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Abstract 
Changes in the political and economic systems, bring many transformations in 

companies and organizations. One of the important factors affecting the internal 

functioning of organizations is organizational culture and therefore the effect of 

the change in organizations on its cultures is inevitable. Main purpose of this 

research is to identify the influence extent and affected parts of the socialist 

organization culture on the organization of capitalist establishment. This article is 

adapted from a doctoral thesis done for the same purpose. Survey study as a 

quantitative research method did in Azerbaijan, because Azerbaijan`s have 

experience about to change from socialism to capitalism. In the research was used 

Denison organizational culture scale for to do survey, which 304 participants will 

answer them. At the result of study, from the findings obtained, from socialism to 

capitalism how change organizational culture and organizational structures as a 

reflection of this, and application-oriented some results derived and proposals 

made. The fact that such a study is not done in Azerbaijan in the literature 

increases the importance of this research. Differences in organizational culture 

observed at high levels due to systemic changes. This is because of the 

differentiation of the structures of organizations, the way of operation, social 

culture, the rules and normatives that must be followed. The correct analysis of 

the results of this research is importance is that, because it can found with a better 

follow-up of the transition process a more smooth pathway or organizational 

system for the future. 
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Azerbaycan’da Örgüt Kültürlerinin Oluşumunun Sistemsel Geçiş 
Sürecinden Etkilenerek Değişimi 
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Özet 
Siyasal ve ekonomik sistemlerdeki değişimler, şirketlerde ve organizasyonlarda 

birçok dönüşümü beraberinde getirmektedir. Örgütlerin iç işleyişini etkileyen 

önemli faktörlerden biri de örgüt kültürüdür ve bu nedenle örgütlerdeki değişimin 

örgüt kültürleri üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Bu araştırmanın temel amacı, 

sosyalist örgüt kültürünün kapitalist düzenin örgütlenmesi üzerindeki etki 

derecesini ve etkilenen kısımlarını tespit etmektir. Bu makale aynı amaçla yapılan 

doktora tezinden uyarlanmıştır. Azerbaycan'ın sosyalizmden kapitalizme geçiş 

tecrübesi olması sebebiyle, araştırma kapsamında nicel bir araştırma yöntemi 

olarak Azerbaycan'da anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada 304 katılımcının 

cevaplayacağı anketin yapılması için Denison örgüt kültürü ölçeği kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan sosyalizmden kapitalizme, bunun bir 

yansıması olarak örgüt kültürünün ve örgüt yapılarının nasıl değiştiği ve 

uygulamaya yönelik bazı sonuçlar çıkarılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Literatürde Azerbaycan'da ve diğer sistemsel geçiş yaşayan ülkelerde böyle bir 

çalışmanın yapılmamış olması bu araştırmanın önemini artırmaktadır. Sistemsel 

değişimlere bağlı olarak örgüt kültüründe yüksek düzeyde farklılıklar 

gözlenmiştir. Bunun nedeni, örgütlerin yapılarının, çalışma biçiminin, sosyal 

kültürün, uyulması gereken kural ve normatiflerin farklılaşmasıdır. Bu araştırma 

sonuçlarının doğru analizi, geçiş sürecinin daha iyi takibi ile geleceğe yönelik 

daha düzgün bir yol veya organizasyonel sistem bulunabileceği için önemlidir. 

 

 

1. Giriş 

Kültür, toplumun geçmişi, üretme biçimi ve sosyal ilişkileriyle bağlantılıdır. 
Toplumsal kültürün bir alt kültürü de örgütsel kültürdür. Bir organizasyonun 
içindeki kişilerin davranışlarına yön veren norm, değer, inanç, alışkanlık ve 
davranışlar sistemi olarak örgütsel kültür açıklanır. Topluma benzer bir şekilde 
örgütler de kendi kültürlerine sahipdirler. Mini toplumlar olarak gösterilen 
organizasyonlar  kendilerine ait kültürlere ve alt kültürel modellere sahipdirler. 
Mini toplulukların sahip oldukları kültürlerine de örgütsel kültür denir (Köksal, 
2007: 5). 

Ulusal kültür özelliklerinin büyük ölçüde etkilediği örgüt aktiviteleri ile ilgili olan 
değer, norm, tutum, davranış, alışkanlık ve geleneklerdir; örgüt amaçları ve 
gereksinmelerinin etkilediği ise yönetsel politikalar, roller ve ilkelerdir. Her 
örgütte gereksinimler ve araçların farklı-farklı oluşu örgüt kültürlerinin farklı 
özelliklere sahip olmasına yol açmıştır.  

Organizasyon kültürü ile ilgili örgütün sahip olduğu bir değişken olarak ele 
alınması ve örgütle özdeşleştirilmesi gibi iki tür düşünceden söz etmek uygundur. 
Toplumdan örgüte geçen veya yönetim tarafından meydana getirilen bir olgu 
olarak düşünüldüğünde, kültür bir değişkendir. Örgüt ve kültürü özdeş olarak, yani 
kültürün kaynağının sosyal bütünleşme olduğu düşünüldüğünde, insanlarla oluşan 
ortak bir takım ifadeler ve sembollerin ürünü olduğu kabul edilir. İfade ve 
sembollerle bütünleşen örgüt üyeleri zaman içinde kültürü yeniden, hatta 
değiştirerek üretirler (Berberoğlu, 1990: 152). 

Organizasyonun dış çevreyle ilişkisi, değerleri ve standartları örgütsel kültürle 
yansıtılmakta ve bu kavramın oluşması parçası olduğu topluma bağlı şekilde 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2022, 12 (2), 149-164.  151 
 

düşünülmelidir. Bu durumun ne derece önemli olduğu anlaşılan bugünlerde, 
örgütsel kültürün ne tür süreç ve etkiler sonucunda oluşmasının bilinmesi önem 
taşımaktadır (Öztürk, 2003: 322). 

