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ÖZET

Günümüzde pek çok iş bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgisayarların 

çalışmasını sağlayan, hemen her alanda açık kaynak kodlu yazılımlar bulunmasına rağmen 

gerek özel işletmeler gerekse kamu kurumlan kapalı kaynak kodlu yazılımları kullanmayı 

tercih etmektedir.

Kamu kurumlarında, açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı gerek 

çalışanlar gerekse yöneticilerce direnç gösterilebilmektedir. Bu çalışmada açık kaynak 

kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin; olumsuz önyargılar, değişimi 

yönetememe endişesi, kurumsal hazırbulunuşluk algısı, bilgi eksikliği, alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutlarının demografik özelliklerle ilişkileri incelenmiştir.

Çalışma sonucunda, kurumda çalışma süresi ile kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu ve değişimi yönetememe endişesi boyutu, cinsiyetle alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu, kurumsal hazırbulunuşluk algısı boyutu, bilgi eksikliği boyutu, alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu ile daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanım 

durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetici Direnci, Açık Kaynak Kodlu Yazılım, Direnç, 

Kamu Kurumları
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ABSTRACT

Recently, many jobs can be computerized. Although there are open source 

software in almost every area that enables computers to work, both private businesses and 

public institutions prefer to use closed source software.

In public institutions, both employees and managers can resist against the use 

of open source software. In this study, the resistance of the manager against the use of open 

source software; The relationships between the dimensions of negative prejudices, anxiety 

about not being able to manage change, corporate perception of readiness, lack of 

knowledge, habits and influence of past experiences with demographic characteristics were 

examined.

As a result of the study, a meaningful article was found between the duration 

of working in the institution, the perception of organizational readiness and the dimension 

of being unable to manage change, gender and habits, and the dimensions of past 

experiences. In addition, a writing was found between the negative bias dimension of the 

manager resistance of open source software, the dimension of corporate readiness, lack 

of knowledge, experiences and past experiences and the use of open source office 

software before.

Keywords: Executive Resistance, Open Source Software, Resistance, Public

Institutions
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GİRİŞ

Açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY), yazılımcılar tarafından kodları 

değiştirilebilen ve dağıtılabilen; bu kodların herkesle açık olarak paylaşılabildiği 

yazılımlardır. Yazılım maliyetinin son derece düşük olması, değişik amaç ve alanlarda 

kullanılabiliyor olması, yenilikçi yazılımlar olması, her türlü geliştirmeye açık olması, bilgi 

güvenliği yönünden güvenilir olması, üstün performansı ve uzun ömürlü olması 

AKKY’lerin öne çıkan yönleridir (Çavuş ve Soysal Kurt, 2017:39). Tek bir yazılımcıya ait 

olmaması, sürekli değiştirilebilir olması ve herhangi bir bireyin kod kullanımı dışında 

bırakılamayışı gibi yönleriyle AKKY’ler kamusal mal olarak da adlandırılabilmektedir 

(Arslan, 2011:1).

Free/Libre and Open Source Software Policy Support” (FLOSSPOLS) projesi 

kapsamında yapılan bir araştırmaya göre; Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu kurumlarının 

%79'u AKKY’ler kullanmaktadır. Bu kurumlarda en yaygın kullanılan AKKY’lerin 

GNU/Linux, Apache, MySQL, PHP, Mozilla ve OpenOffice olduğu ifade edilmektedir 

(Eser, 2011). Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa’nın Dijital Rekabet 

Edebilirlik Raporu 2010’da AKKY’lerin yararlarına değinilerek AKKY pazar payının her 

yıl takriben yüzde 30-40 artacağı belirtilmektedir. Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında 

AKKY’lerin bir fırsat olduğunu vurgulayan raporda, tüm dünyada, AKKY kullanıcılarının 

en büyük destekçisinin Avrupa olduğu belirtilmektedir. Raporda Linux işletim sistemi, 

AKKY kullanımının artışına örnek gösterilmekle birlikte farklı alanlarda çok çeşitli 

AKKY’lerin varlığına da dikkat çekilmektedir (Çetin, 2016).

Dünya genelinde bazı ülkeler AKKY’ler konusunda oldukça bilinçlidir. Bu 

ülkeler AKKY kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli politikalar geliştirmişlerdir.
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Özellikle Çin, Brezilya, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler son yıllarda AKKY’ler 

konusunda oldukça büyük atılımlar yapmışlardır (Eser, 2011). Avrupa Birliği üyesi ülkeler 

arasında AKKY kullanımını bir eylem planı çatısı altında yürüten ülkelerin başında İngiltere 

ve Hollanda gelmektedir. İngiltere’de tüm kamu kurumlarının kullandığı bir AKKY iletişim 

altyapısı bulunmaktadır. Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm yazılımlar söz konusu 

AKKY altyapısı kanalıyla çalıştırılmakta böylece uygulamaların koordineli, uyumlu 

çalışması da kontrol edilmektedir. Hollanda’da ise AKKY çalışmaları Maliye Bakanlığınca 

yürütülmektedir. Hollanda’da kamu kurumlarının %60’a yakınının AKKY tercih ettiği, 

%47’sinin ise bilişim sistemlerinde AKKY kullandığı tespit edilmiştir (Özdaş, 2012).

Dünya’nın AKKY’lere ilgisinin her gün artmasına karşılık ülkemizde bir takım 

çekinceler bulunmaktadır. Bazı kamu kurumları AKKY’leri denemiş olmakla birlikte 

yaşadıkları bazı zorluklar nedeniyle tekrar daha önce kullandıkları sistemlere dönmeyi tercih 

etmişlerdir (Özdaş, 2012:30). Türkiye bu alanda belirtilen ülkelerin gerisinde olmakla 

birlikte ulusal işletim sistemi PARDUS ile AKKY konusunda önemli bir başlangıç ortaya 

koymuştur. Türkiye AKKY kullanımı konusunda yukarıda belirtilen ülkelerin gerisinde 

olmasına rağmen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) gibi bazı kamu kurumlarında açık kaynak kodlu işletim sistemi ya da diğer 

programların kullanıldığı görülmektedir.

Uluslararası bilgi teknolojisi firmalarının dolaylı ya da direkt baskıları ve 

hükümetlerin bu konuda zorlayıcı bir düzenlemesinin bulunmayışının etkisiyle kamu 

kurumlarının çoğunda AKKY’ler kullanılmamaktadır. Gerek sunucularda gerekse istemci 

bilgisayarlarda kapalı sistemler AKKY’lere oranla daha çok tercih edilmektedir (Yamak, 

2017). Kamu kurumlarında yazılım uzmanı personelin yetersizliği de AKKY kullanımı 

önünde bir engel teşkil etmektedir. Yeterli sayıda yazılımcının bulunmayışı, AKKY
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kullanımı esnasında karşılaşılması muhtemel sorunlara çözüm üretilememesine sebep 

olmaktadır (Çavuş ve Soysal Kurt, 2017). AKKY’lere geçiş sırasında, pek çok kurum, daha 

önce aldığı yazılımlar için ödediği ücretin boşa gideceğini düşünmektedir. Bu durum düşük 

maliyetli ve daha kaliteli olmasına rağmen AKKY kullanımına geçiş sürecini uzatmakta, 

uzun vadede kurumlar için daha yüksek maliyetler ortaya çıkarmaktadır.

Kamu kurumlarında çalışanların önceki alışkanlıklarını terk etmekte isteksiz 

oluşları, AKKY’ler hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaması ve yöneticilerin AKKY 

kullanımına geçiş konusunda yeterince çaba göstermeyişi gibi nedenlerle kamu 

kurumlarında AKKY kullanımına karşı bir direnç oluşabilmektedir. AKKY’lerin kullanımı 

kolay da olsa zor da olsa, kurum iş görenleri bilmedikleri bir programı kullanmaktan 

çekinmektedirler (Çavuş ve Soysal Kurt, 2017). Kamu personeli AKKY kullanımına karşı 

isteksiz davranmaktadır. Bunun farklı nedenleri olmakla birlikte yöneticilerin tavırları da 

bunun bir sebebidir (Akman, 2017). Kamu kurumlarındaki yöneticilerin AKKY kullanımına 

sıcak bakmaları, kurumda bu yönde bir değişim süreci başlatmaları ve bu sürece önderlik 

etmeleri personelin direncini de kırmaya yardımcı olacaktır. Bu yönüyle yönetici direncinin 

önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada AKKY kullanımına karşı yönetici direnci kavramı ve alt boyutları 

(olumsuz önyargılar, değişimi yönetememe endişesi, kurumsal hazırbulunuşluk algısı, bilgi 

eksikliği, alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi) tanımlanmış olup bu alt boyutların bir 

takım demografik özellikler açısından fark gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışma 

kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiş olup yapılandırılmış anket 

yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler SmartPLS 3.0 ve SPSS 21.0 

istatistiksel paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir.
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Gerek AKKY’ler gerekse direnç kavramıyla ilgili bugüne kadar pek çok çalışma 

yapılmakla birlikte ilgili literatürde AKKY kullanımına karşı yönetici direnci ile ilgili bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın, kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı 

yönetici direnci konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde AKKY 

kavramı ve AKKY lisans çeşitleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde AKKY kullanımı 

hakkında bilgi verilmiş ve kullanım alanları, kamu kurularında kullanımı ve bu alandaki 

çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde AKKY kullanımına karşı yönetici direnci 

kavramı üzerinde durulmuştur. Direnç kavramı, direncin tanımı ve nedenleri, direncin 

boyutları hakkında bilgi verilmiş, ayrıca yönetici direnci kavramına değinilip AKKY 

kullanımına karşı yönetici direnci konusunda değerlendirme yapılmıştır. Dördüncü bölümde 

araştırmanın yöntemi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıkları, 

hipotezleri, evren ve örneklemi, veri toplama aracı ve veri analizi konusuna bu bölümde 

değinilmiştir. Beşinci bölümde araştırma ile ilgili bulgulara yer verilmiş olup altıncı ve son 

bölümde ise çalışma ile ilgili sonuç ve tartışma bölümü yer almaktadır.
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1. BÖLÜM: AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR

Bu bölümde AKKY’ler üzerinde durulacaktır. AKKY kavramı açıklandıktan 

sonra açık kaynak kodlu yazılım lisans türlerinden bahsedilecektir. AKKY’lerin kullanım 

alanları ve bu yazılımların kamu kurumlarındaki kullanımları üzerinde durulup AKKY 

üzerine yapılan çalışmalardan da söz edilecektir.

1.1. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kavramı

1969 yılında bilim insanları daha önce sonuçsuz kalan MULTICS projesinden 

esinlenerek UNIX adlı bir işletim sistemi tasarlamışlardır. Yaklaşık on yıl içerisinde 

oldukça yaygınlaşan UNIX işletim sistemi bu sürenin sonunda eğitim kurumlarındaki 

kullanımı da dâhil olmak üzere ücretli hale getirilmiştir. Ücretli olduğu için UNIX işletim 

sistemini öğrencilerine anlatamayan Andrew Tanenbaum adlı bir araştırmacı, UNIX’ten 

esinlenerek MINIX adlı bir işletim sistemi geliştirmiştir. MINIX’i örnek alan Linus Torvalds 

ise bugün dünyanın en büyük açık kaynak kodlu işletim sistemi haline gelen LINUX işletim 

sistemini yazmıştır (Ayaz, 2009:13). Tüm bu geliştirme faaliyetlerinin temelinde bir önceki 

yazılımın açık kaynak kodlarının kullanımı yatmaktadır.

Kullanıcıların kaynak kodlara erişimlerinin olduğu yazılımlara AKKY’ler denir. 

AKKY’leri ticari yazılımlardan ayıran en temel özellik kaynak kodlara erişim imkânının 

bulunmasıdır. Bu durum, kullanıcılara yazılımın kodlarını değiştirme ve geliştirme 

serbestliği tanımaktadır (Çavuş ve Soysal Kurt, 2017). AKKY’ler, ücretsiz çözümler 

sunmasının yanında uyarlanabilirlik, sağlamlık, hızlı ve güvenilir olma özelliklerini de 

bünyesinde barındıran yazılımlardır (Çekinmez, 2009).
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Yazılımcılar genellikle yazılımın kaynak kodlarını saklar, açıklamaz ve üçüncü 

kişilerle paylaşmazlar. Aynı şekilde yazılımın güvenlik, kullanılabilirlik gibi sorunlarını da 

kendileri çözmek isterler. Bu da kullanıcı için yüksek maliyet anlamına gelir. Açık kaynak 

kodlu programlar ise temelde, bu yazılımların kullanılmasına, üzerinde değişiklikler 

yapmasına ya da yapmamasına müdahale edilmeyen ve tüm bunlar karşılığında da herhangi 

bir ücret talep edilmeyen yazılımlardır (Çetin, 2005). AKKY’lerin temel özellikleri, yazılım 

kodlarının herkesçe kullanılabilmesi ve bu kodların değişime ve geliştirilmeye açık 

olmasıdır (Demirtel ve Sağıroğlu, 2011:56).

AKKY, yazılıma ait kaynak kodlarının, herkes tarafından okunabildiği, 

kullanılabildiği, değiştirilebildiği, geliştirilip yeniden dağıtılabildiği yazılım türüdür. 

AKKY’ler, yazılım geliştirme ve güncelleme konusunda kullanıcılara büyük avantajlar 

sağlayabilir (Wheeler ve Dunn, 2013).

Kullanıcılar, AKKY’leri kullanmanın yanı sıra ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir, 

geliştirebilir ve dağıtma sunabilirler. AKKY’ler genellikle anlaşılması oldukça kolay olan 

C, C++ veya Java programlarıyla yazılır (Gündüz, 2019).

AKKY’ler, saat ve cep telefonu gibi gömülü sistemlerden oluşan küçük 

ürünlerden süper bilgisayarlara; ev kullanıcısından büyük işletmelere, özel işletmelerden 

kamu kurumlarına, belediyelerden okullara; herkesin kolaylıkla kullanabileceği, ihtiyaçlar 

doğrultusunda basitleştirilebilen, sağlamlığı artırılabilen, güçlendirilebilen yazılımlardır. 

Her alanda pratik çözümler sunan AKKY’ler, yazılım tekelleşmesine karşı tüketiciye 

alternatifler sunmaktadır (Ayaz, 2009).
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1.2. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisans Çeşitleri

AKKY kullanımı son dönemde artmaya başlamıştır. Hobi amaçlı yazılım 

geliştiren kişilerden ticari firmalara kadar pek çok kişi ve kurum AKKY’leri tercih 

etmektedir. Ancak AKKY’lerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle 

yazılım amacına göre lisans türünün seçilmesi gerekmektedir. AKKY’lerin kullanım 

amacına göre lisans türleri aşağıdaki gibidir:

1. Genel Kamu Lisansı

2. Kısıtlı Genel Kamu Lisansı

3. Özgür Belgelendirme Lisansı

Genel Kamu Lisansı (General Public License -  GPL) bilinen en yaygın GNU is 

Not Unix (GNU) (içinde çekirdeğini, sistem araçlarını, açıcılarını, kütüphanelerini ve son 

kullanıcı programlarını içeren bir işletim sistemi) lisansıdır ve kısaca GNU GPL olarak 

bilinmektedir. Yazılımın açık kaynak kodlu olması koşulu ile gerek ticari amaçlarla gerekse 

kişisel olarak kullanılabilen genel kamu lisansı, yazılımcılar için dağıtım ve değiştirme 

yetkisi sunmaktadır. Bu lisansla yazılan programlar için lisans alma imkânı da vardır. 

Yazılımcının yaptığı değişiklikleri belirtmek zorunda olduğu bu lisans türünde kullanım 

esnasında doğacak sorunlardan ötürü program yazarının bir sorumluluğu bulunmamaktadır 

(GNU, 2020).

