senaryo planının 
yapılması

4,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2

Bilgi akışının sağlanması 4,5 16,9 11,9 27,3 0,0 13,6
Rapor hazırlanması 13,6 0,0 4,5 0,0 0,0 3,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce krizin fakülteniz üze-
rindeki en önemli olumlu 
etkisi hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Kurum içi iletişim sağlanır 22,7 27,1 26,8 27,3 0,0 25,9
Kalite artar 9,1 3,4 3,0 9,1 33,4 4,9
Çalışan memnuniyeti artar 9,1 3,4 6,0 0,0 0,0 4,9
Ekip çalışması güçlenir 45,5 59,3 56,7 54,5 33,3 55,7
Diğer 13,6 6,8 7,5 9,1 33,3 8,6

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce krizin fakülteniz üze-
rindeki en önemli olumsuz 
etkisi hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Yaratıcılık düşer 18,2 5,0 9,0 9,1 0,0 8,6
Kararların etkinliği bozulur 0,0 6,8 4,5 0,0 33,3 4,9
Kurum içi gerilim ve çatış-
malar artar 50,0 72,9 67,2 63,6 66,7 66,7
Güven ortamı sarsılır ve 
otorite boşluğu oluşur 31,8 15,3 19,4 27,3 0,0 19,8

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce herhangi bir kriz 
durumu fakülteniz için 
fırsata dönüşebilir mi?

Cinsiyet (%) Öğrenim Durumu (%)
Toplam 

(%)Kadın Erkek Lise
Ön 
Li-

sans
Lisans Lisan-

süstü
Evet 44,4 44,4 44,4 33,3 44,4 45,0 44,4
Hayır 24,4 33, 3 44,4 33,3 22,3 26,7 28,4
Fikrim yok 31,2 22,3 11,2 33,4 33,3 28,3 27,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce herhangi bir kriz 
durumu fakülteniz için 
fırsata dönüşebilir mi?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Evet 40,9 45,8 46,2 27,3 66,7 44,4
Hayır 36,4 25,4 25,4 45,4 33,3 28,4
Fikrim yok 22,7 28,8 28,4 27,3 0,0 27,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hangisi fakülteniz için krizin fırsata dönüştürülmesi açısından en uygun 
seçenektir? N %
Çalışanlarda performansın arttırılması 6 16,67
Ekip içi iletişimin iyileştirilmesi 14 38,89
Önceki krizden deneyim kazanılması 16 44,44
Toplam 36 100,0
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Tablo 16. Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma Önerileri

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir. 

Kriz sonrası çalışanlarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi için, 
katılımcıların %11’i çalışanların kararlara katılımı sağlanmalı, %9,8’i kriz 
ile ilgili bilgilendirme yapılmalı, %9,8’i kriz sonrası çalışanların ihtiyaçları 
saptanmalı ve karşılanmalı önerilerinde bulunmuştur (Tablo 17).

Tablo 17. Kriz Sonrası Çalışanlarda Ortaya Çıkabilecek Olumsuzlukları Ön-
lemek İçin Öneriler

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir.

Fakültede personelin %80,2’sinin kriz yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim 
programına katılmadığı tespit edilmiştir (Tablo 18). Personelin %8,6’sı semi-
ner, %2,5’i kurs, %6,2’si hizmet içi eğitim, %2,5’i ise toplantı kapsamında 
kriz eğitimi almıştır.

Tablo 18. Kriz Yönetimi Eğitimi

“Çalıştığınız kurumun kriz yönetim planı var mı” sorusuna personelin 
%71,6’sı fikrim yok, %14,8’i evet, %13,6’sının ise hayır yanıtını verdiği tes-
pit edilmiştir (Tablo 19). “Çalıştığınız bölümün kriz yönetim planı var mı” 
sorusuna personelin %58’i fikrim yok, %6,2’si evet, %35,8’sının hayır yanı-
tını verdiği tespit edilmiştir. “Çalıştığınız kurumun kriz yönetim ekibi var mı” 
sorusuna personelin %75,3’ü ise fikrim yok, %16’sı hayır, %8,6’sının evet 
yanıtını verdiği tespit edilmiştir. “Çalıştığınız bölümün kriz yönetim ekibi var 
mı” sorusuna ise personelin %70,4’ü fikrim yok, %24,7’si hayır,  %4,9’unun 
evet yanıtını verdiği tespit edilmiştir.

Tablo 19. Fakülte ve Bölüme Ait Kriz Yönetimi Planının ve Ekibinin Mev-
cudiyeti

“Fakülteniz aşağıdaki durumların en çok hangisinde kriz yönetim planına 
ihtiyaç duymaktadır?” sorusuna katılımcıların %51,9’u “Ekipman kaynak-
lı sorunlar”, %19,8’i “Doğal afetler” ve %16,0’sı “İstifa/atamalar” yanıtını 
vermiştir (Tablo 20). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin 
%58,2’si ekipman kaynaklı sorunlardan, 11-20 yıl arasında olan personelin 
%36,4’ü doğal afetlerden, %36,4’ü istifa ve atamalardan dolayı kriz yönetim 
planına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. En çok kriz yönetim planına ihtiyaç 
duyulan durumun akademik personelin %52,5’ine ve idari personelin yarısı-
na (%50,0) göre ekipman kaynaklı sorunlar olduğu saptanmıştır.