Örgüt kültürünün oluşum süreci karmaşıkdır. Örgütsel kültürün oluşması sürecine 
birçok iç ve dış faktörün etkisi sözkonusudur. Dış faktörlere organizasyonun 
parçası olduğu ulusun ve bölgenin kültür özellikleri, sosyolojik, politik, iktisadi 
etkenler ait edilir. İç faktörlere ise örgütsel yapı, örgütün kurucularının, 
yöneticilerinin ve çalışanlarının getirdikleri kültür özellikleri, örgütsel tarih, 
efsaneleri, sembolleri, değerleri ve inançları ait edilir (Şişman, 2007: 3). 

Örgütler biçimsel yapı ve kültürleri ile örgüte bağlı bireyleri etkiler ve yönlendirir. 
Organizasyonel faaliyetlerle ortaya çıkan örgütlerin yapısal özellikleri sorumluluk 
ve yetki ilişkilerinde, görev ve bölümlerde kendini gösterir. Toplum, örgütün 
üyeleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan organizasyon kültürü örgütün bütününde 
uyulan kurallar, alışkanlıklar, gelenekler, tutum ve değerler şeklinde ortaya çıkar. 

Ulusal kültür veya toplumsal değerlerin, örgütlerin kendilerine has kültürel 
özelliklerinin oluşumunda temel faktör olduğu şekil 1.’e bakıldığında 
görülebilmektedir. Böylece, örgütlerde oluşacak organizasyonel kültür pek çok 
özelliğine göre ulusal kültürle benzerlik gösterecektir. Buna dayanarak, 
örgütlerdeki otoriter yöneticilerin ortaya çıkma nedeninin toplumdaki aile 
yapısının otoriter oluşuyla bağlantılı olduğu söylenilebilir. Toplumdaki alışkanlık 
ve gelenekler örgütlerde etkisini göstermektedir. Organizasyonel kültürün 
oluşmasında rol oynayan faktörler arasında örgütlerin az biçimde kontrol altına 
aldığı ya da hiç alamadığı dış çevre unsurları da vardır. Örgütler uzun dönemde 
tarihi olayları, doğal çevreyi, bazen ekonomik koşulları ve sosyal-kültürel güçleri 
etkileseler de, kendileri bu çevre elemanlarından daha çok etkilenmekteler. 

Şekil 1. Örgüt Kültürünün Oluşumu ve Sonuçları (Tosi, 1986: 66) 

 

Teknoloji ve örgüt geçmişi organizasyonel kültürün oluşmasında en etkili olan iç 
çevre unsurlarındandır. Kullanılan teknoloji ve üretim konusu, örgütlerde işlerin 
ve çalışanların niteliklerini ya da davranıştaki bağımsızlık boyutlarını belirler 
(Tosi, 1986: 66). Örgütteki değerler, inanışlar, alışkanlık ve semboller 
organizasyonun geçmişte yaşdığı olaylarla ve ismiyle kurulan güçlü bağlantıdan 
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etkilenmektedir. Uzun geçmişe sahip ve köklü örgütlerde, kurucuların isimlerinin 
sürdürülmesi bir takım değerlerin oluşturulması ve sembollerin edinilmesi içindir.  

Çalışanların paylaştıkları ideolojik felsefe örgütlerin kültür özelliklerinde kendisini 
göstermektedir. Bireylerin birbirlerine kenetlenmesini, örgüt dışı çevreye benzer 
reaksiyonlar göstermesini sağlayan, karşılıklı anlaşmalarını daha kolay kılan inanç 
ve düşünceler bütünü bir örgütün ideolojik sistemidir  (Berberoğlu, 1990: 158). 
Bireyler rutin faaliyetlerinde sistemin zorunluluklarına uygun davranırlar. Kültürel 
ideolojinin paylaşılması sonucu, örgüt içi ve dışı gelişen durumlara birey 
tarafından aynı tür tepki gösterilmektedir (Berberoğlu, 1990: 159). Örgütlerin 
değerler, tutumlar, inanışlar, alışkanlıklar, gelenekler gibi kültürel özellikleri 
sosyal faaliyetlere de yansımaktadır. Toplantı ve ya tören gibi faaliyetler hem örgüt 
üyesi bireylerin kendi aralarında ve dış çevreyle ilişkilerini yoğunlaştırmakta,  hem 
de üyelerin organizasyon kültürüyle bütünleşmesini sağlamaktadır. Örgütlerde 
geliştirilen değerlere göre şekillenen faaliyetler, örgüt üyelerinde ait olma 
duygusunu güçlendirmektedir (Berberoğlu, 1990). 

Örgüt kültürünün biçimlenmesi döneminin kurucusu olduğu grup etkisinden 
doğduğunu belirten Schein`a göre, tüm organizasyonlarda geçmişde bu süreç belli 
bir dereceye kadar farklı olsa da izleyecekleri temel aşamalar benzerdir. Örgütlerin 
izleyecekleri bu aşamalar kurucunun yeni girişim fikrine sahip olması; sahip 
olunan bu fikrin risk almaya değer ve kazanım sağlayacak nitelikte olmasıyla ilgili 
kurucu grupun uzlaşı sağlaması; kurucuların organizasyonun temelinin 
oluşturulmasıyla planlama çalışmalarına başlaması; kurucular tarafından 
belirlenen ilkeler doğrultusunda organizasyona katılan çalışanların işlevsellik 
kazanmasıyla örgüt geçmişinin gelişimine etki etmeye başlaması olarak 
sıralanabilir  (Terzi, 2000).  

Örgütsel kültürün oluşmasını etkileyen diğer faktörler aşağıdaki gibi sınıflandırılır 
(Terzi, 2000):  

 Genel dış etkiler: Toplumda paylaşılan tarihi hadiseler ve doğal çevreye 
örgüt etki edebilmemektedir. Organizasyonun kayda değer şekilde kontrol 
altına alamadığı bu tür faktörler genel dış etkilerdir.  