Genel kamu lisansı için en önemli husus kodların paylaşılmasıdır. Zira bu, 

yazılımın sürekli olarak geliştirilip dağıtılmasına olanak sağlamaktadır. Yazılımcılar kendi 

projelerinde bu kaynak kodlardan istifade edip tamamını ya da bir kısmını kullanır, geliştirir
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ve dağıtırlar. Yazılımcılar bu programları satıp para da kazanabilirler ancak bunun tek şartı 

üretilen yeni yazılımın da genel kamu lisansı kodlarının paylaşılmasıdır (Mert, 2016).

Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (Lesser General Public License - LGPL), genel kamu 

lisansı türüne göre kısıtların biraz daha azaltıldığı bir sürümüdür. Kısıtlı genel kamu lisansı 

ile yazılan yazılımlar diğer yazılımcılar tarafından kullanılıp üzerinde istenen tüm 

değişiklikler yapılabilmektedir. Yeni yazılacak yazılımın ticari ya da kişisel bir yazılım 

olması bu durumu değiştirmemektedir (Mucitiz, 2020).

Kısıtlı genel kamu lisansı, genel kamu lisansının bazı yazılım kütüphaneleri için 

geliştirilmiş sürümüdür. Kodlarında bazı genel fonksiyonları barındıran parçalar kütüphane 

olarak adlandırılmaktadır. Kütüphaneler genellikle yazılım dillerinden bağımsız olarak 

geliştirilirler ve çok az değişiklikle yeni bir yazılım için uyarlanabilirler. Kısıtlı genel kamu 

lisansı ile genel kamu lisansını birbirinden ayıran temel fark, kısıtlı genel kamu lisansının 

farklı lisansla yazılmış programlarla da kullanılabilmesidir. Bu şekilde, genel kamu 

lisansının aynı lisansla çalışma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olmaktadır (Mert, 2016).

Kısıtlı genel kamu lisansıyla yazılan AKKY’lerin tamamı ya da bir bölümü 

rahatlıkla başka yazılımcılar tarafından kullanılabilmektedir. Kısıtlı genel kamu lisansıyla 

yazılan yeni yazılımların açık kaynak kodlu ya da kapalı kaynak kodlu yazılması 

mümkündür. Bu konuda yazılımcı tamamen özgürdür. Bu yönüyle kısıtlı genel kamu lisansı, 

genel kamu lisansına göre daha kısıtlı bir lisans türüdür (Wmaraci, 2020).

Özgür Belgeleme Lisansı (Free Documentation License - FDL) en az karşılaşılan 

lisans türü olup daha çok doküman koruma amacıyla geliştirilen bir lisanslama şeklidir. 

Metin belgelerinin ve diğer dokümanların özgür dağıtımını sağlamaktadır. Özgür belgeleme 

lisansıyla oluşturulup dağıtılan belgeler tüm kullanıcılar tarafından herhangi bir kısıt
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olmadan kullanılabilir ya da dağıtımı yapılabilir. Son yıllarda elektronik ortamda doküman 

paylaşımının artmasıyla birlikte özgür belgeleme lisansı kullanımı da artış göstermektedir. 

GNU’nun açık kaynak mantığıyla örtüşen özgür belgeleme lisansı, doküman paylaşım 

sistemi güvenli doküman paylaşımına olanak sağlamaktadır (Akadal, Özdemir ve Ayvaz 

Reis, 2013). Özgür yazılımla geliştirilen tüm dokümanların özgürce paylaşımına imkân 

tanımak amacıyla geliştirilen bir lisans türüdür. Özgür belgeleme lisansı ile lisanslanan tüm 

dokümanlar özgürce kopyalanabilme, dağıtılabilme ve geliştirilebilme özeliğine sahiptir. 

Ayrıca ticari ve bireysel kullanıma da izin verilmiştir (Demirtel ve Sağıroğlu, 2011:57).
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2. BÖLÜM: AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMI

Çalışmanın bu bölümünde AKKY’lerin kullanım alanlarına değinilip 

kullanıcıların hangi alanlarda AKKY’lerden faydalanabileceğinden bahsedilecektir. 

Ardından kamu kurumlarında AKKY’lere geçişle ilgili yapılan çalışmalara değinilip bu 

alandaki bilimsel çalışmalara da yer verilerek bölüm tamamlanacaktır.

2.1. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanım Alanları

AKKY’ler günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Gerek kamu 

kurumlarında gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan tüm programlar AKKY’lerle 

yazılabilmektedir. İnternet tarayıcılarından posta sunucularına, işletim sistemlerinden özel 

yazılımlara kadar hemen her alanda AKKY’ler kullanılmaktadır.

Açık kaynak kodlu posta sunucuları oldukça yaygın kullanımı olan sunuculardır. 

Kapalı kaynak kodlu posta sunucularının sunduğu tüm özellikleri bünyesinde 

bulundurmasının yanında ücretsiz oluşu ve sürekli geliştirilmeye elverişli bulunuşu bunda 

önemli bir etkendir. Özdaş (2012), raporunda bazı sektörlerde AKKY olarak geliştirilen 

ürünlerin diğer seçeneklere oranla daha çok pazar payı elde ettiğini tespit etmiş ve Web 

Tarayıcısı, Web İçerik Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemi, Web Sunucusu, Uygulamalar ve 

Mobil İçerik Sistemleri alanlarında başarılı AKKY’lerin varlığından bahsetmiştir.

AKKY’lerin oldukça fazla kullanım alanı vardır. Hemen her alanda, açık kaynak 

kodla geliştirilen yazılım ürünlerinin kullanımı da artmaktadır. Şekil 1 ’de görüldüğü gibi 

açık kaynak kodlu web sunuculardan biri olan ve oldukça fazla kullanıcısı olan Apache web 

sunucusunun 2020 yılı dünya geneli pazar payı %41,75’tir. Apache’yi takip eden Nginx’in
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pazar payı %24,6, IIS’in pazar payı ise %14,28’dir. Diğer sunucu markalarının toplamı ise 

%19,37’yi ancak bulmaktadır (Hostadvice, 2020).

Şekil 1. Küresel Web Sunucu Pazar Payları (2020)

Web içerik yönetim sistemlerinde, kolay kullanım imkânı sunan özel yazılım 

sayısı oldukça azdır. Tablo 1 ’in incelenmesi sonucu bu alanda en çok kullanılan yazılımların 

WordPress, Shopify, Joomla ve Drupal olduğu görülmüştür (w3techs, 2020).

Tablo 1. Web İçerik Yönetim Sistemleri Pazar Payları

İçerik Yönetim Sistemi Kullanım (%) Pazar Payı (%)
WordPress 37 63,5
Shopify 2,6 4,4
Joomla 2,3 3,9
Drupal 1,6 2,6
Squarespace 1,5 2,5

2005 yılında web tarayıcılar kategorisinde AKKY’lerin pazar payı %24 

dolaylarındayken 2011’de bu oran %70 bandına kadar yükselmiştir (W3schools, 2020).
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Tablo T  de de görüldüğü gibi işletim sistemleri kategorisinde Android işletim siteminin 2020 

yılı birinci çeyrek pazar payı %86 olarak gerçekleşmiştir (Counterpointresearch, 2020).

Tablo 2. Dünya Akıllı Telefon Pazar Payları (2020 Yılı 1. Çeyrek)

Marka 2020 1. Çeyrek işletim Sistemi
Samsung 20% Android
Huawei 17% Android
Xiaomi 10% Android
Oppo 8% Android
Vivo 7% Android

Realme 2% Android
Apple 14% IOS
Diğer 22%

Açık kaynak kodlu internet tarayıcılarının kullanımı dünya genelinde oldukça 

yaygındır. Şekil 2 ’de de görüldüğü gibi 2019 yılında dünya genelinde masaüstü 

bilgisayarlarda kullanılan internet tarayıcılarının %75,4‘ünü AKKY’ler olan Chrome (67,2) 

ve Firefox (%8,2) oluşturmaktadır. Microsoft firması tarafından geliştirilen ve Windows 10 

işletim sistemi ile birlikte dağıtılan Edge ise %12,8‘lik bir pazar payına sahip olmuştur 

(Özbaş, 2019).

Şekil 2- Dünya Akıllı Telefon Pazar Payları (2020 Yılı 1. Çeyrek)

2019 in ternet Tarayıcıları Pazar Payları

■ Chrom e ■ Fire fox ■ Edge ■ D iğer
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Pek çok alanda AKKY kullanım oranı kapalı kaynak kodlu yazılım oranlarından 

çok olsa da masaüstü bilgisayar işletim sistemlerinde durum böyle değildir. Tablo 3 ’te 

görüldüğü gibi açık kaynak kodlu Linux ve Ubuntu işletim sistemlerinin diğer işletim 

sistemlerine oranı yalnızca %2,15’tir. Windows, %87,09’luk oranla masaüstü bilgisayar 

işletim sistemleri kategorisinde en yüksek pazar payına sahip bulunmaktadır 

(Netmarketshare, 2020).

Tablo 3. Masaüstü Bilgisayar İşletim Sistemleri Pazar Payları (Haziran 2020)

Platform Sürümü Oran
Windows 10 %54.76
Windows 7 %27.41
Mac OS X 10.14 %3.58
Windows 8.1 %3.52
Mac OS X 10.15 %2.74
Mac OS X 10.13 % 1.51
Windows XP %1.40
Linux %1.20
Ubuntu %0.95
Mac OS X 10.12 %0.66

Siber güvenlik alanında yazılan açık kaynak kodlu programlar da vardır. Açık 

kaynak ücretsiz yazılımlar ile orta ölçekli bir kurumun hemen hemen tüm siber güvenlik 

ihtiyaçlarını karşılamak mümkündür (Btkakademi, 2020).

2.2. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kamu Kurumlarında Kullanımı

AKKY’lerin kullanımı her geçen gün artış göstermektedir. AKKY’ler sanayi, 

eğitim, telekom, sağlık, veri tabanı sunucusu, hobi, genel kapsamlı internet sunucusu gibi 

çok farklı alanlarda kullanılmaktadır (Çetin, 2005).

Açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Linux’u tercih eden ülkelerin sayısında 

da her geçen gün artış göze çarpmaktadır. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
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Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere, Çin Halk Cumhuriyeti, 

Tayland, Finlandiya (Güneş, 2007) gibi ülkelerle birlikte Almanya, Fransa, Avusturya, 

Güney Kore gibi ülkelerde de Linux kullanımında ciddi artışlar ve hükümetlerin yönelişleri 

dikkat çekmektedir (Çetin, 2005). AKKY’lerin kamu kurumlarında kullanımı büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle güvenlik güçlerinin kullandığı sistemlerde AKKY’lerin tercih 

edilmesi mühimdir. Güvenlik unsuru, AKKY’lere ülkeler tarafından da destek verilmesinin 

başlıca itici gücüdür. Kapalı kaynak kodlu sistemlerin saldırılara çok fazla maruz kalması 

nedeniyle pek çok ülke Linux ve benzeri açık kaynak kodlu sistemlere geçişi teşvik etmeye 

başlamıştır (Güneş, 2007).

Ülkemizde AKKY kullanma konusunda zorlayıcı bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Kamu kurumlarında, özellikle sunucu sistemlerinde Linux işletim 

sisteminin kullanıldığı, son dönemlerde masaüstü bilgisayarlarda da AKKY’lerin tercih 

edildiği görülmektedir (Eser, 2011).

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, PARDUS işletim sistemini denemek 

amacıyla Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü pilot alan olarak 

seçmiştir. Kullanıcı bilgisayarlarının yedeklerini alarak yola çıkan Bakanlık, gelen sorunlara 

çözüm amacıyla da bir e-posta adresi belirlemiştir. Bu adrese gelen e-postalar Bakanlık bilgi 

işlem birimi ve ULAKNET ortaklığıyla çözüme kavuşturulmuştur. PARDUS’un 2023’e 

kadar bir milyon sekiz yüz bin bilgisayarda daha kullanılması beklenmekte ve böylece 

işletim sistemi ve diğer yazılım lisanslarından yıllık 2,2 milyar dolar kâr edilmesi 

amaçlanmaktadır (Bilisimdergisi, 2015).

MEB, PARDUS işletim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla 60 bin 

etkileşimli tahtaya PARDUS kurdurmaya karar vermiştir. Bu amaçla ULAKBİM ile bir
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işbirliği protokolü imzalayan MEB, 60 bin etkileşimli tahtada PARDUS’u kullanmaya 

başladıktan sonra okullardaki tüm etkileşimli tahtalara PARDUS kurulacağını duyurmuştur. 

Ayrıca okullardaki etkileşimli tahtalar için özelleştirilen PARDUS ETA, bu işletim 

sistemine sahip etkileşimli tahtaların uzaktan kontrolünü sağlayacaktır. Öğrenci ve 

öğretmenlerin etkileşimli tahtaları daha aktif ve verimli kullanabilmeleri için yeni arayüz 

tasarımlarının da yapılması planlanmaktadır. MEB’in PARDUS işletim sistemini 

kullanmaya başlamasıyla öğrenciler küçük yaşta AKKY’lerle de tanışmış olacaktır 

(Trthaber, 2019).

Türkiye’de üniversiteler de açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanmaya 

başlamışlardır. İlk olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde PARDUS’un yaygın ve etkin 

kullanımı için TÜBİTAK ULAKBİM ile protokol imzalanmıştır (Milliyet, 2017).

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TÜBİTAK ile birlikte yaptığı Sayısal Kayıt 

ve Arşiv Sistemi Projesi (SKAAS) kapsamında SKASS kullanıcı bilgisayarlarında 

PARDUS işletim sistemi kullanmaya başlamıştır. 2008 yılı Ağustos ayında devreye alınan 

sistemle Ankara merkezde uydu, kablo ve karasal ortamdan yaklaşık 110 televizyon ve 80 

radyo yayını alınıp kaydedilmeye, izlenmeye ve analiz edilmeye başlanmıştır. Kullanılan 

açık kaynak kodlu SKASS, izleme uzmanlarına, arşivinden istenen yayının, istenen tarihteki 

kayıtları izletilebilmekte ve anahtar kareler ile yayın içeriği hızlı bir şekilde 

görüntülenebilmektedir (RTÜK, 2020).

Elektronik cihazların yazılımı için mutlaka gerekli olan işletim sistemi 

yazılımlarının çoğu yurt dışından ithal edilmektedir. Bu durum hem ekonomik olarak hem 

de stratejik olarak üzerinde durulması gereken bir husustur. PARDUS işletim sistemi bu 

yönden oldukça önem taşımaktadır. Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile
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yaşadığı ticari gerginlikler sonrasında hükümet tarafından belediyelere çağrıda bulunulmuş 

olup yerli işletim sistemi olan PARDUS kullanmaları talep edilmiştir. Çağrıya en kapsamlı 

cevap Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden gelmiştir. Belediye bünyesinde bulunan 

iki bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Muhtarlıklarda 

kullanılan bilgisayarların da PARDUS işletim sistemine geçirilmesi yönünde pilot 

çalışmalar başlatılmıştır (Kılınç, 2018).

Türkiye’de pek çok yerel yönetim organında AKKY’ler kullanılmaktadır. Yerel 

yönetimler AKKY’leri hemen her alanda kullanabilmektedirler. Proje yönetiminden fiziksel 

planların hazırlanmasına, içme suyundan doğalgaz alt yapı ağlarının bakım ve onarımına, 

mali yönetimden çevre koruma hizmetlerine, ulaşım planlamasından kanalizasyon ve drenaj 

işlerine, temizlikten kriz planlarına kadar tüm alanlarda AKKY’ler rahatlıkla 

kullanılmaktadır (Ayaz, 2009).