Tablo 20. Fakültenin İhtiyaç Duyduğu Kriz Yönetim Planı

“Fakültenizin kriz yönetimine hazır olduğunu düşünüyor musunuz” soru-
suna katılımcıların %50,6’sı hayır yanıtını vermiştir. Akademik personelin 
%57,6’sı hayır ve idari personelin %40,9’unun fikrim yok yanıtını vermiştir 
(Tablo 21). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %52,2’si 
hayır, 11-20 yıl arasında olan personelin %45,5’i evet, %45,5’i hayır yanıtını 
verdiği belirlenmiştir. 

Tablo 21. Fakültenin Krize Hazırlık Durumu

Ankete katılan çalışanların %69,1’inin fakültede çalıştığı dönemde herhangi 
bir kriz ile karşılaşmadığı saptanmıştır (Tablo 22).

Tablo 22. Krizle Karşılaşma Durumu

Ankete katılan çalışanların fakültede çalıştığı dönemde karşılaştığı krizlerin 
%24,1’i araç ve gereçlerde ani bozulma, %16,6’sı uzun süreli elektrik kesin-
tisi, %16,6’sı görev istismarı yapan grup/personel nedeniyle ortaya çıkmıştır 
(Tablo 23). Diğer kategorisi altında; “internet kesintisi”, “öğrenci çatışmala-
rı” ve “taşınma esnasında yaşanan kargaşa nedeniyle kişisel eşyaların kaybol-
ması veya zarar görmesi” ifadeleri yer almaktadır.

Kriz sonrası yeniden yapılanma için önerileriniz nelerdir? N %
Yöneticiler ve belirlenen personel ile toplantı yapılmalı 51 19,2
Ekipte aksayan yönler değerlendirilmeli 51 19,2
Mevcut planda aksayan yönler yeniden değerlendirilmeli 45 17,0
Kurumun ihtiyaçları saptanmalı 41 15,5
Önceki krizde yaşanan olumsuzluklar gözden geçirilmeli 40 15,1
Ekibin yeterliliği yeniden gözde geçirilmeli 36 13,6
Diğer 1 0,4
Toplam 265* 100,0

Kriz sonrası çalışanlarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlemek 
için önerileriniz nelerdir? N %

Çalışanların kararlara katılımı sağlanmalı 49 11
Kriz ile ilgili bilgilendirme yapılmalı 44 9,8
Kriz sonrası çalışanların ihtiyaçları saptanmalı ve karşılanmalı 44 9,8
Olumlu çalışma ortamı yaratılmalı 43 9,6
Kriz durumuna hızlı çözüm getirilmeli 38 8,5
Hızlı iş bölümü sağlanmalı 36 8,0
Tüm çalışanlar için eğitim başlatılmalı 35 7,8
Birimler / klinikler arası koordinasyon sağlanmalı 32 7,2
Kişilerarası ilişkiler geliştirilmeli 30 6,7
Kriz sonrası oluşan moral çöküntüsü önlenmeli 28 6,3
Panik oluşumu engellenmeli 21 4,7
Kriz sonrası çalışanlarda oluşan travma için psikolojik destek sağlanmalı 20 4,5
Kriz ekibinin görev tanımları yenilenmeli 19 4,3
Liderlik geliştirme programları başlatılmalı 8 1,8
Toplam 447* 100,0

Kriz yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim programı-
na katıldınız mı? N %

Evet 16 19,8
Hayır 65 80,2
Toplam 81 100,0
Ne tür bir eğitim programına katıldınız? N %
Seminer 7 8,6
Hizmet içi eğitim 5 6,2
Kurs 2 2,5
Toplantı 2 2,5
Toplam 16 19,8

Çalıştığınız kurumun kriz yönetim planı var mı? N %
Evet, var 12 14,8
Hayır, yok 11 13,6
Bilgim yok 58 71,6
Toplam 81 100,0
Çalıştığınız bölümün kriz yönetim planı var mı? N %
Evet, var 5 6,2
Hayır, yok 29 35,8
Bilgim yok 47 58,0
Toplam 81 100,0
Çalıştığınız kurumda kriz yönetim ekibi var mı? N %
Evet, var 7 8,6
Hayır, yok 13 16,0
Bilgim yok 61 75,3
Toplam 81 100,0
Çalıştığınız bölümde kriz yönetim ekibi var mı? N %
Evet, var 4 4,9
Hayır, yok 20 24,7
Bilgim yok 57 70,4
Toplam 81 100,0

Fakülteniz aşağıdaki 
durumların en çok hangi-
sinde kriz yönetim planına 
ihtiyaç duymaktadır?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

İş kazaları 13,6 6,8 9,0 9,1 0,0 8,6
Doğal afetler 4,5 25,4 16,4 36,4 33,3 19,8
İstifa/atamalar 22,7 13,6 11,9 36,4 33,3 16,0
Ekipman kaynaklı sorunlar 50,0 52,5 58,2 18,2 33,3 51,9
Diğer 9,1 1,7 4,5 0,0 0,0 3,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fakültenizin kriz yöne-
timine hazır olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Evet 27,3 13,6 11,9 45,5 33,3 17,3
Hayır 31,8 57,6 52,2 45,5 33,3 50,6
Fikrim yok 40,9 28,8 35,8 9,1 33,3 32,1

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fakültede çalıştığınız dönemde herhangi bir kriz durumu ile karşı-
laştınız mı? N %
Evet 25 30,9
Hayır 56 69,1
Toplam 81 100,0
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Tablo 23. Karşılaşılan Krizlerin Nedenleri

*Ankete katılan 81 kişiden 54’ü kriz ile karşılaştığı görülmüştür.