 Toplum değerleri ve milli kültür: Toplumun inanç ve değerlerine toplumda 
var olan güç mesafesi şeklini, zamanını, çalışma yönelimini ve bu gibi 
faktörleri ait edebiliriz.  

 Örgüte özgü faktörler: Örgüt gereksinimlerinin çevresel teknoloji 
farklılaşmasıyla değişime uğraması, örgütsel kültürü farklı seviyelerde 
etkilemektedir. Meslek sosyalizasyonu süreci zarfında daha iyi eğitim 
görmüş çalışanların ve profesyonellerin değerleri oluşturması, parçalanmış 
meslek alt kültürlerini ortaya çıkarabilir. Örgüt tarihinde yaşanmış kayda 
değer olay ve bireyler de örgüte has faktörlerdendir.  

Örgütsel kültürün oluşmasıyla ilgili ortaya atılan düşünceler değerlendirildiği 
zaman kültür oluşmasını etkileyen faktörlerin organizasyon kurucularının yaptığı 
etki, organizasyon iç ve dışı etkenler olmakla üç ana başlıkta toplandığı 
belirtilebilir (Terzi, 2000). 
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2. Geçiş Ekonomisi Ülkesi Olarak Azerbaycan 

Siyasi sistemlerin, kabul edildiği toplumun tüm bireylerini ve alt gruplarını 
etkilediği bilinmektedir. Etki zamanla büyüdükçe, ulusal toplulukların davranışı, 
sosyal, kültürel ve ekonomik bir perspektiften sistemin genel şekli ile uyumlu 
görünmektedir. Bu nedenle, siyasi sistem tüm birey ve alt toplulukları kendine 
uyumlu olabilecek şekilde biçimlendirir. Toplumdaki bireysel eylemler siyasal 
sistemin gerektirdiği gibi biçimlendikçe toplumsal özelliklerin "kodlanmış" olduğu 
en önemli gösterge, yani kültür de bu yönde değişir. Sistematik yapı sadece 
toplumun kültürünü değil, aynı zamanda toplumun bir alt kültürü olan örgütsel 
kültürü de etkiler. Sistematik değişim yoluyla bireysel davranışın değiştirilmesi, 
örgütsel kültürde de değişime yol açar.  

Azerbaycan`da kurulan ilk demokratik cumhuriyet döneminde liberal bir siyasal 
sistem benimsenmiştir. Bağımsızlığını sadece yirmi üç ay koruyabilen Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti döneminde sistemsel yapı oluşturmaya yönelik bazı adımlar 
atılsa da sonuçlar tam olarak elde edilmeden ülke işgale uğramıştır. Sonraki 
dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`nin bir parçası olarak 
Azerbaycan`da komünist sistem egemen olmuştur. Komünist yapı beraberinde 
ülkedeki örgütlere yeni kültürel oluşum getirmiştir. Sovyet kültürü kendine özgü 
bileşenleri, farklı unsurlarıyla kültürel değişime yol açmıştır. Ülke yetmiş bir yıl 
Sovyet ideolojisinin etkisinde, sistemsel olarak dayatılan kültüre sahip olmuştur. 
Ülkedeki örgütlerin kültürleri de dayatılan bu kültürün yansıması şeklinde 
oluşmuştur. Sovyet döneminde oluşturulan kültür değişime kapalı, sınırları kalın 
çizgilerle çizilmiş, kendinde bazı ideolojik törenlerin önemsenmesini taşıyan, farklı 
gelenek-göreneğe has davranışları göz ardı eden, kendine özgü sembolleri içeren 
yapıya sahip olmuştur. Sovyet ideolojisinin temel amacı yarattığı vatandaş 
prototipini tüm bireylere uygulayarak sistemin istediği şekilde bireyler, örgütler 
ve toplumsal yapı oluşturmak olmuştur. Katı kurallara dayalı oluşturulan örgütsel, 
kültürel yapı, bireylere dayatmayla kabul ettirilen sembol, norm, değer ve 
ritüellerle daha da güçlü hale gelmiştir. Devletçi anlayışı benimseyen komünist 
yapı özlüğünde bireysel hakların önemsendiği sosyalist sistemin farklı şeklidir. Bu 
nedenle, Sovyet ideolojisinde örgütsel hedefler doğrultusunda hareket etme 
benimsense de bireysel haklar her zaman önemli olarak kalmıştır. Fakat, modern 
devrin gerekliliklerine cevap veremeyen sosyalist-komünist yapı yirminci yüzyılın 
son çeyreğinde çöküşe geçmiş ve git-gide bu sisteme sahip ülkeler yapısal değişim 
geçirerek farklı siyasal sistemler benimsemeye başlamıştır. Kapitalist sisteme 
geçmeyi hedefleyen çoğu bu ülkeler hemen sistemsel değişimi gerçekleştiremediği 
için belli geçiş dönemi yaşamışlardır. Bu nedenle bu tip ülkeler geçiş ekonomileri 
olarak adlandırılmıştır. Azerbaycan da bağımsızlığını ilan ettikten sonra modern 
devrin insanının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sosyalist-komünist yapını terk 
etmiş ve kapitalizme geçiş sürecini başlatmıştır. Lakin, sosyo-ekonomik, politik 
dalgalanma ve savaş durumundan dolayı geçiş süreci planlanandan uzun ve sancılı 
sürmüştür. Azerbaycan komünist yapının sistemdeki izlerini daha kısa ve başarılı 
şekilde silip, değiştirmek için birçok adımlar atmıştır ve böylece kapitalist yapının 
oluşmasını sağlamıştır. Dönüşüm sancılı ve bir o kadar da zorlu süreç olsa da 
bireylere daha çok hareket serbestisi tanıyan, bu alanı genişleten, bireysel bazı 
hakları daha çok ön plana çeken kapitalist yapı insanlar tarafından daha çok 
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istenmiştir. Çünkü, yönetimi zorlu hale gelen, eski, yıpranmış komünist sistem 
yerine, insanlar daha dinamik, değişime daha açık, çağımızın ihtiyaçlarına daha çok 
cevap verebilen kapitalist sistemi tercih etmiştir.  