Pendik Belediyesi gerek firmalara gerekse yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak 

adına “Açık Kaynak Kod Dönüşüm Projesi” adıyla bir proje başlatmıştır. 2018 yılında 

başlatılan projeyle tüm alımlarda ve geçişlerde AKKY’ler kullanmayı amaçlamışlardır. 

Açık Kaynak Kod Dönüşüm Projesi kapsamında 22 adet AKKY kullanmaya başlayan 

Pendik Belediyesi (Pendik Belediyesi, 2018), yabancı yazılımlar yerine PARDUS işletim 

sistemini kullanarak 12 milyon lira tasarruf etmiştir (Övünç, 2018). İzmit Belediyesi de 2016 

yılından beri açık kaynak kodlu PARDUS işletim sistemini kullanmaktadır. Belediye 

bünyesinde bulunan tüm bilgisayarlar PARDUS işletim sistemine geçirilmiştir. 

PARDUS’un yerli işletim sistemi olmasının yanında virüslere karşı daha güvenli ve ücretsiz 

olması da İzmit Belediyesi’nin PARDUS’u kullanma nedenleri arasında yer almaktadır 

(İzmit Belediyesi, 2018).
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Vermeyi düşündükleri personel eğitimlerini planlayıp uygulayan ve tüm alt yapı 

çalışmalarını da bitiren Sancaktepe, Beykoz, Sultanbeyli, Çekmeköy, Tuzla, Şile, Üsküdar 

ve Ümraniye Belediyeleri de yaptıkları protokollerin ardından yerli ve milli işletim sistemi 

olan ve ULAKBİM tarafından geliştirilen PARDUS’un kullanımına başlamışlardır 

(Oğuztürk, 2017).

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi de PARDUS işletim sistemini kullanan 

kamu kurumlarından biri olmuştur. Kurumdaki bilgisayar sistemlerini PARDUS’a geçiren 

hastane yönetimine TUBİTAK tarafından 2016 yılında ödül verilmekle birlikte, hastanenin 

500 bin lira tasarruf ettiği belirtilmiştir (DHA, 2016).

Milli Savunma Bakanlığı 2007 yılından beri toplam 625 sunucu ve 4500 adet 

istemci bilgisayarda PARDUS işletim sistemini kullanmaktadır. 2009 yılı itibarıyla Milli 

Savunma Bakanlığında 2 milyon ABD Doları tasarruf sağlanmıştır. T.C. Merkez Bankası da 

sunucu ve masaüstü bilgisayarlarda AKKY’ler kullanmaktadır. Merkez bankası bünyesinde 

günlük 1500 kullanıcı tarafından gönderilen yaklaşık 20.000 elektronik posta AKKY’lerle 

kontrol edilmektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik 

Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Şanlıurfa Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezi, Aydın Didim Devlet Hastanesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MSB 

Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Oğuztürk, 2017), Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, MEB, 

Enerji Piyasalarını Düzenleme Kurulu (EPDK), Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet 

Hastanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda da 

açık kaynak kodlu sunucu ve masaüstü sistemler kullanılmaktadır (Eser, 2011).
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Kamu kuruluşlarının çoğu AKKY’leri kullanmak istemekte ancak teknik 

desteğin yetersiz kalması nedeniyle kapalı sistem yazılımlarla çalışmak durumunda 

kalmaktadır. Bu da AKKY’lerin kaynak kodlarında değişiklik yapılmasına fırsat 

vermemektedir. Kamu kurumlan, PARDUS işletim sistemi ile performans ve maliyet 

açısından kar elde etmektedir. Bunun yanında LibreOffice gibi AKKY’lerin piyasadaki 

diğer ofis yazılımlarına benzerliği sayesinde kullanıcı geçişini kolaylaştırmaktadır (Gündüz, 

2019).

2.3. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Üzerine Çalışmalar

Bu bölümde Türkiye ve dünyada AKKY’ler üzerine yapılan çalışmalara 

değinilecek, çalışmalar sonunda elde edilen bulgular paylaşılacaktır.

Yılmaz (2019)’ın çalışmasında KVA’ları (Kurumsal Veri Altyapısı) oluşturan 

web servislerinin Özgür Açık Kaynak (ÖAK) kodlu yazılımlarla gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiş ve ücretsiz olan GeoTools kütüphanesi kullanılarak örnek uygulama için 

belirlenen web servislerinden bir kısmı yazılmıştır (Yılmaz, 2009).

Şirikçi (2013) tarafından yapılan çalışmada ise “adli bilişim incelemelerinde veri 

kurtarma işlemlerinin AKKY’ler ile yapılabilmesinin mümkün olup olmadığı ve veri 

kurtarma konusunda kapalı ve AKKY’lerin karşılaştırılması” yapılmış ve çalışmanın sonuç 

bölümünde bundan sonraki çalışmalarda kapalı ve AKKY’lerin tek başına kullanılması 

yerine her iki yazılım türünün de birlikte kullanımının detaylı sonuçlara ulaşmak için faydalı 

olacağı görüşü paylaşılmıştır (Şirikçi, 2013).

Sarıkaya (2019) çalışmasında, işletmelerin kapalı kaynak kodlu işletim 

sistemlerinden açık kaynak kodlu ve milli bir işletim sistemine geçiş süreçleri incelenmiş ve 

işletmelerde AKKY kullanımının henüz istenen düzeyde olmadığı, insanların ücretli olan
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kapalı kaynak kodlu yazılımları daha çok tercih ettiği, pahalı olan lisanslar yerine de korsan 

kullanıma yöneldikleri tespit edilmiştir (Sarıkaya, 2019).

Başka bir çalışmada, C# programlama dili ve .NET platformu dili ile açık kaynak 

kodlu, web sayfa filtreleme ve engelleme, geçici şifre, zaman kontrolü, raporlama ve takip 

gibi fonksiyonları da olan ebeveyn kontrol programı yazılmıştır (Mert, 2016).

Küçükönder (2014), açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinin 

kullanımı ile ilgili bir araştırma yapmış ve Moodle, Dokeos, ATutor, Claroline, Bodington, 

eStudy, Docebo, DotLRN, Drupal, Sakai, eFront, OLAT gibi açık kaynak kodlu öğrenme 

yönetim sistemlerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koymuştur. Çalışma sonucunda söz 

konusu yazılımların bütün işletim sistemleriyle uyumlu çalışabildikleri, SCORM ile uyumlu 

oldukları, çoklu dil desteği yanında engellilerin kullanımına da uygun oldukları tespit 

edilmiştir (Küçükönder, 2014).

Corbly (2014), yapmış olduğu çalışmada okurlarına AKKY’ler hakkında genel 

bir bilgi vermiş, sonrasında doğrudan kayıt sorunlarına sebep olan ücretsiz ve AKKY’lere 

özgü lisanslama sorunları üzerinde durmuştur. Çalışmasında AKKY’lerin webde nasıl 

bulunacağına dair stratejiler de göstermiştir (Corbly, 2014).

Shaikh (2016), “Negotiating Open Source Software Adoption in the UK Public 

Sector” adlı çalışmasında İngiltere’de Camden ve Bristol City'de iki yerel konseyde 

kullanılan AKKY’leri incelemiştir. Gerek Camden gerekse Bristol, on yıl veya daha uzun 

süredir çok sayıda açık kaynaklı yazılımlarla çalışmaktadır. Aynı zamanda araştırmacı, 

gazeteleri, dergileri ve diğer çevrimiçi materyalleri taramış ve açık kaynaklı yazılıma ticari 

ilginin 2000'li yılların ortalarında gerçekleşmeye başladığını, İngiltere'de kamu sektörünün 

AKKY’lere sadece birkaç yıl önce ilgi göstermeye başladığını tespit etmiştir.
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Godfrey ve Tu (2000), yaptıkları çalışmada Linux işletim sistemini 

incelemişlerdir. Son sürümünde iki milyondan fazla kod satırı bulunduran Linux'un daha 

yavaş büyüdüğünü bulmayı bekleyen araştırmacılar, araştırmaları sonunda daha farklı 

sonuçlarla karşılaşmışlar ve Linux'un birkaç yıldır süper doğrusal bir hızla büyüdüğünü 

bulmuşlardır. Çalışmalarında Linux çekirdeğinin evrimini hem sistem düzeyinde hem de 

büyük alt sistemler içinde araştıran araştırmacılar, Linux'un neden bu kadar güçlü bir 

büyüme sergilediğini tartışırlar. Kavanagh (2004), “The Open Source Definition” adlı 

makalesinde genel hatlarıyla açık kaynak kod üzerinde durmuş, konuyla ilgili derinlemesine 

bir analiz yaparak açık kaynaklı lisanslama yöntemleri hakkında bilgi vermiştir.
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3. BÖLÜM: AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMINA KARŞI 

YÖNETİCİ DİRENCİ

Yenilik ve değişim faaliyetleri, tüm sektör ve işletmelerde karmaşıklıkları ve 

belirsizlikleri beraberinde getirir. Bu karmaşıklık ve belirsizlikten dolayı çalışanlar 

kaygılanır ve söz konusu yenilik ve değişime karşı direnç gösterir. Alışılmış yazılımların 

terk edilerek AKKY kullanımına geçiş sürecinde de durum aynı olabilmektedir. Çalışanların 

değişime direnç göstermesi beklenen bir durum iken yöneticilerin de direnç gösterdiklerini 

görmek mümkündür.

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle direnç kavramına değinilecektir. 

Sonrasında yönetici direnci kavramı üzerinde durulacak ve AKKY’lere karşı yönetici direnci 

ve boyutları hakkında bilgi verilecektir.

3.1. Direnç Kavramı

Değişim süreçlerinde karşımıza çıkabilecek en önemli sorun kurumsal dirençtir 

(Bulut ve Arbak, 2012). Literatürde Coch ve French (1948)’in değişime karşı dirençle ilgili 

çalışmaları ilk çalışmalardan biri olarak gösterilmektedir. Direnç umulmadık rötarları, 

maliyetleri ve dengesizlikleri stratejik bir yenilik aşamasına sokan çok yönlü bir olgudur 

(Cici Karaboğa, 2018). Değişime direnç adeta örgütteki değişime mani olma, değişime 

güvenmeme veya değişimin getireceği şeylerden şüphelenme gibi çalışan davranışlardır 

(Akoğlan Kozak ve Genç, 2014).

Değişim mevcut durumu değiştirmeyi ifade etmektedir. Bu yönüyle var olanın 

değiştirilmesi, çalışanın da pozisyonunu değiştirecektir. Bu da çalışanlar üzerinde 

memnuniyetsizlik doğurmakta ve çalışanın bu duruma karşı negatif bir tepki vermesine
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neden olmaktadır (Emir, 2004:54). Değişimin neticeleri bilinmez. Bu nedenle de iş görenler 

bu duruma direnç gösterirler. Bu durum her toplumda görülebilen bir gerçekliktir. 

Thompson bunun yalnızca bürokraside değil tüm örgütlerde görülebilen bir olgu olduğunu 

belirtmektedir (Doğru ve Uyar, 2012).

Değişime karşı direnç, zaman alan bir örgütsel değişim gayretinin başarısını 

etkileyecek riskli bir etken olarak kabul edilmiştir. Yöneticiler, değişime karşı direnç olarak 

adlandırılan ve aslında çalışanlardan da beklenen bu tepkinin üstesinden gelmek 

zorundadırlar. Zira kurumsal değişimin başarısına karşı, aşılması en zor engellerden biri 

değişime karşı dirençtir. Değişim ve dönüşüm faaliyetleri karşısında iş görenin gerek 

bireysel, psikolojik ve gerekse örgütsel olarak tepki vermesi kaçınılmazdır. Direnç küçük ya 

da büyük olsun her türlü değişimde olağan bir durumdur. Örgütlerde gerçekleştirilen değişim 

çalışmalarında, direnç gerçeğinin göz önünde bulundurulmaması değişim sürecinin zarar 

görmesine yol açabilir (Ercan, 2014). Dirençle karşılaşan bir yöneticiden beklenen, bu tür 

tepkileri minimize etmek ve mümkünse ortadan kaldırmaktır.

Direnç, bireysel olabileceği gibi grup veya örgüt seviyesinde de kendini 

gösterebilir. Zira değişim iş görenlerin ekonomik kayıp yaşamalarına veya sosyal 

statülerinin değişmesine neden olabilir. Tüm bunlar iş görenler için bilinmezlik ve kaygı 

doğurur. Değişim iş görenler için yeni şeyler öğrenmenin yanı sıra bedenen ve zihnen yeni 

gayretler ortaya koymayı da zorunlu kılar. Bu durum iş görenler için rahatsızlık nedeni 

olabilir (Budak ve Budak, 2006:547). Yukarıda sayılan sebepler dirence sebep olmaktadır 

(Tuncer, 2013).



23

3.1.1. Direncin Tanımı

Direnç, olağan ve benimsenmiş düzeni (statüko) değiştirme ısrarına karşılık, 

mevcut durumun muhafaza edilmesi istikametinde davranan, sınırlayıcı bir unsur olarak 

tanımlanmaktadır (Anderson, 2002:7). Folger ve Skarlicki (1999), değişime direnç 

kavramını; iş görenlerin yeniliğe meydan okuyan, yeniliği engellemeye çalışan, sistemi eski 

haline dönüştürmeye yönelik idrak, söz ve eylemleri şeklinde tanımlar. Direnç; iş görenlerce 

değişime mani olma, değişimi savsaklama ve evirme gayreti şeklinde ortaya çıkan 

eylemlerdir (Bemmels ve Reshef, 1991:231).

Waddel ve Sohal (1998:543), direnci örgüt ortamında doğal bir cevap veya 

değişime bir refleks şeklinde oluşan koruma güdüsünün anlatımı şeklinde tanımlar. Bu 

yönüyle direnç, genel anlamıyla iş görenlerin olumsuz yaklaşımlarıyla veya üretkenlik 

karşıtı tavırlarıyla ilintilidir (Tuncer, 2013). Zaltman ve Duncan, (1977:63)’a göre direnç, 

herhangi bir davranıştır. Var olan durumda değişiklik yapmak amacıyla yapılan zorlamaya 

karşılık yine var olan durumu muhafaza etmeye yarar. Bu şekilde direniş; örgütsel zeminde, 

doğal olarak değişimin bir refleksidir. Aslında bu refleks, yöneticiler nezdinde değişime 

engel olmak, geciktirmek ya da savsaklamak şeklinde algılanan sıradan bir iş gören davranışı 

gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla direnç genel itibarıyla iş görenlerin olumsuz 

yaklaşımlarıyla ya da zıt eylemlerle ilintilidir (Cici Karaboğa, 2018).

3.1.2. Direncin Nedenleri

Değişim, güç ve yorucu bir süreçtir. Var olan sistemi değiştirmeye çalışmak 

alışkanlıkların da terk edilmesini zorunlu kılar. Bu durumda direnç olası bir durumdur. Alan 

taraması neticesinde değişime karşı gösterilen direncin pek çok sebebine rastlanmıştır.
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Çalışanlar örgüt içerisinde değişime farklı nedenlerle direnç gösterebilmektedir (Akoğlan 

Kozak ve Genç, 2014).

Lewin (1947) direncin sebebini daha farklı şekilde değerlendirmektedir. Ona 

göre kişilerin değişim karşısındaki direncini kavrayabilmek için grupların yaklaşımına 

odaklanmak gerekir. Zira bireylerin içerisinde yer aldıkları grupların bir takım değerleri ve 

fiilleri vardır. Bireyler kimliklerini biraz da üyesi oldukları, kendini ait hissettikleri bu 

gruplardan almaktadırlar. Bu nedenle örgütsel değişim halinde grup tavrı önemlidir. 