“Fakültenizde en çok hangi nedenle kriz yaşanmaktadır?” sorusuna katılımcı-
ların %56,9’u görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan sorunlar 
yanıtını vermiştir (Tablo 24). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan 
personelin %56,7’sine, 11-20 yıl arasında olan personelin %54,5’ine, 21-30 
yıl arasında olan personelin %66,7’sine göre görev-yetki-sorumluluk karma-
şasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle en çok kriz yaşandığı tespit edil-
miştir. İdari personelin %59,1’ine ve akademik personelin %56,0’sına göre 
görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan sorunlardan fakültede 
en çok krizin yaşandığı saptanmıştır. Diğer kategorisi altında; “idari işler ile 
ilgili sorunlar”, “kişiler arası yetki ve sorumlulukların kararlaştırılması” ve 
“hepsi” cevapları bulunmaktadır.

Tablo 24. Fakültede Yaşanan Krizlerin Temel Nedenleri

“Kurumunuzda krize en çok neden olan kurum içi faktör hangisidir?” soru-
suna katılımcıların %33,3’ü “Mobbing (psikolojik şiddet)”, %30,9’u “Karar 
verme ve uygulamada yavaşlık”, %27,2’si “Ekipman yetersizlikleri” yanıtını 
vermiştir (Tablo 25). Diğer kategorisi altında; “yönetim bilimi”, “personel 
arası uyumsuzluk”, “öğrenci çatışmaları” ve “iş yoğunluğu” cevapları yer al-
maktadır. Krize en çok neden olan kurum içi faktörün kadınların %35,6’sına 
göre karar verme ve uygulamada yavaşlık, %31,1’ine göre ekipman yetersiz-
likleri, erkeklerin %47,2’sine göre mobbing olduğu saptanmıştır. Öğrenim 
durumu lise olan personelin %66,7’si, lisans olan personelin %44,4’ü ekip-
man yetersizlikleri, %44,4’ü mobbing ve lisansüstü olan personelin %36,7’si 
karar verme ve uygulamada yavaşlık yanıtını verdiği tespit edilmiştir.

Tablo 25. Krize Neden Olan Kurum İçi Faktörlere Yönelik Yanıtların Cinsi-
yet ve Öğrenim Düzeyi Açısından Dağılımı

Krize en çok neden olan kurum içi faktörün, idari personelin yarısına (%50,0) 
göre mobbing, akademik personelin %33,9’una göre karar verme ve uygula-
mada yavaşlık, %30,5’ine göre ekipman yetersizlikleri olduğu saptanmıştır 
(Tablo 26). Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %34,3’ü 
mobbing, 11-20 yıl arasında olan personelin %36,4’ü ekipman yetersizlikleri 
ve %36,4’ü ise karar verme ve uygulamada yavaşlık, 21-30 yıl arasında olan 
personelin %33,4’ü karar verme ve uygulamada yavaşlık, %33,3’ü mobbing 
ve %33,3’ü ekipman yetersizlikleri yanıtını verdiği saptanmıştır.

Tablo 26. Krize Neden Olan Kurum İçi Faktörlere Yönelik Yanıtların Görev/
Pozisyon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Kurumunuzda krize en çok neden olan kurum dışı faktör hangisidir?” so-
rusuna katılımcıların %49,4’ü “Hukuki ve politik düzenlemeler”, %27,2’si 
“Ekonomik sorunlar” ve %16,0’sı “Teknolojik düzenlemeler” yanıtını ver-
miştir (Tablo 27). Krize en çok neden olan kurum dışı faktörün erkeklerin 
yarısına (%50,0), kadınların %48,9’una göre hukuki ve politik düzenlemeler 
olduğu saptanmıştır. Öğrenim durumu lise olan personelin %66,7’sine, ön 
lisans olan personelin %66,7’sine, lisans olan %55,6’sına ve lisansüstü olan 
personelin %45,0’ine göre krize en çok neden olan kurum dışı faktörün hu-
kuki ve politik düzenlemeler olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 27. Krize Neden Olan Kurum Dışı Faktörlere Yönelik Yanıtların Cin-
siyet ve Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

Fakültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %46,3’üne, 11-
20 yıl arasında olan personelin %63,6’sına, 21-30 yıl arasında olan perso-
nelin %66,7’sine göre; idari personelin %54,6’sı ve akademik personelin 
%47,5’ine göre krize en çok neden olan kurum dışı faktör hukuki ve politik 
düzenlemelerdir (Tablo 28). 