Politik, ekonomik sistemler işleyişlerindeki farklılıkları nedeniyle farklı yapısal 
özellikler taşımaktadırlar. Sistemsel veya yapısal değişim de beraberinde 
davranışsal, dolayısıyla kültürel değişime yol açmıştır. Azerbaycan`da yirminci 
yüzyılın sonlarındaki sosyalizmden kapitalizme doğru yaşanan sistemsel değişim 
ülkede birçok yapısal değişimi beraberinde getirdi. Bu değişimlerin başında da 
kültürel değişim durmaktaydı. Kendine özgü sembol, norm, değer ve ritüeller 
içeren komünist yapı artık bireysel davranışa daha geniş yer veren kapitalist 
yapıya dönüşmekteydi. Sistemsel dönüşümle bireysel davranışlarda yaranan 
farklılıklar kendini kültürel değişim olarak ta gösterecekti. Genel yapısal değişimle 
ortaya çıkacak yeni davranış şekilleri ve bunlarında beraberinde getireceği yeni 
örgütsel formlar eskiden oluşmuş örgüt kültürü üzerinde de baskı oluşturacaktır. 
Oluşan bu baskı sonradan örgüt yapısında olduğu gibi örgüt kültüründe de 
değişime sebebiyet vere bilir. Bu çalışmada da genel olarak sistemsel 
transformasyonun örgüt kültürü üzerinde yarada bileceği değişim konusu ele 
alınmıştır. Kapitalizmin beraberinde getirdiği yeni davranış alışkanlıklarının 
örgütlerde oluşmuş kültürlerde de değişikliğe yol açacağı kaçınılmaz bir durum 
olarak ele alınmış ve bu durum göz önünde bulundurularak iki sistem arasında 
örgüt kültürlerinde yaranabilecek farklılıklar konusu araştırılmıştır. Sistemsel 
değişim zamanı örgüt kültürü boyutlarında da değişim olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Örgüt kültürü boyutlarında yaşanabilecek değişim örgüt 
kültürünü farklı tiplerde şekillendirebilecek, bu da sonuçta örgütte oluşmuş 
kültürde bütünüyle değişime yol açabilecektir.  

Geçen asırda dünya ekonomik sisteminde büyük bir değişim gerçekleşmiş ve bu 
olay global ekonomik düzenin de şekil değiştirmesine neden olmuştur. Bu 
dönüşüm durumunun esas aktörü geçen yüzyıl ortalarının iki süper gücünden biri 
olan SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) olarak kabul edilir.  

Plan ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasındaki farkı açıklamaya yeterli olduğuna 
inanılan neoklasik geçiş modelinin Sovyetler Birliği'nden kopan geçiş ülkelerinin 
çoğunda uygulanmakta olduğu görülmüştür (Horne, 1995: 382). Neoklasik geçiş 
modeli, radikal bir geçişi simgeleyen bir şok terapisi veya aşama aşama bir geçişi 
simgeleyen aşamalı bir geçiş stratejisi olarak uygulanmaktadır. Neoklasik analize 
dayalı bir dizi liberalleşme, istikrar ve özelleştirme politikaları sunan bu model, 
merkezi planlı bir ekonomiden serbest piyasa sistemine geçişlerde kabul 
görmüştür (Marangos, 2002: 259).  

Kademeli reformların piyasa ekonomisine geçişin sorunlu sonuçlarını 
engelleyememesi beklendiğinden, bir şok tedavisi stratejisi kullanmak rasyonel 
seçim olarak gözükmektedir. Azerbaycan'ın geçiş stratejisi olarak benimsediği şok 
tedavisinin, temel liberalizasyonun ve istikrarın, piyasa ekonomisini yönetecek 
gücün hızla ortaya çıkmasını ve dolayısıyla hızlı ekonomik toparlanmayı 
sağlayacağına inanılmıştır. Bu bilgilere dayanarak, şok terapisi stratejilerinin 
savunucuları, geçişin ilk aşamalarında yaşanacak dramatik ekonomik daralmanın 
sonrasında ekonomik büyümede kademeli hızlanmanın çabuk bir toparlanma 
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yaratacağını ve ekonominin azalan-artan şekilde bir üretim artışı yaşayacağını 
kabul etmiştir (Mueller, 2007: 4-5). 

Uygulanan şok terapisi stratejisinden sonra, daha düşük yaşam standartları ve 
artan işsizlik dahil olmak üzere reform süreci olumsuz etkilenebilir. Ancak tüm 
reform programı yürürlükte olduğu sürece, bu olumsuzluklar en aza indirilebilir. 
Uzun vadede ekonomik büyümenin garanti olması nedeniyle, geçiş ekonomileri 
dönüşümlü durgunluğa katlanmak zorundadır (Lipton ve Sachs, 1992: 215).  

Geçiş döneminin başında yaşanmış durgunluk, sürecin kaçınılmaz bir özelliği 
olarak kabul ediliyor ancak belirtmekte fayda var ki Azerbaycan’ın da dahil olduğu 
BDT ülkelerinde bu süreç çok daha derin ve uzun süreli yaşanmış olmasıyla dikkat 
çekmektedir. 