Değişime direnç gösteren bir grupta yer alan birey, bu gruptan ayrılmak istemiyorsa 

değişime direnç göstermek durumundadır. Eğer grubun değişime direnci daha yumuşak 

olacaksa bireyin direnci de buna paralel olarak daha düşük olacaktır. Kısacası değişimin 

odağında grup vardır (Lewin, 1947’den Akt. Timurturkan, 2010).

Taş (2007) direncin nedenlerini ekonomik sebepler, kültürel sebepler, siyasal 

saplantılar, kurum içi körlük ve durumdan fayda sağlama şeklinde ortaya koymaktadır. İş 

görenler değişik sebeplerle örgütteki değişime direnç gösterirler. Değişimin bir yarar 

getirmeyeceğini düşünmek veya değişim akabinde iş güvencesiz kalma korkusu, değişecek 

olan konumu nedeniyle statü ve güç kaybetme endişesi gibi sebepler çalışanların direncine 

sebeptir (Akoğlan Kozak ve Genç, 2014).

Plant (1987), örgütte rastlanan direncin ilk nedenini bilinmeyene verilen tepki 

şeklinde ortaya koymaktadır. Değişim hakkında çalışanların bilgilendirilmemesi, statüye ve 

güce yönelik tehdit algısı, değişimin lüzumsuz olarak algılanması, yöneticilere güvenmeme, 

ast-üst çalışanlar arasındaki iletişimsizlik, bireyin yetersiz görülme endişesi, alışkanlıklara 

aşırı endekslenmek gibi nedenlerin de direnci güçlendireceğini söylemiştir (Akman, 2017).
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Omrani (1992)’ye göre değişik statüde görev yapan çalışanlar birbirinden farklı 

sebeplerle değişime direnç gösterirler. İş görenlerin örgütsel değişime verdikleri tepkiler iki 

gruba ayrılır: Orta düzey yöneticilerin dirençleri ve alt seviye iş görenlerin dirençleri. Orta 

düzey yöneticiler çoğunlukla mevcut statülerinin kaybolması endişesiyle, alt seviye iş 

görenler ise işlerinden olma veya daha çok sorumluluk yüklenme tehlikesi gibi sebeplerden 

ötürü değişime direnç gösterirler. Çalışanların gerek örgüt içi gerekse örgüt dışı 

alışkanlıklarını, iş yapış yöntemlerini, mesailerini, daha önceden tesis edilen düzenlerini 

değiştirmek, belirsizlikle yüzleşmekten çekinme iş görenlerin dirençlerinin sebebi olarak 

benimsenir ve bu tepkiler insani tepkilerdir. Fakat değişim gayretlerine mani olmak, bu 

çabaları savsaklamak, durdurmak veya tepkisiz kalmak işletmenin rekabet ortamında güç 

kaybetmesine sebep olacak kurumsal bir ortam yaratacaktır (Bulut ve Arbak, 2012).

Dalin, Rolf ve Kleekamp, (1993:25)’a göre değişimi engelleyen unsurlardan biri 

olan direncin sebepleri dört grupta incelenebilir (Dalin vd. 1993’ten Akt. Akman, 2017):

1. Değer Algısı: Değişimin değer unsurlarıyla bireylerin değer unsurlarının 

çelişmesi halinde direnç göstermeleridir.

2. Tehdit Algısı: Değişime direnç gösterenlerin direnci, konum ve güçlerinin 

tehdit edildiği müddetçe sürer. Değişim, kişilerin konum ve güçlerini destekler tarzda ise 

kişiler değişimi destekler ve buna uyum gösterirler.

3. Psikolojik Algılar: Bireyler; güvenliklerinin, alışkanlıklarının ve duygusal 

durumlarının olumsuz etkileneceğini düşünmeleri durumunda değişime direnç gösterirler.

4. Uygulamaya Karşı Yetersizlik Algısı: İş görenler; bilgi, birikim ve 

yeterliklerinin yeni sisteme cevap veremeyeceğini düşündükleri anda yetersizlik hissine 

kapılırlar. Bunu tehdit gibi değerlendirir ve direnç gösterirler (Akman, 2017).
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Harvey ve Broyles (2010:34)’e göre dirence sebep olan şeyler; mülkiyet 

eksikliği, fayda eksikliği, ilave yükler, yönetici, yalnızlık, güvensizlik, sıkıntı, norm 

uyumsuzluğu, kargaşa, üstünlük tanıma, ani toplu değişim, diferansiyel bilgi, tanıma 

eksikliği, ani toplu değişim, başarısızlık korkusu, inanç eksikliği, belirsizlik, liderlik eksiği 

ve uyuşukluktur (Harvey ve Broyles, 2010’dan Akt. Karabal, 2018).

Yenigürbüz (2017)’e göre değişimi engellemeye çalışmanın farklı boyutları 

bulunmakla beraber bu boyutlar rasyonel, duygusal ve sosyal sebepler şeklinde üçe 

ayrılmaktadır. Rasyonel sebepler çoğu zaman değişim zamanını, maliyetini ve teknolojik 

uygunluğunu içine alan, bilimsel verilerle desteklenen direnişlerdir. Dayandıkları temel 

nokta kuvvetli olduğu zaman bu tür direnişler büyük geçerlilik kazanırlar. Bunların temel 

noktaları kuvvetli olması durumunda önemle üzerinde durulmalı ve mutlaka gerekli 

hassasiyet gösterilmelidir. Duygusal sebeplerin dayanak noktası ise korku ve güvensizliktir. 

Direnişin duygusal boyutu mantığa uygun olabilir fakat somut nedenlerle desteklenmesi 

mümkün değildir. Duygusal direnişin sebeplerini bilinmeyene karşı kaygı duyma, yönetime 

güven duymama, bireyin tehdit algıları ve kendine güven eksikliği şeklinde sıralamak 

mümkündür. Direnişin sosyal boyutunun mantıksal bir özelliği vardır. Toplum, çalışanlar 

üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Çalışanlar, mensubu oldukları toplumun değerlerine 

karşı olarak gördükleri değişime karşı direnç gösterebilirler. Böylesi durumlarda bireyler, 

kişisel fikirlerini ikinci plana itip toplumsal değerlere göre hareket edebilmektedir 

(Yenigürbüz, 2017).

Değişime direnç göstermede sıklıkla rastlanan durumları (İleri ve Güven, 2003);

• İş ile ilgili nedenler,

• Kişisel nedenler,
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• Sosyal nedenler,

• Örgütsel nedenler

şeklinde sıralamak mümkündür.

1. İş İle İlgili Nedenler: Teknolojik otomasyon sonucunda meydana gelecek 

değişim uygulamaları çalışanlar için en önemli tedirginlik nedenidir (Mullins, 1993). İş 

görenler, iş süreçlerinin ve bilgilerin değişmesi sebebiyle işlerini yitirecekleri endişesi ile 

birlikte direnç gösterirler (Oreg, 2006). Zira artık yeni bilgiler öğrenmek, yeni süreç ve 

tekniklere ayak uydurmak zorunluluğu vardır. Bunun yanında eski bilgi ve yetkinliklerin işe 

yaramadığını düşünürler. Bir müddet sonra iş görenler, değişimin ekonomik olarak da 

kendilerine zarar vereceği hissine kapılabilirler. Makinelerin çok kısa bir sürede, bu işe 

yıllarını vermiş bir çalışanın yaptığı işi yapması çalışanın yıllardır verdiği emeği ortadan 

kaldırabilir. Oysa çalışan için önemli olan kendisi ve ailesinin refahıdır. Bir yandan 

konumunu kaybetmesi, diğer yandan ustalık yeterliliğini yitirmesi, ekonomik olarak güç 

kaybetmesi ve hiç bilmediği yeni şeyler öğrenmek zorunda oluşu değişime karşı direnç 

göstermesine sebep olur (Choi ve Ruona, 2011).

Bu gruptaki nedenleri teknolojik işsizlik korkusu, iş yükü artışı korkusu, teknik 

bilgi yetersizliği korkusu, iş-ücret/ödül ilişkisinde değişiklik korkusu, değişimi teknik olarak 

imkânsız görme, iş koşullarında değişiklik korkusu ve maliyet yüksekliği olarak 

sıralayabiliriz (İleri ve Güven, 2003:101).

2. Kişisel Nedenler: İnsanlar yaratılıştan tutucudurlar. Tüm canlılar mevcut 

şartların değişmesini hayatını sürdürmeye karşı bir tehdit olarak algılarlar. Bu nedenle de 

mevcut durumun değişmesini istemezler. Değişimin özünde bulunan belirsizlik canlıları
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huzursuz eder ve bu durumu, sonucu kestirmesi güç bir serüven olarak algılarlar. Bu yüzden 

çoğu insan değişime karşı direnç gösterir, zira değişim insanları tehdit eder (Çalışkan, 2019).

Alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi, güvenlik gereksinimi, bilinmeyen 

korkusu, yeni şeyler öğrenme zorluğu, dar görüşlülük, kişinin benlik kavramı, değişiklik 

fikrinin kaynağı, başarısızlıktan kaçınma, muhtemel maddi ve manevi kayıplar, kişi, grup ve 

örgütün kültürü, değişim müdahale stratejisi, değişim programının kapsamı, değişim 

uzmanının tutum ve davranışı kişisel direnç sebepleri arasında yer almaktadır (İleri ve 

Güven, 2003).

3. Sosyal Nedenler: Değişimin etkisi hiçbir zaman çalışanla sınırlı kalmaz. 

Çalışanın yanı sıra onların içerisinde yer aldıkları grupları, çevreleri de etkisi altına alır. Bir 

gruba dâhil olan, sosyal çevreye sahip her çalışan, bu sosyal çevrenin değişimden zarar 

görmemesi için değişime direnç gösterir (Avey, Tara ve Fred, 2008). Değişim grupların 

şekilsel olmayan ilişkileri için tehdit oluşturur. Çalışanın, iş arkadaşlarından ayrılması ya da 

grup üyelerinden birinin haksızlıkla karşı karşıya kalması veya işinden edilmesi grubun 

ahengini bozar. Bu durumda tepki ve direnç kaçınılmazdır (Bovey ve Hede, 2001).

Bir çalışan çalıştığı kurumun amaç ve misyonunu ne kadar çok kabul etmişse 

organizasyona bağlılığı da o denli yüksektir. Grubun hedefleri ile değişimin hedefleri 

arasında bir çatışma olması durumunda direnç oluşabilir (Burnes ve Philip, 2011). Kimi grup 

üyeleri ise mevcut yöneticilerle çalışmaktan hoşlanabilirler. Değişim sonrasında 

yöneticilerin değişmesi grup üyeleri arasında endişe ve tepkiye sebep olabilir (Fox ve 

Hamburger, 2001).

Sosyal nedenler, değişimin amaçlarıyla grup üyelerinin değerlerinin 

örtüşmemesi, değişim talebinde bulunanlar ya da bu değişimi gerçekleştirmekle yükümlü
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olanlara karşı duyulan güvensizlik ya da onlara karşı olumsuz tutum sergilenmesi, grubun 

ya da grup üyelerinin yakın çevresinin değişim çabalarına karşı negatif tavırları, var olan 

sosyal ilişkileri değiştirmeme ve sürdürme isteği, değişimi yürüten ya da yönetenlerin 

arasına girememiş olduğuna inanmak, başkaları tarafından yönlendirilmelere kapalı olmak, 

söz konusu değişimin bir grubun menfaatleri için yapıldığını düşünmek şeklinde 

sıralanabilmektedir (İleri ve Güven, 2003).

4. Örgütsel Nedenler: Her örgütte zaman zaman durağanlıklar göze çarpar. 

Örgüt yöneticileri bu durağanlığı değiştirip örgüte hareketlilik kazandırmak istediği zaman 

kimi çalışanlar buna direnç gösterir. Bilhassa işletmede yapılan değişimler, örgütün formal 

yapısını da değiştirebilir. Değişim sonrası örgütteki bazı birim veya servislerin 

sonlandırılması söz konusu olabilir. Bu durum örgüt içindeki bireyler arasındaki ilişkilerin 

değişimini de beraberinde getirir. Kimi ilişkiler biterken kimi yeni ilişkiler de başlayabilir. 

Bu durumda önceki konumunu, gücünü yitiren çalışanların direnç göstermesi doğaldır 

(Ülgen, 1997).

Bu grupta şu nedenler sıralanmıştır: İşlevsel olmayan bir örgüt yapısı, amaca 

yönelik örgütlenmeyen gruplar ve ekip çalışmalarının olmayışı, örgüt güç dengelerinin 

değişime sıcak bakmamaları veya anlaşamamaları, önceki başarısız değişim çabaları (İleri 

ve Güven, 2003).

Dent ve Goldberg, farklı kaynaklardan faydalanarak değişime direncin 

nedenlerini belirsizlik, kendi çıkarlarını tehdit altında görme, değişikliğin gerekliliğine ikna 

olmama, sonuçları hakkında farklı algılar, kaybetme hissi ve hoşgörü eksikliği (Griffin, 

1993) olarak belirtmiştir. Steers ve Black (1994)’e göre direncin sebebi ise iş görenlerin iş 

güvenliğine dönük endişeleri, mevcut güç ve yetkilerini kaybetme riski, iş yapış şekillerinde
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ve diğer hususlarda değişimle birlikte gelen belirsizliktir. Değişime direncin üç nedeninin 

olduğunu belirten Dublin ve Ireland ise (1993), bu üç nedeni şu şekilde sıralar: çalışanların 

sosyo-ekonomik açıdan yetersizliği, ortaya çıkabilecek neticelerden endişelenmeleri, 

bilinmeyenden korku ve iş görenlerin değişimle beraber doğacak ama yöneticilerce göz ardı 

edilebilecek problemlerden korkmaları (Griffin 1993, Steers ve Black 1994, Dublin ve 

Ireland 1993’ten Akt. Güleç Solak vd., 2017).

Moorhead ve Griffin (1995)’e göre, örgüt içerisinde değişime direnç iç veya dış 

kaynaklardan doğmaktadır. Bu kaynaklar bireysel veya örgütsel olarak gruplanmaktadır 

(Karabal, 2018).

Örgütsel direnç konusunda pek çok ulusal ve uluslararası çalışma bulunmasına 

rağmen bilişim sektöründe yapılan çalışma çok azdır. Bunlardan biri Markus (1987)’a ait 

çalışmadır. Markus, çalışanların bilişim alanında direnç göstermelerinin sebebini üç teoriye 

dayandırmaktadır. İlk teori bireyin ya da grubun iç etkenleri sebebiyle direnç, ikinci teori 

uygulamadaki veya işleyişteki içsel etkenler sebebiyle direnç, üçüncü teori de insanlarla 

alakalı hususlarla sistem özelliklerinin etkileşimi sebebiyle oluşan dirençtir. Analitik 

düşünebilen bireyler yenilikleri daha kolay kabul etmektedirler. Buna karşılık duygularıyla 

hareket edenler direnç göstermektedirler. Bu durum birinci teorinin örneğini 

oluşturmaktadır. Ergonomik olmayan sistemlere karşı gösterilen direnç ikinci teoriye örnek 

olarak verilirken üçüncü teorinin örneği biraz daha girifttir. Üçüncü teoride yalnızca insan 

ya da yalnızca sistem bulunmaz. Bu iki unsur bir arada ve etkileşim halindedir ve bu 

etkileşim neticesi dikkat gerektiren sonuçlar ortaya çıkabilir. Zira yeni sistemden olumlu 

etkilenecek bireyler sistemi kabul ederken olumsuz etkilenecek olanlar direnç 

göstereceklerdir. Etkileşim teorisine göre Markus ’un belirttiği şekliyle bilgisayarlara dayalı 

sistemler insan unsuru olmadan değişimi gerçekleştiremezler. Zira bunu kabul edecek olan
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da reddedecek olan da insandır. Shackel (1991) ise bir yazılımın benimsenmesi için 

“işlevsellik, kullanılabilirlik ve kullanıcının yazılımı sevip sevmemesi etkenlerinin maliyet 

ile karşılaştırılması gerektiğini söylüyor.” (Markus, 1987 ve Shackel, 1991’den Akt. Çalışır 

ve Alaçam, 2007:2).