Tablo 28. Krize Neden Olan Kurum Dışı Faktörlere Yönelik Yanıtların Gö-
rev/Pozisyon ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

“Sizce aşağıdaki kriz türlerinden hangisi fakültenize en çok zararı verebilir?” 
sorusuna katılımcıların %49,4’ü “Kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan karar-
lardan kaynaklanan kriz” ve %40,7’si “Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
uyumsuzluktan kaynaklanan kriz” yanıtını vermiştir (Tablo 29). Erkeklerin 
yarısına (%50,0) ve kadınların %48,9’una göre kişisel çıkarlar doğrultusunda 
alınan kararlardan kaynaklanan kriz fakülteye en çok zararı veren kriz türü-
dür. Yaş grubu 25-33 aralığında olan personelin %45,8’ine göre kişisel çı-
karlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan krizin, %43,7’sine göre 
yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan krizin, 34-
42 aralığında olan personelin %58,3’üne ve 43-51 aralığında olan personelin 
%66,7’sine göre kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynakla-
nan krizin, 52-60 aralığında olan personelin çoğuna (%66,7) göre yöneticiler 
ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan krizin fakülteye en çok 
zararı veren kriz türü olduğu saptanmıştır.

Fakültede çalıştığınız dönemde karşılaştığınız krizlerin nedenleri nelerdir? N %
Araç ve gereçlerde ani bozulma 13 24,1
Uzun süreli elektrik kesintisi 9 16,6
Görev istismarı yapan grup/personel 9 16,6
İstifa/atamalar 7 13,0
Bilgisayar sistemlerinin çökmesi 6 11,1
İş kazası 5 9,3
Afet (Yangın, deprem, su/sel basması) 1 1,9
Diğer 4 7,4
Toplam 54* 100,0

Fakültenizde en çok hangi 
nedenle kriz yaşanmak-
tadır?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari 
Personel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Öğrencilerden kaynaklanan 
sorunlar 0,0 16,9 13,4 9,1 0,0 12,3
Çalışanlar arasındaki uyum-
suzluklardan kaynaklanan 
sorunlar

31,8 22,0 23,9 36,4 0,0 24,7

Mesleki yanlış uygulama-
lardan kaynaklanan sorunlar 9,1 3,4 4,5 0,0 33,3 4,9
Görev-yetki-sorumluluk 
karmaşasından kaynaklanan 
sorunlar

59,1 56,0 56,7 54,5 66,7 56,9

Diğer 0,0 1,7 1,5 0,0 0,0 1,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum içi faktör 
hangisidir?

Cinsiyet (%) Öğrenim Durumu (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek Lise Ön 

Lisans Lisans Lisansüstü
Ekipman yetersizlikleri 31,1 22,2 22,2 0,0 44,4 26,7 27,2
Mobbing (psikolojik şiddet) 22,2 47,2 66,7 33,3 44,4 26,7 33,3
İstifalar/atamalar 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 3,3 2,4
Karar verme ve uygulamada 
yavaşlık 35,6 25,0 11,1 33,3 11,1 36,7 30,9

Diğer 8,9 2,8 0,0 33,3 0,0 6,7 6,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum içi faktör 
hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari Per-
sonel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Ekipman yetersizlikleri 18,2 30,5 25,4 36,4 33,3 27,2
Mobbing (psikolojik şiddet) 50,0 27,1 34,3 27,2 33,3 33,3
İstifalar/atamalar 4,5 1,7 3,0 0,0 0,0 2,4
Karar verme ve uygulamada 
yavaşlık 22,8 33,9 29,9 36,4 33,4 30,9

Diğer 4,5 6,8 7,4 0,0 0,0 6,2
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum dışı faktör 
hangisidir?

Cinsiyet (%) Öğrenim Durumu (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek Lise Ön 

Lisans Lisans Lisansüstü
Teknolojik düzenlemeler 20,0 11,1 0,0 33,3 11,1 18,3 16,0
Hukuki ve politik düzen-
lemeler 48,9 50,0 66,7 66,7 55,6 45,0 49,4

Doğal afetler 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,2
Ekonomik sorunlar 28,9 25,0 0,0 0,0 33,3 31,7 27,2
Toplumsal yapı 0,0 13,9 33,3 0,0 0,0 3,3 6,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kurumunuzda krize en çok 
neden olan kurum dışı faktör 
hangisidir?

Görev/Pozisyon (%) Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)İdari Per-
sonel

Akademik 
Personel 1-10 11-20 21-30

Teknolojik düzenlemeler 13,6 16,9 19,4 0,0 0,0 16,0
Hukuki ve politik düzenlemeler 54,6 47,5 46,3 63,6 66,7 49,4
Doğal afetler 0,0 1,7 0,0 9,1 0,0 1,2
Ekonomik sorunlar 13,6 32,2 31,3 9,1 0,0 27,2
Toplumsal yapı 18,2 1,7 3,0 18,2 33,3 6,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tablo 29. Fakülteye En Çok Zarar Veren Kriz Türlerine Yönelik Yanıtların 
Cinsiyet ve Yaş Grubu Açısından Dağılımı