Azerbaycan bağımsızlık öncesi merkezi planlamaya bağlı sosyalist ekonomik 
sistemle yönetilmiştir. Uzun yıllar merkezi ekonomik sistemin bir parçası olan 
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra liberal ekonomik yapıya geçidi 
benimsemiştir. Azerbaycan geçiş döneminde şok terapi stratejisini tercih etmiştir. 
Geçiş döneminin başlangıcında yaşanan durgunluğun, sürecin kaçınılmaz bir 
özelliği olduğu kabul edilmekle birlikte, Azerbaycan`ın pozitif büyüme oranlarına 
ulaşması yaklaşık 7 yıl sürmüş ve diğer ülkelere kıyasla geçiş resesyonu döneminin 
uzun süre devam ettiği ülkelerden olmuştur. Resesyon dönemi zamanında 
Azerbaycan`da 1989`dan 1995`e gelindiğinde en düşük üretim seviyesi 
gözlemlenmiştir. Geçiş döneminin ilk evrelerinde işsizlik artmış, enflasyon yüksek 
derecelerde gözükmüş, devletin boş bıraktığı bir çok endüstri alanında işler 
durduğundan  arz, talep arasında dengesizlik oluşmuştur. Buna karşılık 
Azerbaycan`da devlet reform ve programlar düzenleyerek hamlelerle ekonomini 
iyileştirmeye çalışmıştır. Özelleştirme, kalkınma, tarım, endüstri alanlarında kabul 
edilip, uygulanan birçok program göstergelerdeki pozitif etkiyi 2000`li yılların 
başında vermeye başladı. Geçiş döneminin sonraki evrelerinde Azerbaycan 
ekonomisinin gelişimini görebiliriz. Sosyalizmden kapitalizme geçişle piyasa 
ekonomisinin benimsenmesi ekonomide mülkiyet biçimlerinin değişmesini 
gerektirdi. Bu sürece uyumlu olarak Azerbaycan`da finans sektörü gelişti, 
bankacılık sağlamlaştı. Piyasa ekonomisini kolaylaştıracak yapılan düzenlemeler, 
uygulanan sert para politikası, gelişen finans, faizin indirilmesi, yeni cazip pazar 
fırsatını sunması Azerbaycan ekonomisinde yatırımların hızlı biçimde artmasına 
sebep oldu. Artan yatırımlar ve özel kesimin payı Azerbaycan`da endüstri yapısının 
değişmesine yol açtı. Geçiş döneminden önce endüstri yapısına bakacak olursak, 
hafif ve makine sanayinin büyük paya sahip olduğunu görebiliriz. Ama geçiş 
sürecinin yaşanması Azerbaycan`da endüstri yapısına büyük etki etmiştir. Geçiş 
döneminden sonra bu dönemde daha çok yatırım alan petrol ve doğal gaz 
endüstrisi büyük paya sahip olmuştur. Azerbaycan ekonomisinin petrol ve doğal 
gaz endüstrisine bağımlı hale gelmesinde geçiş döneminin, dolayısıyla kapitalist 
sisteme geçmenin büyük payı vardır. Geçiş dönemi tamamlansa da devlet 
programlar kabul edip, uygulayarak ekonomini sağlamlaştırmağa çalışmaktadır. 
Çünkü geçiş döneminin ilk evreleri ülke ekonomisine kırılgan yapı kazandırmıştır 
ve bunun onarılması yıllar talep etmektedir. 
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3. Araştırma Sorunsalı 

Sistemsel geçiş yaşayan ülkelerde dönüşüm sürecinin yaşandığı devirdeki 
gelişmelerin etkisi söz konusu dönem bittikten sonra da devam etmekte ve bu 
sonraki gelişim sürecini ciddi biçimde etkilemektedir. Bu aşatırmanın amacı da 
Azerbaycan`da sosyalist sistemden kapitalist sisteme geçitte uygulanan yöntem 
veya izlenen stratejilerin ele alınması ve açıklanmasıyla örgüt kültüründe yaşanan 
değişimi açıklamaktır. Azerbaycan izlediği geçiş stratejisine göre kapitalist sistemi 
yolunda devlet kesimine ait olan kurum, kuruluş, teşkilat ve işletmelerin 
özelleştirmesini gerçekleştirmekle özel kesimin güçlenmesini sağlamaya 
çalışmıştır ve yapılan çalışmada da bu transformasyon geçirmiş örgütlerin 
kültürlerinde ne ölçüde değişim olmuştur sorularına cevaplar aranmıştır. 
Sistemsel değişim zamanı örgüt kültürü boyutlarında ne tür değişim olduğu 
araştırmada incelenmesi istenmiştir. Bu değişimi görebilmek için nicel olarak 
verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın amacı, elde edilen verilerin iki 
dönemin örgüt kültürleri arasındaki boyut farklılıklarını yansıtmasına yönelik 
analiz edilmesidir.   

Çalışmanın nicel kısmında sosyalist ve kapitalist dönemdeki örgütlerin 
kıyaslanması için anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması Daniel 
Denison`un örgüt kültürü modeli baz alınarak hazırlanmıştır. Konuyla ilgili yapılan 
nicel çalışmada Azerbaycan`da yer alan en büyük özel kuruluşlardan birinde 
amaçlı şekilde seçilmiş toplam 304 kişiye anket yapılmıştır. Bu kişilerden 246`sı 
hem kapitalist düzende var olan örgütte, hem de sosyalist sistemde var olmuş 
örgütte çalıştığı için her iki sistemdeki örgütü değerlendirebileceği şekilde aynı 
anket formunu iki defa cevaplamıştır. Toplamda kapitalist düzene göre çalışanların 
304 anket formu ve önceden sosyalist düzende çalışanların 246 anket formu 
değerlendirmeye alınmıştır.  Denison örgüt kültürü ölçeği kullanılarak yapılan 
anketin olasılıklı olmayan, amaçlı şekilde seçilmiş kitleye yönelik olduğu 
söylenilebilir. Çünkü her iki dönemdeki örgütlerde çalışmış bireylerin araştırmaya 
katılımı daha çok sağlanmaya çalışılmıştır. Bu katılımcıların aynı anket sorularını 
iki farklı dönemde çalıştıkları örgütler için cevaplandırması bu dönemlerdeki örgüt 
kültürleri için karşılaştırma yapılmasını kolaylaştıracağı düşünülmüştür. 