3.1.3. Direncin Boyutları

Örgütsel değişime direnç, çalışanın değişim sonrası elinden gideceğini 

düşündüğü bazı ayrıcalıklarını muhafaza etmeye dönük bir tutum şeklinde değerlendirildiği 

zaman daha doğru anlaşılır (Schalk, Campbell ve Freese, 1998).

Oreg (2006), (Stensaker ve Meyer, 2012), Piderit (2000), çalışanların değişime 

karşı gösterdikleri direnci; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak sınıflandırmaktadırlar 

(Çalışkan, 2019).

1. Bilişsel Direnç: Bir yaklaşımın fikir ya da inanışlarla ilgili yönüdür. Bilişsel 

direnç; değişime ihtiyaç olup olmadığının, değişimden istifade edilip edilmeyeceğinin 

sorgulanmasıyla çalışanların değişimle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu süreçte iş 

görenlerin değişimle ilgili inandıkları değerlere ulaşılmaya çalışılmaktadır (Oreg, 2006). 

Duygusal ve davranışsal direncin başlangıç noktası da bilişsel dirençtir (Chung, Su ve Su, 

2012’den Akt. Çalışkan, 2019).

2. Duyuşsal Direnç: Sergilenen yaklaşımların duygularla ilgili yönünü 

oluşturur. Değişime direncin duygusal boyutu, iş görenlerin değişime dair hislerini ele 

almaktadır. İnsanların değişimle ilgili neler hissettiklerini sorgulayan direnç türü duygusal 

dirençtir (Oreg, 2006). Kızgınlık, kaygı, stres gibi hisleri barındırır ve değişimle ilgili olumlu 

veya olumsuz hisleri barındırmaktadır. Duygusal direncin ortaya çıkmasının sebepleri, iş
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görenlerin değişim süreciyle ilgili yeterince bilgilendirilmemeleri ve iletişimsizlik olabilir 

(Coetsee, 1999).

3. Davranışsal Direnç: Bir şeye ya da bir kişiye karşı belli davranışlar sergileme 

niyetidir. Bu bileşen değişime cevaben bundan şikâyet etmeyi veya diğer çalışanları da ikna 

etme niyet ve fiillerini barındırmaktadır. Bu boyutta, iş görenlerin örgüt içerisinde 

geliştirdikleri eylemleri ele alınır (Van Dam, Oreg ve Schyns, 2008). Değişime karşı çıkmak, 

grev yapmak, savsaklamak şeklindeki eylemler davranışsal direnç kategorisinde ele alınır 

(Singh, Saeed ve Bertsch, 2012).

Oreg (2003), tarafından geliştirilen değişime direnç ölçeği 2008 yılına 

gelindiğinde 19 değişik ülkede test edilmiştir. Söz konusu çalışmada değişime direnç 

faktörleri şu şekilde belirlenmiştir (Karabal, 2018:10):

Rutin arayışı: İnsanların devamlı bir şekilde alışkanlıklarında (rutin) ısrarcı 

olmaları ve yeni durumlarda dahi alışmış oldukları işlerini terk etmemek için gayret sarf 

etmeleri sonucunda değişime direncin ortaya çıkmasıdır.

Duygusal tepki: İnsanların değişimler karşısındaki bireysel tepkileridir. Bu 

tepkiler dışa vurulmadan veya dışa vurularak gerçekleşirken hislerin ortaya çıkardığı tepki 

neticesinde farklılığa karşı direncin meydana gelmesidir.

Kısa vadeli düşünme: İnsanların kapsamlı değerlendirme yapmaksızın 

doğrudan değişime direnç göstermeleri ve sonucunda direnç ortaya çıkarılmasına yönelik 

kaynaktır.

Bilişsel katılık: Bireylerin, düşünsel bakımdan değişime kapalı ve önyargılı 

olmaları durumudur.
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3.2. Yönetici Direnci Kavramı

Örgütlerde değişimi planlayanlarca oluşturulan yeni fikirlerin yöneticiler 

nezdinde kabul görmesi ve uygulamaya geçilmesi için benimsenmesi gerekir (Akman,

2017). Örgüt içerisinde değişim karşısında direnç çok doğal bir reflekstir. Değişimle birlikte 

insanlar alıştıkları düzeni ve statüyü yitirme endişesi yaşarlar. Bu endişe yalnızca iş görenleri 

etkilemez. Değişime liderlik etmesi gereken yöneticiler de bundan etkilenirler. Bu yüzden 

sadece örgütün alt kademelerinde çalışanlar değil orta ve üst kademe yöneticiler de değişime 

direnç gösterebilirler (Kaynak, 1995:201). Yöneticiden beklenen ihtiyaç duyulduğu zaman 

değişime öncülük etmek ve değişimi tetiklemektir. Bunu yapabilmek ise yeniliğe açık 

olmayı, yeniliği destekleyici olmayı ve statükocu olmamayı gerektirir. Hâlbuki kimi 

yöneticiler bunun zıttı olarak alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdırlar ve değişim karşısında 

dirence meyillidirler. Kişiler, eski sistem tarafından yönetici yapılmışlardır ve onları 

yönetime getiren sistemi değiştirmek istemezler. Bunu yapmaları halinde gücü 

kaybedecekleri hissine kapılırlar (Can, 1999:218). İş görenler değişimin bilinmezliklerinden 

ne denli çekinirlerse yöneticiler için de durum böyledir. Bu yüzden yöneticiler genellikle 

astlarına karşı mahcup olmamak için değişikliğe karşı çıkarlar. Çünkü değişim, onları 

öncesinde bilmedikleri şeyleri öğrenmek zorunda bırakabilir ve bu husus onların kendilerine 

olan güvenlerini kaybetmelerine sebep olabilir (Kaynak, 1995 ve Can, 1992’den Akt. 

Tuncer, 2013).

Örgüt çalışanları gibi yöneticilerin de değişim karşısında direnç göstermelerinin 

pek çok nedeni olabilir. Mevcut statü ve güçlerini yitirme korkusu (Omrani, 1992), astları 

nezdinde mahcubiyet yaşama kaygısı, bilgi ve becerinin yetersiz kalma endişesi (Cummings 

ve Worley, 1997) gibi nedenler bu sebeplere örnek olarak gösterilebilir. Ancak sebep ne 

olursa olsun bir yöneticinin yapması gereken mevcut düzeni terk edip yeniliklere önderlik
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etmek, kurum içi değişim ve dönüşüme ön ayak olmaktır. Bunun için de yöneticinin ileri 

görüşlü ve risk almayı seven ve bilen bir yapıya sahip olması gerekir.

3.3. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci

Yöneticiler, terfi ve meslekte ilerleme fırsatlarını engelleyecek, ellerindeki 

ekonomik imkânların kaybolmasına sebep olacak kurumsal değişimlere direnç 

gösterebildikleri gibi (Şimşek ve Akın, 2003), AKKY’lere karşı da direnç gösterebilirler. 

Gerek özel sektör işletmelerinde gerekse kamu kurumlarında kullanılan ücretli yazılımları 

terk ederek AKKY’leri tercih etmek bir yönetici için risk oluşturabilir. Zira yöneticiler, 

işletmede çalışanların iş veriminin düşmesi endişesi taşıyabilirler. İşletme çalışanları işlerini 

yaparken belli yazılımları kullanmakta ve bu yazılım konusunda belli bir yetkinliğe 

ulaşmaktadırlar. Bu da onların işlerini iyi yapmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak yeni bir 

yazılım kullanmaya başlamak (AKKY) çalışanların işlerini eskisi kadar iyi yapamamalarına 

mazeret olabilir. Zira yeni yazılımın eskisine göre birtakım farklılıkları olacaktır. 

Çalışanların bu farklılıkları kavrayıp işlerini buna göre yeniden düzenlemeleri ve eski 

verimliliklerine ulaşmaları zaman alacaktır. Geçen bu zaman içerisinde personelin iş 

verimiyle ilgili bir düşüş olması muhtemeldir. Yöneticilerin böylesi bir riski almaya cesaret 

etmemeleri yönetici direncinin bir yönünü oluşturur.

Kurum içi personel direncinin doğrudan veya dolaylı sonuçlarından biri de 

üretim miktar ve kalitesinin değişmesidir (Eren, 2010). Yöneticiler, AKKY kullanımına 

geçiş sonrası ortaya çıkacak olan işin kalitesiyle ilgili kaygılar taşıyabilirler. Çalışanların, 

AKKY kullanmaya başlamasıyla birlikte ortaya koydukları ürünlerde kalite düşüşü 

yaşamaları söz konusu olabilir. Geçiş öncesinde, AKKY ile ilgili eğitim verilmesi ve 

personelin bu yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmasıyla birlikte kalite
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düşüşünden söz etmek de mümkün olmayacaktır. Ancak bu ara dönemdeki geçici kalite 

düşüşü yöneticilerin AKKY’lere karşı direnç göstermesine neden olabilmektedir.

İş görenlerin gerek işletmede gerekse işletme dışındaki alışkanlıklarını, mesai 

saatlerini, iş yapış şekillerini, kısacası genel kurulu düzenlerini değiştirmesi dirence sebep 

olabilmektedir (Bulut ve Arbak, 2012:10). Alışılmış düzenin değişecek olması çalışanlar 

arasında memnuniyetsizlik doğuracak ve bu sorunla baş etmesi gereken kişiler de yöneticiler 

olacaktır. Zira AKKY kullanımıyla birlikte bazı personelin iş yapış şekil ve alışkanlıklarında 

değişiklik yapmak gerekebilecektir. Bu durum, iş görenlerin bir kısmında rahatsızlık 

yaratacaktır. Hatta bazı iş görenler bu nedenden ötürü iş yeri değişikliğini 

düşünebileceklerdir. Bu durumla baş edemeyeceğini düşünen, böyle bir değişime cesaret 

edemeyen yöneticiler de AKKY kullanımına karşı direnç gösterebilirler.

Yukarıda sayılan başlıca sebeplerden dolayı değişimi göze alamayan yöneticiler 

alışılmış yazılımları terk ederek AKKY kullanma konusunda direnç göstereceklerdir. Bu 

direncin kısa vadede kuruma fayda sağladığı düşünülse de uzun vadede zararlı olacağı 

değerlendirilmektedir.

3.3.1. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci

Kavramı

İşletme çalışanlarının değişime direnç göstermelerinin pek çok nedenleri vardır. 

İşletme içerisinde kullanılan mevcut yazılımların terk edilerek AKKY kullanılmaya 

başlanması durumunda da direnç olması beklenen bir durumdur. Çünkü her yazılım 

dilinin maksadı diğerleriyle aynı gibi görünse de hedefe değişik şekilde ulaşmanızı 

sağlamaktadır (Tgrthaber, 2020). Ancak işletme içerisinde bu değişimi yönetmesi gereken 

yöneticilerdir. Yöneticiler gerekli planlamaları yaparak işletme çalışanlarını bu konuda
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bilgilendirmeli ve gerekirse eğiterek değişime hazırlamalıdır. Yöneticilerden beklenen 

değişime ayak diremek yerine değişimi uygulamaktır. Lider, uyumu kolaylaştırmakla 

beraber bir eğitimci ve ufuk belirleyicidir (Bulut ve Arbak, 2012). Ancak kimi işletme 

yöneticileri de bu değişime ayak uyduramamakta ve direnç göstermektedir.

Bu çalışma kapsamında Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici 

direnci, “kurumlar tarafından ücretli, kapalı kaynak kodlu yazılım kullanımına son verilerek 

açık kaynak kodlu yazılım kullanımına geçiş çalışmaları sürecinde gerek kişisel gerekse 

sosyal sebeplerle yöneticiler tarafından gösterilen direnç, direniş” şeklinde tanımlanmıştır. 

Ücretsiz olmasının yanı sıra ihtiyaçlara göre değiştirilebilme özelliği de bulunan, kodları 

herkesle paylaşılabilen ve son derece güvenli olan AKKY’lerin kullanımına karşı yönetici 

direncinin çeşitli alt boyutları bulunmaktadır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde bu alt 

boyutlar üzerinde durulacaktır.

3.3.2. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci

Boyutları

Kamu kurumlarında AKKY kullanımı, yazılım maliyetlerini düşüreceği gibi 

(Güneş, 2007) güvenlik açıklarının kapalı kodlu yazılımlara göre çok daha kısa bir sürede 

keşfedilerek düzeltilmesine (Demirtel ve Sağıroğlu, 2011) de olanak sağlayacaktır. Pek çok 

alanda kullanılan AKKY’lerin kamu kurumlarının çok özel ihtiyaçlarına cevap vereceği 

bilinmektedir (Gündüz, 2019). Mevcut programlar yerine AKKY kullanımına geçiş 

sürecinde kamu yöneticilerinden beklenen, bu değişime liderlik etmeleridir. Ancak bunun 

tam tersi durumlarla da karşılaşıldığı görülmektedir. Kimi kamu kurumu yöneticileri AKKY 

kullanımına karşı direnç gösterebilmektedir.
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Bu çalışma kapsamında, kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici 

direnci beş alt boyuta sahip bir kavram olarak tanımlanmıştır. Bu beş boyut aşağıdaki gibidir:

Şekil 3- Kamu Kuramlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici

Direnci A lt Boyutları

3.3.2.I. Olumsuz Önyargılar Boyutu (OÖYB)

Daha önce AKKY’lerden bazılarını deneyip istediği performansı alamamış 

işletme/kurum yöneticileri ilerleyen süreçte tekrar AKKY kullanmaktan çekinmektedirler. 

Zira PARDUS işletim sisteminin ihtiyaçları tam olarak karşılayamadığı dönemlerde bu 

işletim sistemini kullanmış olan kurumlar, bugün hala PARDUS işletim sistemine karşı 

önyargılı olabilmektedirler (Özdaş, 2012). Bu nedenle yöneticiler AKKY kullanımına karşı 

direnç gösterebilmektedir. Bundan dolayı olumsuz önyargılar boyutu ilk alt boyut olarak ele 

alınmıştır. Bu çalışma kapsamında AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz
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önyargılar boyutu AKKY eğitimleri ve öğrenme sürecinin zor, zaman alıcı ve masraflı 

olacağı önyargıları nedeniyle yöneticiler tarafından gösterilen direnç olarak tanımlanmıştır.

3.3.2.2. Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı Boyutu (KHBAB)

Hazır bulunmak, bir şeyi hemen yapabilecek durumda olmaktır (TDK, 1988). 

Kurumsal hazırbulunuşluk ise kurumun donanım, yazılım ve personel yeterliliği bakımından 

(Coşkun, Özeke, Budakoğlu ve Kula, 2018) değişime hazır olmasıdır. Kimi kamu kurumu 

yöneticileri AKKY kullanımı için kurumsal hazırbulunuşluk düzeyinin düşük olduğunu 

düşünebilmektedir. Onlara göre kurum, AKKY kullanımına geçmek için hazır değildir. 

Buna benzer olumsuz düşünceler AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bir sebebi ve 

alt boyutunu oluşturur. Bu çalışma kapsamında AKKY  kullanımına karşı yönetici direncinin 

kurumsal hazırbulunuşluk algısı boyutu AKKY kullanımının kurum için olumsuz olacağı, 

zamanlama ve kaynakların kullanımı açısından kurumun AKKY kullanımına hazır olmadığı 

algısıyla yöneticiler tarafından gösterilen direnç şeklinde tanımlanmıştır.