Meslekte çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %43,1’ine göre kişi-
sel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan krizin, %43,1’ine 
göre yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan krizin, 
fakülteye en çok zararı veren kriz türü olduğu saptanmıştır (Tablo 30). Fa-
kültede çalışma yılı 1-10 yıl arasında olan personelin %47,8’ine, 11-20 yıl 
arasında olan personelin %54,5’ine ve 21-30 yıl arasında olan personelin 
%66,7’sine göre kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynakla-
nan krizin fakülteye en çok zararı veren kriz türü olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 30. Fakülteye En Çok Zarar Veren Kriz Türlerine Yönelik Yanıtların 
Meslekte ve Fakültede Çalışma Yılı Açısından Dağılımı

İdari personelin yarısına (%50,0) göre yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
uyumsuzluktan kaynaklanan krizin, diğer yarısına göre (%50,0) kişisel çı-
karlar doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan krizin, akademik perso-
nelin %49,2’sine göre kişisel çıkarlar doğrultusunda alınan kararlardan kay-
naklanan krizin fakülteye en çok zararı veren kriz türü olduğu saptanmıştır 
(Tablo 31). Öğrenim durumu lise olan personelin %55,6’sına kişisel çıkarlar 
doğrultusunda alınan kararlardan kaynaklanan, ön lisans olan personelin ta-
mamına (%100) yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynak-
lanan, lisansüstü olan personelin %48,4’üne göre kişisel çıkarlar doğrultu-
sunda alınan kararlardan kaynaklanan kriz türünün fakülteye en çok zararı 
veren kriz türü olduğu saptanmıştır.

Tablo 31. Fakülteye En Çok Zarar Veren Kriz Türlerine Yönelik Yanıtların 
Görev/Pozisyon ve Öğrenim Durumu Açısından Dağılımı

“Çalışanlardan kaynaklanan kriz durumlarında hangi yöntemler kullanılmak-
tadır?” sorusuna sırasıyla sözel/yazılı uyarı verme (%47,3), çalıştığı ünite/
birimi değiştirme (%41,8) ve yıllık izne çıkarma (%6,4) yanıtlarının verildiği 
belirlenmiştir (Tablo 32). Diğer kategorisi altında; “böyle bir kriz durumu 
gözlemlemedim”, “çözüm yolunu beraber aşarız” ve “bilgim yok” ifadeleri 
bulunmaktadır.

Tablo 32. Kriz Durumlarında Kullanılan Yöntemler

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir. 

“Kriz sonrası yeniden yapılanma sürecinde çalışanlara yönelik aşağıdaki ça-
lışmalardan hangileri yapıldı?” sorusuna yeniden yapılanma süreci gerçekleş-
medi (%51,1) ve çalışanlara stres ve değişimle ilgili başa çıkma eğitimi ve-
rildi (%12,0) yanıtlarının verildiği saptanmıştır (Tablo 33). Diğer kategorisi 
altında; “yeniden yapılanma süreci gerçekleşti”, “kriz yaşanmadı” ve “fikrim 
yok” ifadeleri yer almıştır.

Tablo 33. Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma Çalışmaları

*81 kişiye uygulanan ankette toplam verinin evren sayısını geçme nedeni 
birden fazla şık işaretlenmesidir.

Örgütsel kriz, kurumlar için belirsizlikler barındıran ve yönetilmesi gereken 
bir durumdur. Çalışanların örgütsel krizi nasıl algıladığı, krizin olumlu ve 
olumsuz sonuçlarını ve kurumlarının kriz yönetimi faaliyetlerini nasıl değer-
lendirdiğinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla farklı sektörlerde yapılmış 
çalışmalar bulunmaktadır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) üzerinde yapılan bir araştır-
mada kriz genellikle, yaşanacak olumsuzluklar şeklinde algılanmış, katılım-
cılar genellikle krizi bir fırsat olarak algılamamıştır. Araştırmada katılımcıla-
rın çoğunluğu işletmelerin bilinçli olarak kriz yönetim çalışması yapmadığını 
belirtmiş, işletmelerin çoğunluğunun bir kriz yönetim planına veya ekibine 
sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, kriz anında öncelikli olarak personele 
moral desteği ile motivasyon sağlama ve sürece göre davranmaya öncelik 
verildiği saptanmıştır (Murat ve Mısırlı, 2005). KOBİ’ler üzerinde yapılan 
bir başka araştırmada ekonomik faktörlerin en çok krize neden olduğu belir-
lenmiştir (Soysal vd., 2009). 

Otel işletmeleri üzerinde yapılan bir araştırmada işletmelerin çoğunluğunun 
personeline kriz yönetimi eğitimi vermediği, bir kriz yönetim planına veya 
ekibine sahip olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada, yasal ve politik, ekonomik 
ve doğal felaketlerin en çok krize neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kriz ile 
mücadelede etkin stratejiler geliştirmenin öğrenilmesi krizin olumlu sonucu, 
personel üzerinde stres yaratması ve hizmet kalitesinin düşmesi ise krizin 
olumsuz sonucu olarak değerlendirilmiştir (Köroğlu, 2004).