D. Denison`un geliştirmiş olduğu örgüt kültürü modeli 4 esas maddeden ve bu 4 
esas maddeyle bağlantılı olan 12 alt maddeden oluşmaktadır (Uzun, 2007: 87).  

Uyumluluk ve çalışanların katılımının ifade edildiği boyutlarla alakalı çalışmaların 
esnek, misyon ve tutarlılık boyutlarının ise daha stabil yapıda olmasının beklentisi 
şekil 2.’de de görülmektedir. Örgütler uyumluluk ve misyon boyutlarıyla dış 
çevreye odaklanmaya, katılım ve tutarlılık boyutlarıyla ise örgüt içi süreçlere 
odaklanmaya çalışmışlar. Denison`un örgüt kültürü modelinin tam merkezini 
varsayım ve inançlar oluşturmaktadır. Sebep ise örgüt kültürüyle bağlı 
algılamaların inanç ve varsayımlardan oluşmasıdır. Oluşan yapı ve kültür tek olsa 
da, konularında üye sayısı kadar çeşitli algılama ortaya çıkabilir. 
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Şekil 2. Denison Örgüt Kültürü Modeli 

 

Çalışmada Denison`un modeli örgüt kültürü boyutlarındaki farkların puanlarla 
belirlenmesi, sosyalizmden kapitalizme örgütlerin kültürlerindeki değişimin 
ortaya koyulması için kullanılmıştır. İki sistem arasındaki farklılığın daha iyi 
yansıtılması için elde edilen bulguların analizleriyle 12 alt kavramın ortalama 
puanlarının gösterilmesi istenilmiştir. 12 alt kavramla birlikte elde edilen ortalama 
puanlardan 4 temel kavramın ortalama puanlarına ulaşılmasına çalışılmıştır. 
Çalışmada 4 temel kavramın iki dönem için elde edilen ortalama puanlarından yola 
çıkarak sosyalizm ve kapitalizm için ayrı-ayrılıkta Denison örgüt kültürü modeli 
görselinin oluşturulması istenilmiştir. Böylece, sosyalizmden kapitalizme örgüt 
kültürünün değişmesine daha iyi göz atılabileceği düşünülmüştür.  

Çalışmada anket oluşturulurken Denison örgüt kültürü ölçeğinin Türkçeye 
uyarlanmış şekli kullanılmıştır. Araştırma konusuyla ilgili yapılan nicel çalışmada 
örgüt kültürünü ölçmek amacıyla kullanılan, Denison tarafından geliştirilen ve 
Yahyagil (2004) tarafından uyarlanan örgüt kültürü ölçeği; katılım (9 ifade), 
tutarlılık (9 ifade), uyum yeteneği (9 ifade) ve misyon (9 ifade) olmak üzere dört 
boyut ve toplam 36 ifadeden oluşmaktadır (Yahyagil, 2004: 61). 

Anketin demografik özelliklerin tespitine yönelik soruların bulunduğu kısmında 
ise, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, medeni durumu, şuandaki 
işyerinde çalışma süresi, SSCB dönemindeki iş deneyimi, Azerbaycan Cumhuriyeti 
döneminde çalışma süresi gibi konularda bilgi vermeleri istenilmiştir. 

Araştırmanın ana kütlesini Azerbaycan`ın Abşeron bölgesinde birçok sektörde 
ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren öncü, ülkedeki en büyük 
organizasyonlardan olan bir firmada çalışan personel oluşturmaktadır. Anketin 
uygulanmasında ana kütlede hakkında bilgi edinilmek istenilen, araştırma 
sorunsalına uygun geldiği düşünülen belirli katılımcıların seçilmesi (Gürbüz ve 
Şahin, 2014: 128) şeklinde tanımlanan, “amaçlı örnekleme tekniği” esas alınmıştır. 
Araştırma sorunsalının iki dönem arasındaki farkı belirlemek olduğu düşünülürse, 
buna uygun olarak: kapitalist sistemindeki işyerinin yanı sıra, hem de sosyalist 
sistemde iş tecrübelerinin olduğu bilinen kişilerin araştırmada örnekleme 
çerçevesine dahil edilmesine özen gösterilmiştir.  
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Araştırmanın yürütüldüğü işyerinde personel sayısının 2461 (N) olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda 327 çalışana anket formu dağıtılmıştır. Geri dönen anket 
sayısı 313 olmuştur. Lakin bu anketlerden 9 tanesinin tamamı veya büyük bir 
kısmı boş olmasından dolayı değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 304 (n) anket 
formu değerlendirmeğe dahil edilmiştir. Bu oran da ana kütlenin %12`ini 
oluşturmakta ve araştırmanın nicel kısmında bilgi verebilmesi için yeterli 
gözükmektedir. 

Bir test veya ölçeğin ölçülmek istenen şeyi ölçme derecesi geçerliliğini 
göstermektedir (Altunışık vd., 2007: 113-114). Güvenilirlik kavramı, bir test ya da 
ankette yer alan soruların birbirleri ile olan tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin 
ilgilenilen sorunu ne derecede yansıttığını ifade edebilmek (Kalaycı, 2009: 403) 
amacıyla önem taşımaktadır. Bu araştırmada güvenilirliği ölçmek için Likert tipi 
ölçek sorularda en yaygın kullanılan Cronbach Alpha (α) yöntemi (Nakip, 2006: 
145) tercih edilmiştir.  

Ankette kullanılan ölçeğin, güvenilirlik analizi sonucu tespit edilen Cronbach Alpha 
(α) katsayısı 0,94 şeklinde elde edilmiştir. Sosyal bilim araştırmalarında minimum 
güvenilirlik düzeyinin % 70 olması yeterli kabul edildiğinden, araştırmada 
sağlanan güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğu ifade edilebilir (Nunnally, 1978). 