3.3.2.3. Bilgi Eksikliği Boyutu (BEB)

Karar verme, alternatif eylemlerden birini seçerek kurumun hedef ve amaçlarını 

gerçekleştirme sürecidir. Tüm yönetim fonksiyonlarının özünde karar verme süreci vardır 

(Kuruüzüm ve Atsan, 2001). Yöneticilerin sorunları çözebilmesi ve doğru kararlar vermesi 

için söz konusu alanla ilgili doğru bilgi ve belgeyle donatılması gerekmektedir (Torunlar,

2018). Güvenilir, doğru bilgiye sahip olmayan yöneticiler karar vermekte zorlanırlar. 

Kurumda AKKY kullanımına geçiş düşünüldüğünde bu konuda yeterli bilgiye sahip 

olmayan yöneticilerin değişime direnç göstermeleri kuvvetli bir ihtimaldir. Bu tür 

durumlarda değişim öncesi tüm yönetici ve personelin değişime konu olan alanla ilgili 

yeterince bilgilendirilmeleri, eğitilmeleri gerekir (Gündüz, 2019). Aksi takdirde AKKY
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kullanımına karşı yönetici direncinin bir boyutu da bilgi eksikliği olacaktır. Zira AKKY 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan kurum yöneticilerinin, kurumun AKKY 

kullanımına geçiş sürecini olumsuz etkilemeleri kaçınılmazdır. Bu çalışma kapsamında 

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu A K K Y’lerle ilgili teknik 

destek, geliştirilebilirlik, kullanım ömrü ve güvenlik konularında yeterli bilgiye sahip 

olunmadığı algısıyla yöneticiler tarafından gösterilen direnç olarak tanımlanmıştır.

3.3.2.4. Alışkanlıklar ve Geçmiş Tecrübelerin Etkisi Boyutu (AGTEB)

Değişim eskiyi terk edip yeni olana geçmektir. Geleceği geçmişin yerine 

koymaktır. Ancak bu, oldukça zor bir süreçtir. Değişim süreci bazen amaçlandığı şekilde 

son bulmayabilir. Bunun bir nedeni de alışkanlıkları terk etmenin güçlüğüdür. Eski olanın 

yerine yeni olanı koymak yeni şeyler öğrenmeyi ve risk almayı gerektirir. Bu da tedirginlik 

doğurur (De Jager, 2001’den Akt. Cici Karaboğa 2018). Yeni, bilinmezlikleri de beraberinde 

getirmektedir. Yeniliğin arkasındaki bilinmezliğin yaratıcılığı zorunlu kılması, diğer 

sektörlerden etkilenebilir yapıda olması, iş birliği halinde geliştiriliyor olması gibi tüm 

etmenler kurumlarda yeni şeyler öğrenmeyi zorunlu kılar (Mind, 2020). Yaratıcılık vasfı 

bulunmayan, etkileşime kapalı ve işbirlikçi olmayan yöneticilerin eski alışkanlıklarını, 

geçmiş tecrübelerini terk edemeyişleri yönetici direncinin bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Kapalı kaynak kodlu yazılım kullanan ve alışkanlıklarını terk edemeyen yöneticiler AKKY 

kullanımı hususunda da direnç gösterecek ve kurumun bu yöndeki çabalarına zarar 

verecektir. Bu çalışma kapsamında AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin 

alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu yöneticilerin; daha önce kullandıkları 

yazılım ve donanım araçlarının açık kaynak kodlu yazılımlarla birlikte kullanılamayacağı 

algısıyla alışkanlıklarını terk etmekte gösterdikleri direnç şeklide tanımlanmıştır.
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3.3.2.5. Değişimi Yönetememe Endişesi Boyutu (DYEB)

Yöneticiler değişimi başlatma, gelecekteki fırsat ve tehditleri öngörme, 

alternatifler ortaya koyabilme ve pozitif düşünme gücünü geliştirme hususlarında yetkin 

olmalıdırlar (Morrison, 1998’den Akt. Yıldız, 2012). Yapılan araştırmalarda, çalışanlardan 

gerekli verimi alabilmek için değişimin koşulu bilgi, kabiliyet ve vizyona sahip yöneticilerin 

daha başarılı oldukları görülmüştür (Yıldız, 2012).

AKKY kullanımıyla birlikte personelin kurum içi görevlerinde bir takım 

değişiklikler yaşanabilmektedir. Bu süreçte iş akışlarının değişimi de çeşitli sorunlara neden 

olabilmektedir. Hatta değişim sonrası kurumdaki bazı birim veya servislerin kapatılması da 

söz konusu olabilir (Ülgen, 1997). Kullanılmaya başlayan açık kaynak kodlu programın, 

öncekinden farklı özelliklerinin kavranması aşamasında personelde tedirginlik baş 

göstermesi de muhtemeldir. Tüm bu değişim sürecini yönetememe kaygısı duyan kurum 

yöneticilerinde AKKY kullanımına karşı direnç oluşabilmektedir. Sıradan yöneticilerin 

değişimi yönetememe endişesi taşımaları gayet mümkünken gerekli bilgi birikimine sahip, 

iletişim becerileri kuvvetli, takım oluşturma kabiliyeti yüksek, vizyon sahibi yöneticilerin 

bu tür sorunların üstesinden gelmesi ise beklenen bir durum olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yöneteme 

endişesi boyutu, yöneticilerin açık kaynak kodlu yazılım kaynaklı değişim sonrası kurumsal 

işleyişi ve personel tutumlarını yönetemeyeceği, bunun sonucunda kendisinin de prestij 

kaybı yaşayacağı algısıyla duyulan endişeye bağlı direnç şeklinde tanımlanmıştır.
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Tablo 4. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci ve 

Alt Boyut Tanımlarının Özet Tablosu

Kavram Tanım
Açık Kaynak 
Kodlu Yazılım 
Kullanımına 
Karşı Yönetici 
Direnci

Kurumlar tarafından ücretli, kapalı kaynak kodlu 
yazılım kullanımına son verilerek açık kaynak kodlu 
yazılım kullanımına geçiş çalışmaları sürecinde 
gerek kişisel gerekse sosyal sebeplerle yöneticiler 
tarafından gösterilen direnç, direniş.

Olumsuz 
Önyargılar 
Boyutu (OÖYB)

Açık kaynak kodlu yazılım eğitimleri ve öğrenme 
sürecinin zor, zaman alıcı ve masraflı olacağı 
önyargıları nedeniyle yöneticiler tarafından 
gösterilen direnç.

Kurumsal 
Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu 
(KHBAB)

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımının kurum için 
olumsuz olacağı, zamanlama ve kaynakların 
kullanımı açısından kurumun açık kaynak kodlu 
yazılım kullanımına hazır olmadığı algısıyla 
yöneticiler tarafından gösterilen direnç

Bilgi Eksikliği 
Boyutu (BEB)

Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili teknik destek, 
geliştirilebilirlik, kullanım ömrü ve güvenlik 
konularında yeterli bilgiye sahip olunmadığı 
algısıyla yöneticiler tarafından gösterilen direnç.

Alışkanlıklar ve 
Geçmiş 
Tecrübelerin 
Etkisi Boyutu 
(AGTEB)

Yöneticilerin; daha önce kullandıkları yazılım ve 
donanım araçlarının açık kaynak kodlu yazılımlarla 
birlikte kullanılamayacağı algısıyla alışkanlıklarını 
terk etmekte gösterdikleri direnç.

Değişimi 
Yönetememe 
Endişesi Boyutu 
(DYEB)

Yöneticilerin açık kaynak kodlu yazılım kaynaklı 
değişim sonrası kurumsal işleyişi ve personel 
tutumlarını yönetemeyeceği, bunun sonucunda 
kendisinin de prestij kaybı yaşayacağı algısıyla 
duyulan endişeye bağlı direnç.

3.4. Konu İle İlgili Önceki Araştırmalar

Çavuş ve Soysal Kurt (2017), yaptıkları çalışmada AKKY’lerin kamu 

kurumlarında yaygınlaştırılması kapsamında TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS 

Projesi’nin detaylı incelemesini yapılmışlardır. Ekonomik gelişmişliğini tamamlayan 

ülkelerde dahi hükümetlerin AKKY’leri destekliyor olmalarının, AKKY’nin önemini ortaya 

çıkardığı sonucuna varılan çalışmada özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
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AKKY’lere yönelmenin hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağı hem de uluslararası 

rekabet düzeyini artıracağı vurgulanmıştır. Söz konusu çalışmada AKKY’lerin kamu 

kurumlarında kullanımındaki sorunlar; değişime karşı direnç, başka bir sisteme geçişteki 

yüksek geçiş maliyeti, yerleşik ürünlerden vazgeçememe, devletin yazılım uzmanı eksikliği 

ve çalışanların devletin AKKY politikalarını bilmemesi ya da göz ardı etmesi şeklinde 

belirtilmiştir.

Konya’daki işletmelerde değişim ve değişime direnç konusunda bir araştırma 

yapan Çelik Dönder (1996), araştırmasının sonucunda işletmelerin çoğunda çalışanların 

yönetimin kararlarına katıldığını, kayda değer bir direnç göstermediklerini; bunun sebebinin 

ise yöneticilerin iş görenleri ekonomik olarak teşvik etmesi, iş görenlerin değişim konusunda 

bilgilendirilmesi ve iş görenlerle güçlü iletişim kanallarının kullanılması olduğunu 

belirtmiştir.

Liu (2002) tarafından dört işletmede yapılan bir araştırmanın sonucunda ise 

“yenilikçi örgüt kültürü ve takım çalışmasının, örgüt olarak öğrenmenin, değişimin iş 

görenler tarafından kabulü ve değişime direncin azaltılmasında etkili olduğu ortaya 

konmuştur.” (Liu, 2002’den Akt. Özençel, 2007).

Akman (2017), ilköğretim okullarında, sınıf öğretmenlerinin değişimlere karşı 

direnç nedenlerini araştırmış; okullarda değişim, değişim türleri, direnme kavramları ve 

eğitim örgütlerinde değişimi yönetme konularına değinmiştir. Akoğlan Kozak ve Genç 

(2014), “Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Direnci Önlemede Duyguların Yönetiminin 

Önemi: Hizmet İşletmeleri Açısından Bakış” adlı makalede değişim sürecinde iş görenlerin 

değişime karşı dirençlerinin önlenmesinde duyguların önemini ele almışlardır. Çalışmada 

direnci önlemede kullanılan geleneksel yöntemler (tahmin, katılım sağlama, iletişim, eğitim,
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uzlaşma, zorlama) yanında hislerin yönetilmesinin de bir teknik olarak uygulanması 

gerektiğini belirtmişlerdir.

Aktan ve Yay (2016), “Türkiye’de Statüko ve Değişime Direnç” adlı 

çalışmalarında değişime karşı engellerin ilk sırasında statükonun (mevcut kurulu düzen) 

geldiğini belirtmişler ve Türkiye’de değişime mani olan unsurların tahlilini yapmışlardır. 

Aladağ ve Yağbasan (2013), çalışmalarında Türk halkının yeni medya akımlarına uyum 

sürecini incelemiş ve bu süreçteki direnç sebeplerini araştırmışlardır.

Altındiş, Altındiş ve Saylı (2011), “Sağlık Profesyonellerinin Değişim 

Sürecindeki Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” adlı çalışmada sağlık 

kurumlarının bir değişim sürecinde olduğunu, bu değişim çabalarının zaman zaman önemli 

dirençlerin çıkmasına sebep olduğunu belirtmişler ve sağlık profesyonellerinin değişim 

yönetimi sürecini nasıl algıladıklarını ve değişim konusundaki tutumlarını araştırmışlardır. 

Araştırma sonucunda sağlık profesyonellerinin örgütsel değişime karşı direnç algılarının 

genel olarak “orta” düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir.

Cici Karaboğa (2018), “Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanımı Açısından 

Kurumsal Değişime Direnç Algılamalarının İç Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: 

Üniversite Hastaneleri Üzerinde Bir Çalışma” adlı yüksek lisans tezinde değişimin kurumlar 

içinde nasıl algılandığı ve değişime gösterilen dirence değinmiştir. Çalışmanın sonucunda 

ise çalışanların teknoloji kabullenme algılamaları ve değişime direnç algılamaları ile 

memnuniyet düzeyleri arasında bir bağ olduğu tespit edilmiştir.

Çalışkan (2019), yaptığı çalışmada Oreg (2006) tarafından geliştirilen Değişime 

Direnç Ölçeğini Türkçeye uyarlamış ve ölçeğin Türkiye’deki farklı sektörler için değişime



44

direnç eğiliminin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçek 

olduğunu göstermiştir.

Doğru ve Uyar (2012), MEB taşra örgütlerinin değişime direncini ölçmek için 

87 ilköğretim müfettişi, 300 yönetici ve 600 öğretmenle anket çalışması yapmışlardır. 

Anketin sonuçlarına göre kadınların erkeklere oranla değişimi bir sorunlar yumağı olarak 

gördükleri, yöneticilerin yetkilerinin yetersiz olmasından dolayı gerekli esnek yapıyı 

gösteremedikleri tespit edilmiştir.

Ercan (2014) çalışmasında organizasyonel öğrenme ve örgütsel değişimin 

kuramsal çerçevesi, kavramlara ilişkin yazın taraması ve güncel yaklaşımlarını tartışmış; 

direncin nedenlerini hayal kırıklığı ve endişeye karşı savunma mekanizması oluşturmak 

şeklinde ifade etmiştir.

Güleç Solak, Oktay ve Pekküçükşen (2017), “Kamu Yönetiminde Değişime 

Direnç: İç Denetim Örneği” adlı çalışmada değişimin farklı seviyelerde dirençle 

karşılaşacağını belirtmişler ve bu direncin temelinde değişimin getireceği yeni durumun 

belirsizliğinin bireysel ve örgütsel korkuların yer aldığını belirtmişlerdir.

Karabal (2018), “çalışmasında örgütsel hafızanın, değişime olan dirence 

etkilerinin yanı sıra değişime direncin ele alınması noktasında önemli bir faktörün varlığını 

ön plana çıkarmayı amaçlamış, araştırma sonucunda örgütsel hafızayla değişime direnç 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu kısmen tespit edilmiştir. Aynı çalışmada kurumların 

sahip oldukları bilginin, değişim durumunda olumsuz etkilerde bulunabileceği ve bu 

olumsuzluğun zayıflatılması için de vazgeçme yeteneğiyle hareket edilmesi gerektiğini 

ortaya çıkarmıştır.
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Omrani (1992), işletmelerdeki değişimlere karşı iş görenlerin verdikleri tepkileri 

ikiye ayırır: orta düzey yöneticilerinin dirençleri ve alt düzey çalışanların dirençleri. Orta 

düzey yöneticiler çoğunlukla mevcut statülerini yitirme endişesiyle, alt düzey iş görenler ise 

işlerinden olma ya da kendisine daha çok iş ve sorumluluk verilmesi endişesiyle değişime 

direnç göstermektedirler. (Omrani, 1992’den Akt. Timurturkan, 2010).

Kerman ve Öztop (2014), Metin (2012), Özençel (2007), Timurturkan (2010), 

Tuncer (2013), Turan (2018) ve Urgan, Sevim ve Özgüleş (2020) de değişime direnç 

kavramı üzerinde çalışmalar yapmışlardır.