İstanbul İlinde üç farklı statüdeki hastanede çalışan hemşirelerin kriz yöne-
timine bakışı ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir 
çalışmada, hemşirelerin çoğunluğunun çalıştığı bölümde ve kurumda kriz 
yönetimi ekibi olup olmadığını bilmediği belirlenmiştir. Ayrıca, hemşirele-
rin kriz konusunda hizmet içi eğitim alma durumu değerlendirildiğinde; özel 
hastanelerin bu konuda Üniversite ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere 

Sizce aşağıdaki kriz türlerinden 
hangisi fakültenize en çok zararı 
verebilir?

Cinsiyet (%) Yaş Grubu (%) Toplam 
(%)Kadın Erkek 25-33 34-42 43-51 52-60

Söylenti/dedikodu nedeniyle ortaya 
çıkan kriz 6,7 5,6 6,3 16,7 0,0 0,0 6,2
Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
uyumsuzluktan kaynaklanan kriz 37,8 44,4 43,7 16,7 33,3 66,7 40,7
İşlerin tek elden kontrol edilmesin-
den kaynaklanan kriz 4,4 0,0 2,1 8,3 0,0 0,0 2,5
Yazışma işlerinin yoğunluğundan 
kaynaklanan kriz 2,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 1,2
Kişisel çıkarlar doğrultusunda alı-
nan kararlardan kaynaklanan kriz 48,9 50,0 45,8 58,3 66,7 33,3 49,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce aşağıdaki kriz türle-
rinden hangisi fakültenize 
en çok zararı verebilir?

Meslekte Çalışma Yılı
(%)

Fakültede Çalışma 
Yılı (%) Toplam 

(%)1-10 11-20 21-30 31-40 1-10 11-20 21-30
Söylenti/dedikodu nedeniyle 
ortaya çıkan kriz 9,8 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 6,2
Yöneticiler ile çalışanlar 
arasındaki uyumsuzluktan 
kaynaklanan kriz

43,1 21,4 41,7 75,0 41,8 36,4 33,3 40,7

İşlerin tek elden kontrol edil-
mesinden kaynaklanan kriz 2,0 7,1 0,0 0,0 1,5 9,1 0,0 2,5
Yazışma işlerinin yoğunlu-
ğundan kaynaklanan kriz 2,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2
Kişisel çıkarlar doğrultu-
sunda alınan kararlardan 
kaynaklanan kriz

43,1 71,5 58,3 25,0 47,8 54,5 66,7 49,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sizce aşağıdaki kriz 
türlerinden hangisi 
fakültenize en çok 
zararı verebilir?

Görev/Pozisyon (%) Öğrenim Durumu (%)
Toplam 

(%)
İdari 

Perso-
nel

Akademik 
Personel Lise

Ön 
Li-

sans
Lisans Lisansüstü

Söylenti/dedikodu 
nedeniyle ortaya çı-
kan kriz

0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,3 6,2

Yöneticiler ile çalışan-
lar arasındaki uyumsuz-
luktan kaynaklanan kriz

50,0 37,2 44,4 100,0 33,3 38,3 40,7

İşlerin tek elden kontrol 
edilmesinden kaynakla-
nan kriz

0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,3 2,5

Yazışma işlerinin yo-
ğunluğundan kaynakla-
nan kriz

0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,2

Kişisel çıkarlar doğrul-
tusunda alınan kararlar-
dan kaynaklanan kriz

50,0 49,2 55,6 0,0 66,7 48,4 49,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Çalışanlardan kaynaklanan kriz durumlarında 
hangi yöntemler kullanılmaktadır? N %

Sözel/yazılı uyarı vermek 52 47,3
Çalıştığı ünite/birimi değiştirmek 46 41,8
Yıllık izne çıkarmak 7 6,4
Çalışma vardiyasını değiştirmek 2 1,8
Diğer 3 2,7
Toplam 110* 100,0

Kriz sonrası yeniden yapılanma sürecinde çalışanlara yönelik aşağıdaki çalış-
malardan hangileri yapıldı? N %

Yeniden yapılanma süreci gerçekleşmedi. 47 51,1

Çalışanlara stres ve değişimle ilgili başa çıkma eğitimi verildi. 11 12,0
Çalışanlara, yeni düzene uyum sağlamaları için iş becerilerini geliştirici eğitim 
verildi. 10 10,9

Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve hayal gücünü destekleyen bir iş ortamı yaratıldı. 7 7,5
Maddi sorunları çözümlemek ve kurumun kaynaklarını daha iyi yönetmek için 
mali danışmanlık hizmeti alındı. 3 3,3

Diğer 14 15,2

Toplam 92* 100,0
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göre daha duyarlı oldukları belirlenmiştir (Gül, 2010).

Kamu ve özel hastanelerde çalışan hemşire yöneticilerin kriz yönetimine 
yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla yapılan başka bir çalışmada hemşire 
yöneticilerinin çoğunluğunun kriz yönetimi ile ilgili hizmet içi eğitim progra-
mına katılmadığı belirlenmiştir (Işık, 2012). 

İstanbul ilindeki bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşire ve 
ebelerin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki düşüncelerini saptamaya yönelik 
yapılan bir çalışmada, en büyük kriz sebebi olarak tercih edilen seçeneğin 
görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan sorunlar olduğu saptan-
mıştır. Aynı çalışmada krize neden olan kurum içi faktörlerin başında ekip-
man yetersizlikleri ve mobbing; kurum dışı faktörlerin başında ise hukuki ve 
politik düzenlemeler olduğu belirlenmiştir (Koç, 2012). 