4. Bulgular 

Çalışmaya katılan bireylerle ilgili yapılan analizler sonucu demografik bulgular 
elde edilmiştir. Demografik bulguların belirlenmesi için katılımcıların anket 
formunun bu alanında verdikleri cevaplara ilişkin verilerin frekans, ortalama, 
standart sapma gibi göstericileri elde edilmiştir. Elde edilen demografik bilgiler 
hepsi tablo 1.`de sunulmuştur.  

Elde edilen demografik bulguların yer aldığı tablo 1.`e baktığımızda araştırmaya 
katılanların %28`inin, yani 84 kişinin kadın olduğunu görebiliriz. Çalışmada yer 
alan toplam 304 katılımcıdan 220`i ise erkek olmuştur. Bu da toplam katılımcı 
sayısının % 72`ini teşkil etmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü firmanın üretim 
sanayisi sektöründe yer almasından ve birçok alandaki çalışmaların yürütüldüğü 
fabrikalarında çalışanların erkek ağırlıklı olmasından dolayı katılımcıların büyük 
çoğunluğunun erkeklerden oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

Katılımcıların eğitim durumlarıyla ilgili bilgiyi paylaşabilmeleri için “lise”, “ön 
lisans”, “lisans” ve “yüksek lisans” olarak 4 seçenek arasından seçim yapmaları 
istenmiştir. Tablo 1.`de gözüktüğü gibi araştırmada yer alan katılımcıların büyük 
çoğunluğu, % 66`a tekabül eden 200 kişi lisans eğitimine sahip olmuştur. Katılımcı 
bireylerin % 17`i, yani 52`i ise ön lisans eğitim düzeyinde olmuşlar. Yüksek lisans 
eğitim düzeyine sahip katılımcı sayı 37 ve oranı ise % 12 olmuştur. Çalışmada bilgi 
edinilen kişilerin % 5`i olan 15 kişi lise mezunu olmuştur. Çalışmada bilgi toplanan 
bireylerin genellikle eğitim düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu görülmüştür. Bunun 
sebebi, araştırmanın gerçekleştirildiği firmada üretim sanayisinde işlerin 
görülmesinden dolayı nitelikli personele gerek duyulması gibi açıklanabilir. 
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Tablo 1. Demografik Bulgular 
Demografik 

Özellikler 
f % 

Demografik 
Özellikler 

Ortalama Min. Max. 
Stan. 

sapma 

Cinsiyet 
Yaş 52,7 21 68 10,2 

Kadın 84 28 
Şimdiki 

işyerindeki 
toplam çalışma 

süresi 

7,2 1 12 2,8 
Erkek 220 72 

Öğrenim düzeyi 
Lise 15 5 

Ön Lisans 52 17 SSCB döneminde 
toplam çalışma 

süresi  
(o dönemde 

çalışanlar için) 

6,6 1 17 3,8 
Lisans 200 66 

Yüksek Lisans 37 12 

Medeni durum 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
döneminde 

toplam çalışma 
süresi 

21,4 1 28 5,9 
Bekar 22 7 

Evli 282 93 

Çalışmaya katılan kişilerin medeni durumuna bakıldığında ise 282`sinin (% 93) 
evli, 22`sinin (% 7) ise bekar olduğunu görülebilir. 

Çalışmada elde edilen verilerden yola çıkarak hesaplanan puan yüzdeleriyle 
Denison Örgüt Kültürü modeli radar grafiğine uygun qrafik hazırlanmıştır. 
Hazırlanan bu radar grafikte her bir alt boyutun puan ortalaması gösterilmiş ve 
bağlı olduğu örgüt kültürü boyutu ile aynı renkte tasarlanmıştır. Radar pastanın 
enine olan her bir bölümü 10%`luk bir parçayı göstermektedir. Verilerden elde 
edilen puan yüzdeleri yuvarlanarak aşağı veya yukarı 10%`luk parçada 
gösterilmiştir. Örgüt kültürü boyutlarının ortalama puan yüzdeleri eğer 
yuvarlanarak aşağı 10%`luk parçada gösterilmişse bu zaman aynı dilim koyu 
renkte, tam tersi yukarı 10%`luk parçada gösterilmişse bu zaman aynı dilim daha 
açık renkte biçimlendirilmiştir.  
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Şekil 3. Katılımcıların sosyalist ve kapitalist dönemlerde çalıştıkları işyerlerindeki örgüt 
kültürü yapılarının karşılaştırılması 

Sosyalist dönemdeki örgütün kültür yapısı 
 

Kapitalist dönemdeki örgütün kültür 

yapısı 

  
 

Şekil 3.`de daha rahat karşılaştırma yapılabilmesi için iki döneme ait elde edilen 
verilere göre tasarlanan görsel radar grafik yan-yana gösterilmiştir. Şekle 
bakıldığında katılımcıların çalıştıkları örgütlerdeki kültür yapısının geçen yirmi 
küsür yıllık dönemde tahrip olduğu söylenilebilir. Sistemsel geçiş döneminde 
sadece “stratejik yönetim” ve “müşteri odaklılık” gibi örgüt kültürü alt 
kavramlarında gelişim yaşanmıştır. “Temel değerler” alt kavramı ise geçiş 
döneminden etkilenen örgütlerin kültürlerinde aynı düzeyde seyretmiş ve 
değişime uğramamıştır. Buna karşın, sosyalist dönem bittikten sonra kapitalist 
sisteme geçişte katılımcı bireylerin mensubu olduğu örgütlerdeki kültürlerin diğer 
dokuz alt kavramında düşüş yaşandığı belirlenmiş ve böylece örgütlerin 
kültürlerinde sistemsel geçişten kaynaklı bozulmalar olduğu saptanmıştır. Örgüt 
kültürünün tahrip olmuş yapısını onarmak ve güçlendirmek için öncelikle 
bozulmanın nerede meydana geldiğini belirlemek önemlidir. Bu sebeple çalışmada 
yeni dönem organizasyonların kültürlerinde gerilemenin yaşandığı kısımları tespit 
etmek istenmiştir ve bu tespitin örgütsel kültür yapılarının yeniden 
sağlamlaştırılması için önem arz edeceği düşünülmektedir. 