AKKY kullanımına karşı yönetici direnci kavramı ile ilişkili literatür 

incelendiğinde çalışmaların genel olarak direnç, değişime karşı direnç ve örgütsel direnç 

başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Yukarıda kısaca özetlenen çalışmalar literatürde 

yer almakla birlikte, yapılan literatür incelemesinde AKKY kullanımına karşı yönetici 

direnci ile doğrudan ilişkili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın bu alanda yapılan 

ilk çalışmalardan biri olduğu düşünülmektedir.
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4. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıkları, hipotezleri, evren ve 

örneklemi ve veri toplama aracı hakkında bilgi verilecek olup bölüm sonunda veri analizi ile 

ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır.

4.1. Araştırmanın Amacı Önemi ve Kapsamı

Kamu kurumlarında kullanılan bilgisayar programları için her yıl yazılım 

şirketlerine belli miktarlarda lisans ücreti ödenmektedir. Bu ücretler yazılımdan yazılıma 

değişmekte; kimi yazılımlar için görece az ücretler ödenirken kimileri için oldukça yüklü 

miktarlarda ödeme yapılmaktadır (SKYGM, 2019). Kimi yazılım lisansları satın alındıktan 

sonra süresiz kullanılabilmekteyken kimilerinin lisans süresinin belirli aralıklarla (her yıl, 

iki yılda bir ya da üç yılda bir) uzatılması gerekmektedir.

Her yıl dünya genelinde 112 ülkede Microsoft firmasınca “Yılın Ülkesi” 

yarışması düzenlenmektedir. 2013 yılında yapılan yarışmayı Microsoft Türkiye kazanmıştır. 

Bu başarı, son dört yıldaki üçüncü başarıdır. Son dört yıl içerisinde üçüncü kez Microsoft 

Türkiye, yılın ülkesi ödülünü almıştır. Yapılan açıklamada ülkemizde en hızlı büyüyen 

alanlar %28 ile KOBİ’ler, %23 ile servis ve danışmanlık hizmetleri, %17 ile kurumsal 

alanlar olarak tespit edilmiştir. Perakende alanı ise PC pazarında daralma yaşanmasına 

karşın %2’lik bir büyüme oranı yakalamıştır (İşgüzar, 2020). Bu durum ülkemizin bilişim 

sektöründeki ilerleyişini gösteren olumlu bir tabloyu gösterirken bilişim sektörüne harcanan 

maddi kaynağın da büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Oysa günümüzde karşılığında ücret 

ödeyerek kullandığımız pek çok yazılıma alternatif AKKY’ler de bulunmaktadır.
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Kamu kurumlarında yazılım kullanımı için ödenen ücretlerde ciddi oranda 

tasarruf yapmak mümkündür. Bunun için kamuda ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç 

vardır. Bu değişimde en önemli öge kurum yöneticileri ve onların göstereceği yaklaşımdır. 

Zira yöneticiler, değişim ve dönüşüm esnasında personelde oluşacak direnci önlemede 

önemli bir görev üstleneceklerdir. Barutçugil (2004), yöneticilerin işletmedeki havayı iyi 

anlaması ve yönetmesi gerektiğini belirterek çalışanların işletmeyle ilgili duygularını fark 

etmenin ve onları kontrol altında tutmanın örgüt içinde ortaya çıkacak direnci önlemekte 

etkili olacağını vurgular. Bunun sebebini ise yöneticilerin çalışanların karar ve davranışları 

kadar örgütteki duygularından da sorumlu oluşuna bağlar. Bir kurumda çalışanların 

yapılacak yeniliği benimseyip benimsemediği üst yönetimin söz konusu yeniliğe bakışıyla 

alakalıdır. Değişimi planlayanlarca yeni bir fikir ortaya konduğunda, yöneticilerce bu fikrin 

benimsenmesi ve uygulanmaya başlanması gerekir (Akman, 2017).

Yukarıda bahsedilen hususlardan yola çıkarak, bu çalışmada kamu kurumlarında 

AKKY kullanımına karşı yönetici direnci incelenmektedir. AKKY kullanımına karşı 

yönetici direnci bu çalışma kapsamında “kurumlar tarafından ücretli, kapalı kaynak kodlu 

yazılım kullanımına son verilerek açık kaynak kodlu yazılım kullanımına geçiş çalışmaları 

sürecinde gerek kişisel gerekse sosyal sebeplerle yöneticiler tarafından gösterilen direnç, 

direniş” şeklinde tanımlanmış olup beş alt boyutta incelenmiştir (olumsuz önyargılar boyutu, 

kurumsal hazırbulunuşluk algısı boyutu, bilgi eksikliği boyutu, alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu, değişimi yönetememe endişesi boyutu). AKKY kullanımına karşı 

yönetici direncinin alt boyutları ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirilmiş olup 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde görev yapan yöneticilerin AKKY’lere karşı 

dirençleri tespit edilmiştir. AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alt boyutları 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş grubu, kurumda çalışma süresi, toplam çalışma
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süresi, yetkisi altındaki idari personel sayısı ve daha önce LibreOffice kullanıp kullanmama 

durumları gibi demografik değişkenler açısından fark gösterip göstermedikleri analiz 

edilmiştir.

Yapılan literatür incelemesinde direnç, değişime karşı direnç ve örgütsel direnç 

konularında çalışmalar bulunduğu tespit ediliş olup “açık kaynak kodlu yazılım kullanımına 

karşı yönetici direnci” üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda 

değerlendirildiği zaman ilgili literatüre önemli bir katkı sunulduğu düşünülmektedir.

4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma kapsamında bir takım sınırlılıklar söz konusudur. Araştırmanın 

bulguları yorumlanırken aşağıda belirtilen kısıtlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir:

1. Araştırma kapsamında uygulanan anket Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi ile sınırlıdır.

2. Anket uygulaması Şubat -  Mart 2020 zaman diliminde yapılmıştır. Bu 

nedenle söz konusu anket uygulamasıyla elde edilen veriler belirli bir zaman dilimini 

kapsamaktadır.

3. Araştırma kapsamında anket yöntemi ile toplanan veriler ve bunların 

geçerlilik ve güvenilirliği araştırma yönteminin özellikleri ile sınırlıdır.

4. Araştırma kapsamında uygulanan anketin örneklemini Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesinde yönetici olarak görev yapan personel oluşturmaktadır. (Şef, 

Şube Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı,
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Hukuk Müşaviri, Koordinatör Yardımcısı, Koordinatör, Müdür Yardımcısı, Müdür, Dekan 

Yardımcısı, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı, Rektör)

4.3. Araştırmanın Hipotezleri

Çalışmanın bu bölümünde AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alt 

boyutlarının; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş grubu, kurumda çalışma süresi, 

toplam çalışma süresi, yetkisi altındaki idari personel sayısı ve daha önce LibreOffice 

kullanıp kullanmama durumları gibi demografik değişkenler açısından fark gösterip 

göstermediği incelenmektedir. Araştırma kapsamında test edilen ana hipotezler ve alt 

hipotezler aşağıdaki gibidir:

Hipotez 1: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.

H1a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.

H1b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.

H1c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu cinsiyet 

açısından farklılık göstermektedir.

H1d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.

H1e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.
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Hipotez 2: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları medeni durum açısından farklılık göstermektedir.

H2a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

medeni durum açısından farklılık göstermektedir.

H2b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu medeni durum açısından farklılık göstermektedir.

H2c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu medeni 

durum açısından farklılık göstermektedir.

H2d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu medeni durum açısından farklılık göstermektedir.

H2e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu medeni durum açısından farklılık göstermektedir.

Hipotez 3: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

H3a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

H3b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

H3c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu eğitim 

düzeyi açısından farklılık göstermektedir.
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H3d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

H3e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

Hipotez 4: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.

H4a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.

H4b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.

H4c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu yaş 

grupları açısından farklılık göstermektedir.

H4d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.

H4e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.

Hipotez 5: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H5a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.
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H5b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H5c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu 

kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H5d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık 

göstermektedir.

H5e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

Hipotez 6: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları toplam çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H6a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

toplam çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H6b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu toplam çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H6c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu toplam 

çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H6d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu toplam çalışma süresi açısından farklılık 

göstermektedir.
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H6e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu toplam çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

Hipotez 7: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları yetki alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık göstermektedir.

H7a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

yetki alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık göstermektedir.

H7b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu yetki alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık 

göstermektedir.

H7c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu yetki 

alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık göstermektedir.

H7d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu yetki alanındaki idari personel sayısı açısından 

farklılık göstermektedir.

H7e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu yetki alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık 

göstermektedir.

Hipotez 8: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncinin 

boyutları daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından farklılık 

göstermektedir.
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H8a: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu 

daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından farklılık 

göstermektedir.

H8b: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk 

algısı boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından 

farklılık göstermektedir.

H8c: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu daha 

önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından farklılık 

göstermektedir.

H8d: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı 

açısından farklılık göstermektedir.

H8e: AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe 

endişesi boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından 

farklılık göstermektedir.

4.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yönetici 

pozisyonunda görev yapanlar oluşturmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

çalışanlarına, AKKY’leri tanıyabilmeleri ve ilerleyen süreçte kullanabilmeleri amacıyla 

2019 yılı içerisinde açık kaynak kodlu office yazılımı olan LibreOffice kullanım eğitimi 

verilmiştir. Diğer bir ifadeyle araştırmanın evrenini oluşturan personel AKKY kullanımı ve 

AKKY’ler hakkında bilgi sahibidir.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 

156 yönetici görev yapmaktadır. Bu yöneticilerle yüz yüze anket uygulaması yapılmaya 

başlanmıştır. Ancak 35 yönetici ile yüz yüze anket yapılabilmişken tüm dünyayı etkisi altına 

alan COVID-19 (Koronavirüs) salgını ülkemizde de görülmüş ve üniversitelerde eğitime ara 

verildiğinden dolayı çevrimiçi anket uygulamasına geçilmiştir. Kalan 121 yönetici ile birebir 

telefon görüşmeleri yapılmış ve çevrimiçi anketi doldurmaları istenmiştir. Söz konusu 121 

kişinin 105’i anketi doldurmuş ve yüz yüze anket uygulamasına katılanlarla birlikte toplam 

140 kişinin anket uygulamasına katılım sağladığı tespit edilmiştir. Veri toplama süreci 

sonunda %89,7’lik anket geri dönüş oranına ulaşılmıştır.

4.5. Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiştir. Yapılandırılmış 

anket yöntemi kullanılarak veri toplama yolu tercih edilmiştir. Anket formu oluşturabilmek 

için kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırma konusuyla ilgili değişkenler 

incelenmiş ve ölçek tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıntılı literatür taraması sonucu bazı 

değişkenler tespit edilmiş ve uyarlanarak ankete dahil edilmiştir. Bazı değişkenler ise bu 

çalışma kapsamında tarafımızca belirlenmiştir. Araştırma anketi için yararlanılan kaynaklar 

Tablo5 ’te gösterilmiştir.
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Tablo 5. Veri Toplama

Soru
Sayısı

Ölçek Oluşturma 
Biçimi Kaynaklar

Olumsuz Önyargılar 
Boyutu (OÖYB) 5 Uyarlandı ve/veya 

Geliştirildi
Kim, Chan ve Lee (2014)

Kurumsal
Hazırbulunuşluk Algısı 
Boyutu (KHBAB)

4 Geliştirildi Çalışma kapsamında 
geliştirilmiştir

Bilgi Eksikliği Boyutu 
(BEB) 4 Geliştirildi Çalışma kapsamında 

geliştirilmiştir
Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi 
Boyutu (AGTEB)

4 Uyarlandı ve/veya 
Geliştirildi

Karahana, Straub ve 
Chervany (1999),
İleri ve Güven (2003)

Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu 
(DYEB)

7 Uyarlandı ve/veya 
Geliştirildi

Kim, Chan ve Lee 
(2014), Karahana, Straub 
ve Chervany (1999

Geliştirilen anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete 

katılanların demografik özelliklerine yönelik sorular yer almaktadır. Ayrıca, bu bölümde 

ankete katılanların daha önce LibreOffice kullanıp kullanmadıkları ve daha önce hangi açık 

kaynak kodlu office programlarını kullandıkları da sorulmuştur.

Anketin ikinci bölümü; kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici 

direncinin olumsuz önyargılar, kurumsal hazırbulunuşluk algısı, bilgi eksikliği, alışkanlıklar 

ve geçmiş tecrübelerin etkisi, değişimi yönetememe endişesi boyutlarına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bölüm, Likert Ölçek Tipine uygun olarak 1’den 5’e kadar “kesinlikle 

katılmıyorum, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” 

şeklinde oluşturulmuştur. Yukarıda bahsedilen anket Ek-1’de sunulmuştur.

Çalışma kapsamında veri toplama aracının geliştirilmesi ve verilerin toplanması 

süreçleri bilimsel araştırma etiğine uygun olarak yürütülmüştür. Ankette katılımcılara, 

toplanan verilerin yalnızca akademik çalışmalarda kullanılacağı belirtilmiş olup 

katılımcılardan hiçbir kişisel bilgi talebinde bulunulmamıştır. Hiçbir idari personelin
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cevapları kimlik bilgileri ile eşleştirilmemiş olup veriler özetlenerek çalışmada sunulmuştur. 

Geliştirilen anket formu için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve 

Yayın Etik Kurulundan “Etik Kurul İzni” alınmış olup söz konusu belge Ek-2’de 

sunulmuştur.

4.6. Veri Analizi

İstatistiki veri analiz yöntemleri, parametrik yöntemler ve parametrik olmayan 

yöntemler şeklinde gruplandırılır. Verilerin normal dağılım gösterdiği durumlarda 

parametrik yöntemler kullanılırken normal dağılım göstermeyen durumlarda parametrik 

olmayan yöntemler kullanılmaktadır (Field, 2009:540).

Veri analizine başlanmadan önce araştırma kapsamındaki ölçekler normallik 

testine tabi tutulmuştur. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wik testlerinden elde edilen 

sonuçlar incelendiğinde hiçbir önermenin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir 

(Bkz. Ek-3). Bu nedenle veri analizi için parametrik olmayan istatistiki analiz yöntemlerinin 

kullanılmasına karar verilmiştir.

SmarPLS 3.0 paket programı yardımıyla araştırma sonuçları analiz edilmiştir. 

(Ringle, Wende ve Becker, 2015). PLS paket programı test edilen modele ait psikometrik 

özelliklerinin (güvenilirlik ve geçerlilik) yanı sıra yapısal modelin parametrelerini 

(değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ve anlamlılık düzeyi) aynı anda değerlendirilmesi 

imkânını vermektedir. PLS yöntemi verilerin dağılımıyla ilgili bir varsayımda bulunmaz, 

tahminlerin istatistiksel olarak ne ölçüde anlamlı olduklarını parametrik olmayan yöntemler 

kullanarak tespit etmeye yardımcı olur. Bunun yanında PLS yöntemi araştırmacılara çok 

küçük örneklem gruplarıyla araştırma yapma imkânı sunar. Yani örneklemin küçük olması
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halinde de veri analizine imkân sunmasıyla bu araştırma için ideal bir yöntem olmaktadır 

(Chin, 1998).

SmartPLS 3.0 paket programıyla, faktör skorlarının belirlenmesi amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizi (Confirmatory Factor Analysis) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) (Confirmatory Factor Analysis: CFA), ölçme modellerinin geliştirilmesinde 

çokça tercih edilen ve araştırmacılar için oldukça kolay bir analiz yöntemidir. Bu yöntem, 

önceden oluşturulan bir model aracılığıyla gözlenen değişkenlerden yola çıkarak gizil 

değişken (faktör) oluşturmaya yönelik bir işlemdir. Genellikle ölçek geliştirme ve geçerlilik 

analizlerinde kullanılmakta veya önceden belirlenmiş bir yapının doğrulanmasını 

amaçlamaktadır (Yaşlıoğlu, 2017).