Krizin algılanma şekli, örgütte krize neden olan faktörler, krizin olumlu ve 
olumsuz sonuçları ile kriz yönetim süreci faaliyetleri örgütten örgüte, sek-
törden sektöre değişebilmektedir. Önemli olan husus, personele krizin yıkıcı 
değil yapıcı yanının gösterilmesi ve krizin etkin yönetimi için kriz yönetim 
planlarının ve kriz yönetim ekibinin oluşturulması gerekliliğidir.

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde çalışan 
idari ve akademik personelin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki fikirlerini be-
lirlemeye yönelik 59 akademik, 22 idari personel üzerinde anket uygulama-
sı yapılmıştır. Katılımcılar krizi çoğunlukla; “Kurumun varlığını tehlikeye 
sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum” ve “Birdenbire 
gelip kısa süren, tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik” olarak tanımlamış-
tır. Kriz yönetimi tanımında ise en çok tercih edilen tanım “Olası krizlere 
karşı korunma ve gerçek krizlerin çözümlenmesi süreci” olmuştur. Diğer kriz 
yönetimi tanımlarında, olası kriz ile gerçekleşen kriz ayrımı bulunmamakta-
dır. Çalışanların en çok bu tanımı tercih etmesi, bu ayrımın vurgulandığını 
düşündürmektedir. 

Kriz yönetimi kavramının en çok medya aracılığı ile öğrenildiği belirlenmiş-
tir. Bireylerin bilgi edinme aracı olarak medyayı aktif kullanmalarının gü-
nümüz teknolojisinde ve bilgi çağında beklenen bir durum olduğu düşünül-
mektedir. Ancak; kriz yönetimi kavramını eğitim/seminer/kurs vb. sırasında 
öğrenme oranının daha az olması da fakültede bu konuya yönelik eğitim ve 
seminerlerin yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Kriz yönetim programla-
rının incelenmesi ve düzenlenmesi, personele gerekli bilgi akışının kanallar 
aracılığı ile (e-posta, eğitim, seminer, hatırlatmalar) sağlanması, bu sayede 
çalışanların kriz ve kriz yönetimi süreci hakkında detaylı bilgilendirilmesi 
önerilebilir.

Kriz; önceden sezilmeyen, beklenilmeyen, çabuk cevap verilmesi gereken, 
örgütün mevcut değerlerini, amaçlarını ve iş görme yöntemlerini tehdit eden 
gerilim durumu olarak tanımlanabilmektedir (Dinçer, 1998). Katılımcılar, 
kriz özellikleri arasından en önemlisinin beklenmedik ve ani değişiklikler 
getirmesi ve kurumun hedeflerini ve varlığını tehdit etmesi olduğunu ifade 
etmiştir.

Fakülteye en çok zarar verdiği düşünülen kriz türünün kişisel çıkarlar doğ-
rultusunda alınan kararlardan kaynaklanan kriz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
fakültede en çok krize görev-yetki-sorumluluk karmaşasından kaynaklanan 
sorunların neden olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, fakültede görev-yetki-so-
rumluluk dağılımının net olmadığını düşündürmektedir. Çalışanların bu soru-
ya verdiği yanıtların fakültede çalışma yıllarına göre dağılımı incelendiğinde, 
bu karmaşanın uzun yıllardır fakültede çalışanlarda da görüldüğü belirlen-
miştir.

Mobbingin krize çoğunlukla neden olarak gösterilmesi, fakültede göz ardı 
edilemeyecek düzeyde olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca karar verme ve 
uygulamada yavaşlık, personelin görev ve rol tanımlarındaki belirsizlikten, 

teknolojik (sistemsel) aksaklıklardan veya süreçlerde meydana gelen bazı ak-
saklıklardan kaynaklanabilmektedir. Kurumda en çok kriz nedeni olarak gö-
rülen karar verme aşamasının hızlanması ve mobbing üzerine iyileştirmelerin 
yapılması, bu davranışa eğilimi olanları belirleyip gereken yardımın gösteril-
mesi, mobbing konusu üzerine sosyal aktiviteler ve programların yapılması 
önerilebilir.

Katılımcılara göre krize en çok neden olan kurum dışı faktörün hukuki ve po-
litik düzenlemeler olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışanların hukuki ve politik 
düzenlemeleri bir kriz nedeni olarak algılamalarının nedeni; bu düzenleme-
lerin yaptırım gücünün yüksek olması nedeni ile personel üzerinde zaman ve 
güç baskısı kurması olabilir. Rektörlük veya ilgili makamlar tarafından geti-
rilen düzenlemelerin iş süreçlerinde değişiklik veya sınırlandırmaya gidilme-
sine neden olabileceği düşünüldüğünde, bu düzenlemelerin bir kriz nedeni 
olarak algılanması beklenen bir durumdur.