Çalışmada geliştirilen araştırma sorularına yönelik fikir oluşturması açısından 
radar grafiklerin verdiği bilgi önemli olmaktadır. Radar grafiklere bakıldığında 
çalışmada öğrenilmesi istenen duruma yönelik bilgeye sahip olunabilir. 
Sosyalizmden kapitalizme geçişte örgüt kültürünün kavramlarına verilen önemin 
nasıl değiştiği görsel olarak radar grafiklerde yansıtılmıştır.  
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5. Sonuç  

Sonuç olarak şok terapinin etkisiyle sosyalizmden kapitalizme geçişte örgüt 
kültürünün katılım, tutarlılık, uyum, misyon boyutlarında anlamlı değişim 
yaşandığı tespit edilmiştir. Karşılaştırma yapılabilmesi için iki döneme ait elde 
edilen verilere göre tasarlanan görsel radar grafiğe bakıldığında katılımcıların 
çalıştıkları örgütlerdeki kültür yapısının geçen yirmi küsür yıllık dönemde tahrip 
olduğu söylenilebilir. Sistemsel geçiş döneminde sadece “stratejik yönetim” ve 
“müşteri odaklılık” gibi örgüt kültürü alt kavramlarında gelişim yaşanmıştır. 
“Temel değerler” alt kavramı ise geçiş döneminden etkilenen örgütlerin 
kültürlerinde aynı düzeyde seyretmiş ve değişime uğramamıştır. Buna karşın, 
sosyalist dönem bittikten sonra kapitalist sisteme geçişte katılımcı bireylerin 
mensubu olduğu örgütlerdeki kültürlerin diğer dokuz alt kavramında düşüş 
yaşandığı belirlenmiş ve böylece örgütlerin kültürlerinde sistemsel geçişten 
kaynaklı bozulmalar olduğu saptanmıştır. Tahrip olmuş örgüt kültürü yapılarını 
onarmak ve sağlamlaştırmak için ilk önce bozulmanın yaşandığı kısımların 
belirlenmesi önemli olmaktadır. Bu nedenle çalışmada var olan örgütlerin 
kültürlerindeki gerileme yaşanan kısımların teşhisi yapılmış ve bunun örgüt 
kültürü yapılarının yeniden sağlamlaştırılmasında önemli olacağı düşünülmüştür.  

Daha önce yapılmış bazı çalışmalarda (örn. Kızıloğlu ve Kök, 2017; Kızıloğlu, 2017) 
Denison örgüt kültürü modeline göre örgüt kültürünün boyutlarının değişimine 
ilişkin ölçümler veya örgüt kültürü ve diğer faktörler arasında ilişkiler 
ölçülmüştür. Lakin, bu çalışmanın amacıyla örtüşen araştırmanın daha önce 
yapıldığı tespit edilmemiştir. Literatürde Azerbaycan'da ve diğer sistemsel geçiş 
yaşayan ülkelerde Denison örgüt kültürü modeli esas alınarak böyle bir çalışmanın 
yapılmamış olması bu araştırmanın önemini artırmaktadır. 

Yapılan araştırmanın ışığında sosyalist dönemdeki örgütlerin güçlü örgüt 
kültürüne sahip oldukları kanısına varılmıştır. Bunun bireylere dayatmayla kabul 
ettirilen sembol, norm, değer ve ritüellerle daha da güçlü hale geldiği 
düşünülmektedir. Sistemsel dönüşümün beraberinde getirdiği bir çok zorlukların 
da etkisiyle geçiş döneminde var olan örgütlerin kültürlerinin negatif yönde 
değişime uğradığı görülmüştür. Geçiş döneminde sistemsel dönüşümden zarar 
gören örgüt kültürlerinin onarılması için, örgütsel sembol, norm, değer, ritüellere 
önem atfedilerek ortak değer sisteminin yaradılması; çalışanların örgütsel amaç 
etrafında daha sık kenetlenmesinin temin edilmesi; örgütsel amaçların bireysel 
çıkar ve hedefleri kapsayacak şekilde belirlenmesi; uzlaşmacı yaklaşımları 
destekleyerek bireysel hırs ve gücün çatışmalara yol açmasının önlenmesi; 
toplulukçu bakış açısının desteklenmesi; örgütsel öğrenmenin temin edilmeye 
çalışılması; yetenek geliştirmeyi gerçekleştirmek için gerekli eğitici-öğretici 
uygulamaların yapılması ve kararlara katılımın sağlanması; uzlaşmacı iş ortamının 
oluşturulması; sosyal ihtiyaçların karşılandığı çalışma koşullarının oluşturulması; 
sosyal ihiyaçların önemsendiyi devlet politikalarının geliştirilmesi; sosyalist 
dönemde çalışan kişilerin tecrübe transferinin gerçekleştirilmesi ile bilgi 
paylaşımının yapılması, önerilmektedir.  
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Araştırmanın sonucundaki yapılan önerilerin yanında onu da belirtmek gerekir ki, 
son dönem Azerbaycan`da sosyo-ekonomik gelişimin sağlanması, devletin sosyal 
politikasını genişletmesi, refah düzeyinin iyileşmesi, örgütlerin kişisel gelişim ve 
eğitime verdikleri önemin artması örgüt kültürlerinin değişimi açısından olumlu 
etki yaratacaktır. 

Sistemsel geçiş yaşayan ülkelerde dönüşüm sürecinin yaşandığı devirdeki 
gelişmelerin etkisi söz konusu dönem bittikten sonra da devam etmekte ve bu 
sonraki gelişim sürecini ciddi biçimde etkilemektedir. Bu sebepten de çalışmada 
paylaşılan bilgileri esas alarak örgüt kültürünün geliştirilmesine yönelik atılan 
adımlar örgütlerin fayda sağlamasına yardımçı olacaktır. 
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