Katılımcılar çoğunlukla fakültenin krize hazır olmadığını düşünmekte, fakül-
tede en çok kriz yönetim planına ihtiyaç duyulan sorunun ekipman kaynaklı 
sorunlar olduğunu belirtmektedir. Fakültenin en çok ekipman kaynaklı so-
runlara yönelik kriz yönetim planına ihtiyacı olması; ekipmanın sayısal veya 
işlevsel yetersizliği, bakım-onarım süreçlerindeki aksaklıklardan kaynakla-
nabilir. Krize neden olan ekipman yetersizlikleri konusunda iyileştirme ça-
lışmaları yapılması, ekipman sayısı artırımı, arızalı ekipmanların bakım ve 
onarımının yapılması ve donanımın iyileştirilmesi önerilebilir.

Kriz örgüt için iyi değerlendirildiğinde bir fırsat anlamına gelebilen bir du-
rumdur (Akdağ, 2001). Katılımcıların büyük bir çoğunluğu fakültede çalıştığı 
dönemde herhangi bir kriz durumu ile karşılaşmadığını belirtmiş, karşılaştık-
ları anda ise herhangi bir kriz durumunun fırsata dönüşeceğini düşündüklerini 
ifade etmiştir. Krizin fırsata dönüştürülmesi açısından en uygun durumların 
önceki krizden deneyim kazanılması ve ekip içi iletişimin iyileştirilmesi ol-
duğu belirlenmiştir. Önceki krizlerden deneyim kazanılması yoluyla sorunlar 
tespit edilip iyileştirmeler yapılabilir ve kriz esnasında ekip çalışması gerek-
tiğinden ekip içi iletişim de iyileştirilebilir.

Katılımcılara göre kriz anında ilk olarak yapılması gereken faaliyet gerçek 
sorun ya da sorunların tam olarak tanımlanması olarak belirlenmiştir. Krizin 
çözülmesi durumunda katılımcıların birlikte daha etkili ve verimli çalışabi-
leceği düşünülürken, olumsuz anlamda gerilimin artması sonucu çatışmalar 
yaşanacağı ve bunun da iletişim kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Krizin en önemli olumlu etkisinin ekip çalışmasını güçlendirmesi, en olumsuz 
etkisinin ise, kurum içi gerilim ve çatışmaların artması olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu kriz ortamında motivasyonlarının 
düşeceğini belirtmiştir. Çalışanların motivasyonunun artırılması için çalışma-
ların yapılması böylece grup içi iletişimin güçlendirilmesi önerilebilir.

Katılımcılar, fakültede ve bölümlerinde kriz yönetimi planı ve kriz yönetim 
ekibi varlığı hakkında fikirlerinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların kriz 
yönetimi planı ve ekibinin varlığı konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, 
kriz yönetimi planının hazırlanması süreçlerinde tam katılımın sağlanmadı-
ğını veya fakülte genelinde bu plana yönelik yeterli bilgilendirmenin yapıl-
madığını düşündürmektedir. Güncel bir kriz yönetim planı ve kriz yönetim 
ekibi varsa takip edilmesi, yok ise oluşturulması, ekipte her farklı bölümden 
sorumlu personelin görevlendirilmesi, kriz yönetimine ilişkin organizasyon 
şemasının bulunması, görev tanımlarının açık ve anlaşılabilir şekilde oluştu-
rulması ve çalışanların görev tanımlarına hakim olmasının sağlanması öne-
rilebilir.

Fakültede çalıştığı esnada kriz ile karşılaşan personelin en çok araç ve ge-
reçlerde ani bozulma, ikinci olarak ise uzun süreli elektrik kesintisi ve görev 
istismarı yapan grup/personel ile karşı karşıya kaldığı saptanmıştır. Bunların 
büyük bir kısmının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi ile ortadan kaldırı-
labileceği düşünülmektedir.

Ankete katılan çalışanların, çalışanlardan kaynaklanan kriz durumlarında sı-
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rasıyla, sözel/yazılı uyarı verme, çalıştığı ünite/birimi değiştirme, yıllık izne 
çıkarma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Krizle karşılaşma duru-
munda fakülte çalışanları çözüm olarak öncelikle uyarı verilmesini doğru bu-
lurken krizin devam etmesi ve çözümün gerçekleşmemesi üzerine personelde 
yer değişikliğine gidilmesini uygun görmüştür.

Katılımcılara yöneltilen kriz sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin öne-
rileri sorulan personelin kriz sonrası yeniden yapılanma için çoğunlukla; yö-
neticiler ve belirlenen personel ile toplantı yapılmalı, ekipte aksayan yönler 
değerlendirilmeli, mevcut planda aksayan yönler yeniden değerlendirilmeli 
önerisinde bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca ortaya çıkabilecek olumsuzlukları 
önlemek için çalışanların kararlara katılımı sağlanmalı, kriz ile ilgili bilgilen-
dirme yapılmalı, kriz sonrası çalışanların ihtiyaçları saptanmalı ve karşılan-
malı önerilerinde bulunulmuştur. Araştırmada akademik ve idari personelin 
kriz ve kriz yönetimi konusunda bilgisinin eksik olduğu, kriz yönetim ekibi 
ve planı varlığı konusunda bilgiye sahip olmadıkları, fakültenin de olası kriz-
lere karşı hazırlıksız olduğunu düşündükleri sonucuna varılmıştır.
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