Doğrulayıcı faktör analizi, faktör analizinin teoriğe göre yapılmasıdır. 

Açıklayıcı faktör analizinde araştırmacı işe başlarken indikatörlerin kaç faktör altında 

buluştuğunu bilmemektedir. Faktör adları da faktör analizi tamamlandığında 

belirlenmektedir. Aksine doğrulayıcı faktör analizi sırasında araştırma modelindeki 

değişkenler ve ilişkili olmaları beklenen indikatörler önceden belirlenmektedir. Değişkenler 

ile ilişkili olduğu değerlendirilen indikatörler teorinin önerdiği şekilde ilişkilendirilmektedir. 

Teorik olarak önerilen bu ilişkiler veriye bakılarak test edilmektedir. Araştırmacı, 

doğrulayıcı faktör analizi ile teorik olarak önerdiği faktörlerin veride gerçekte var olanla 

örtüşüp örtüşmediğini sorgulamaktadır (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2010).

Bu araştırma kapsamında AKKY kullanımına karşı yönetici direnci kavramı 

tanımlanmış olup alt boyutları belirlenmiştir ve teorik gerekçelerle desteklenmiştir. Önceden 

belirlenmiş bir teorik yapının doğrulaması amaçlandığı için doğrulayıcı faktör analizi 

kullanılmıştır.
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Yine SmartPLS 3.0 programı kullanılarak değişkenlerin ölçümünde kullanılan 

ölçeklerin güvenilirliği (Cronbachs Alpha) değerlendirilmiştir. Belirlenen boyutların farklı 

değişkenlerle ilişkilerini tespit etmek amacıyla T-Test ve ANOVA testleri ise SPSS 21 

(Statistic 21) programı aracılığıyla yapılmıştır.

Tablo 6 incelendiğinde her bir değişken için tespit edilen güvenilirlik 

değerlerinin, 0,70 olan genel kabul görmüş değerlere eşit ya da bu değerin üzerinde olduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda, ölçeklerin ayırt edicilik (discriminant validity) ve yakınsaklık 

geçerliliği (convergent validity), SmartPLS 3.0 programı ile yapılan analizlerle 

onaylanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan beş faktör, olumsuz önyargılar boyutu, 

kurumsal hazırbulunuşluk boyutu, bilgi eksikliği boyutu, alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutu, değişimi yönetememe endişesi boyutunu ölçmektedir. Her bir 

faktörün farklı bir kavramı ölçtüğünün tespiti amacıyla ayırt edicilik geçerliliği (discriminant 

validity) hesaplanmıştır. Tablo 6 ’da köşegen değerleri ayırt edicilik geçerliliğini destekler 

şekilde, kendi satır ve sütunundaki değerlerden daha yüksektir. Elde edilen bu sonuçlar 

bütün değişkenlerin ampirik olarak birbirlerinden farklı olduklarını göstermektedir.

Tablo 6. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direnci Güvenilirlik ve Ayırt Edicilik Geçerliliği

AVE
Cronbach's

Alpha
AGTEB BEB DYEB KHBAB OÖYB

AGTEB 0.552 0.724 0.743

BEB 0.537 0.712 0.624 0.733

DYEB 0.545 0.855 0.667 0.646 0.738

KHBAB 0.669 0.832 0.677 0.705 0.655 0.818

OÖYB 0.516 0.767 0.621 0.615 0.679 0.653 0.719

AGTEB: Alışkanlıklar ve Geçmiş Tecrübelerin Etkisi Boyutu; BEB: Bilgi Eksikliği Boyutu; DYEB: Değişimi 
Yönetememe Endişesi Boyutu; KHBAB: Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı Boyutu; OÖYB: Olumsuz 
Önyargılar Boyutu
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Araştırmada yakınsaklık geçerliliği (convergent validity) SmartPLS 3.0 

programı aracılığıyla bütün anket sorularının ayrı ayrı faktör yüklemeleri test edilmiştir. 

Genel olarak kabul edilen kurala göre yakınsaklık geçerliliğini belirlemek amacıyla kendi 

yapısı içerisinde her bir soru 0,70 değerinden büyük olmalıdır (Yoo ve Alavi, 2001). Ayrıca 

satırdaki değerler bu değerden en az 0,10 daha düşük olmalıdır (Gefen ve Straub, 2005). 

Hair, Anderson, Tatham ve Black (1998), faktör yüklemelerinin 0,60’tan büyük ise yeterli 

düzeyde yüklendiğini, 0,40’tan küçük ise yeterli düzeyde yüklenmediğini belirtmektedir 

(Akt. Chai, Bagchi-Sen, Morrell, Rao ve Upadhyaya, 2009). Bu çalışmadaki 24 ifadenin 8 

tanesi 0,70’in altında yüklenmekle birlikte, Hair vd. ’nin tavsiye ettiği değer olan 0,60’ın 

üzerinde yüklenmiştir. İlgili ifadelerin 0,70’in altında yüklenmesi çalışmanın keşifsel bir 

niteliğe sahip olmasından ve ölçeklerin bu çalışma için ilk defa oluşturulmasından dolayı, 

kabul edilebilir bir durumdur. Tablo 7’de görüldüğü gibi araştırmada kullanılan ölçeklerin 

yakınsaklık değerleri bu sınırlar içerisindedir ve geçerliliği onaylanmıştır.

Tablo 7. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici

Direnci Ölçekleri Faktör Yüklemeleri

Kamu Kurumlarında AKKY 
Kullanımına Karşı Yönetici 
Direnci

OÖYB KHBAB BEB AGTEB DYEB

Olumsuz Önyargılar Boyutu (OÖYB)

LibreOffice öğrenmek uzun zaman 
alacaktır. 0,76 0,47 0,36 0,34 0,36

LibreOffice ile ilgili personel 
eğitimleri uzun zaman alacaktır. 0,77 0,40 0,40 0,39 0,46

LibreOffice kullanılmaya 
başlanması halinde, mevcut ofis 
programı bilgileri artık işe 
yaramayacaktır.

0,61 0,33 0,40 0,32 0,40

LibreOffice, kullanımı zor bir 
programdır. 0,78 0,57 0,56 0,60 0,67
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LibreOffice ile ilgili personel 
eğitimleri masraflı olacaktır. 0,67 0,52 0,44 0,50 0,46

Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı Boyutu (KHBAB)

LibreOffice’i kullanmak kurumda 
olumsuz etki yaratacaktır. 0,53 0,82 0,56 0,49 0,50

LibreOffice'i kullanmak kurum için 
zararlı olacaktır. 0,54 0,86 0,59 0,53 0,50

LibreOffice kullanmaya başlamak 
kaynak israfıdır. 0,54 0,87 0,64 0,59 0,58

LibreOffice kullanmaya başlamak 
için zamanlama uygun değildir. 0,52 0,71 0,51 0,60 0,56

Bilgi Eksikliği Boyutu (BEB)

LibreOffice ile ilgili teknik destek 
alınabileceğinden emin değilim. 0,50 0,41 0,67 0,40 0,46

LibreOffice’in geliştirilebilir 
olmadığını düşünüyorum. 0,41 0,46 0,72 0,45 0,33

LibreOffice’in kurumda uzun süre 
kullanılabileceğini düşünmüyorum. 0,43 0,63 0,80 0,54 0,61

LibreOffice güvenli bir yazılım 
değildir. 0,47 0,53 0,74 0,43 0,46

Alışkanlıklar ve Geçmiş Tecrübelerin Etkisi Boyutu (AGTEB)

Yazıcı-tarayıcı gibi cihazları 
LibreOffice ile kullanmakta zorluk 
yaşanacaktır.

0,52 0,51 0,46 0,79 0,56

Mevcut ofis programının bazı 
fonksiyonlarını LibreOffice ile 
kullanamayacağım.

0,37 0,39 0,37 0,63 0,49

LibreOffice kullanımının fayda 
sağlayıp sağlamayacağı konusunda 
kararsızım.

0,57 0,60 0,55 0,84 0,54

Mevcut ofis programı ile 
kıyasladığımda LibreOffice’in bize 
ne katacağını bilmiyorum.

0,35 0,49 0,45 0,70 0,37

Değişimi Yönetememe Endişesi Boyutu (DYEB)

LibreOffice ile ilgili bilgi 
eksikliğimden dolayı prestij kaybı 
yaşarım.

0,53 0,40 0,41 0,37 0,65

LibreOffice'in personelin çalışma 
şeklini değiştirmesini istemiyorum. 0,41 0,47 0,42 0,41 0,60

LibreOffice kullanmak personelin 
işteki etkinliğini azaltır. 0,64 0,61 0,59 0,59 0,87
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LibreOffice kullanılması
durumunda personelin iş 0,62 
performansı düşecektir.

0,59 0,58 0,56 0,91

LibreOffice kullanılması
durumunda kurumda çalışanların 0,53 0,56 0,56 0,55 0,80
motivasyonlarında düşüş olacaktır.
LibreOffice kullanmak personelin
performans düşüklüğüne bahane 0,28 
oluşturacaktır. (... office olsaydı

0,36 0,35 0,49 0,64

Kurum personel i LibreOffice ^ ^  
kullanımına direnç gösterecektir. , 0,32 0,34 0,45 0,64

AGTEB: Alışkanlıklar ve Geçmiş Tecrübelerin Etkisi Boyutu; BEB: Bilgi Eksikliği Boyutu; DYEB: Değişimi 
Yönetememe Endişesi Boyutu; KHBAB: Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı Boyutu; OÖYB: Olumsuz 
Önyargılar Boyutu
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5. BÖLÜM: BULGULAR

Bu bölümde, araştırma kapsamında uygulanan anket aracılığıyla toplanan 

verilerin değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen bulgulara yer verilmiştir.

5.1. Ankete Katılanların Demografik Özelliklerine ilişkin Bulgular

Bu bölümde anket katılımcılarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş 

grubu, kurumda çalışma süresi, toplam çalışma süresi, yetkisi altındaki idari personel sayısı 

ve daha önce LibreOffice kullanıp kullanmama durumları ortaya konmaktadır. Söz konusu 

değişkenlere ait tespit edilen bulgular Tablo 8 ’de sunulmaktadır.

Tablo 8. Demografik Özellikler

Demografik Özellikler Frekans Yüzde (%)
Cinsiyet

Erkek 109 77,86
Kadın 31 22,14

Medeni Durum
Evli 116 82,86
Bekâr 24 17,14

Eğitim Durumu
Ön Lisans 3 2,14
Lisans 39 27,86
Y. Lisans 29 20,71
Doktora 69 49,29

Yaş
20-29 2 1,43
30-39 65 46,43
40-49 47 33,57
50-59 24 17,14
60 ve Üzeri 2 1,43

Kurumda Çalışma Süresi
0-4 yıl 59 42,14
5-9 yıl 45 32,14
10-14 yıl 28 20,00
15 yıl ve üzeri 8 5,72

Toplam Çalışma Süresi
0-10 yıl 37 26,43
11-20 yıl 60 42,86
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21-30 yıl 
31 yıl ve üzeri 

Yetki Alanındaki İdari Personel Sayısı
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20 ve üstü

Daha Önce LibreOffice Kullanım Durumu
Evet

_____________________________ Hayır_______
N=140

Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılanların %77,86’sını erkekler, 

%22,14’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Medeni durumlarına göre ankete katılanlar 

incelendiğinde %82,86’sının evli; %17,14’ünün bekâr olduğu görülmektedir. Bu veriler evli 

yöneticilerin bekâr olanlara göre oldukça yüksek oranda olduğunu göstermektedir.

Ankete cevap verenlerin eğitim durumları incelendiğinde Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesinde lise mezunu yönetici olmadığı tespit edilmiştir. Anketi 

dolduran yöneticilerin %2,14’ü ön lisans, %27,86’sı lisans, %20,71’i yüksek lisans mezunu 

iken %49,29’u doktora mezunudur. Bu sonuçlar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 

görev yapan yöneticilerin eğitim durumlarının yüksek olduğunu göstermektedir.

Ankete katılan yöneticilerin yaş grupları incelendiğinde 30-39 yaş 

grubundakilerin %46,43 ile en büyük grup olduğu görülmektedir. Bu grubu sırasıyla %33,57 

ile 40-49 yaş grubu; %17,14’lük oranla 50-59 yaş grubu izlemektedir. 20-29 arası yaş grubu 

ile 60 yaş üzerinde olanların oranı 1,43’tür. Üniversitede 20 yaş altında çalışan yönetici 

olmadığı görülmektedir. Verilerin incelenmesi sonucunda yöneticilik görevini yürütenlerin 

önemli bir bölümünü genç yaş grubundakilerin oluşturduğu tespit edilmiştir.

30 21,43
13 9,28

74 52,86
36 25,71
18 12,86
4 2,86
8 5,71

29 20,71
111 79,29
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Katılımcıların kurumda çalışma süreleri incelendiğinde 0-4 yıl arasında görev 

yapanların %42,14 ile en kalabalık grubu oluşturduğu görülmektedir. 5-9 yıl arasında görev 

yapanların oranı %32,14, 10-14 yıl arasında görev yapanların oranı %20,00, 15 yıldan daha 

fazla görev yapanların oranı ise 5,71’dir. Yukarıdaki veriler incelendiğinde kurum 

yöneticilerinin önemli bir kısmının 0-4 yıl arasında görev yapanlardan oluştuğu tespit 

edilmiştir.

Ankete katılanların toplam çalışma süreleri incelendiğinde 0-10 yıl arası görev 

yapmış olanların oranının %26,43, 11-20 yıl arası görev yapmış olanların oranının %42,86, 

21-30 yıl arası görev yapmış olanların oranının %21,43 ve son olarak 31 yıl ve üzeri görev 

yapmış olanların oranının %9,29 olduğu görülmektedir. Bu veriler sonucunda kurumda 

yönetici olarak görev yapanlar arasında en büyük grubun 11 -20 yıl çalışanlar olduğu, 

yöneticilerin genelinin tecrübeli oldukları tespit edilmiştir.

Ankete katılan üniversite yöneticilerinin yetki alanındaki idari personel sayıları 

incelendiğinde %52,86’sının 0-4 personel, %25,71’inin 5-9 personel, %12,86’sının 10-14 

personel, %2,86’sının 15-19 personel, %5,71’inin 20 ve üzeri personel ile çalıştığı 

görülmektedir. Üniversitede yönetici olarak görev yapanların büyük çoğunluğunun 

(%52,86) az sayıda personelle çalıştığı tespit edilmiştir.

Ankete katılanların daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanım 

durumu incelendiğinde büyük bölümünün daha önce LibreOffice kullanmadığı görülmüştür. 

Şekil 3 ’te katılımcıların %79,29’u daha önce LibreOffice kullanmadığını belirtirken yalnızca 

%20,71’i öncesinde LibreOffice kullandığını beyan etmişlerdir. Bu veri, yöneticilerin 

LibreOffice kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanan toplam 54 kişinin çoğunluğunun daha
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önce LibreOffice tecrübesi olduğu da tespit edilen bir husustur. Daha önce açık kaynak kodlu 

office yazılımı kullananlara ait şekil aşağıda sunulmuştur.

Şekil 4- Daha Önce Açık Kaynak Kodlu Office Yazılımı Kullanım Durumu

Daha Önce Açık Kaynak Kodlu Office Yazılımı 
Kullanım Durumu

30

25

20

15

10

5

0

29

l LibreOffice WPSOffice OpenOffice TextOffice

N=54

5.2. Anket Uygulanan Üniversite Yöneticilerinin Açık Kaynak Kodlu 

Yazılım Kullanımına Karşı Direnç Boyutları ile ilgili Görüşlerine ilişkin Elde Edilen 

Bulgular

Anketin bu bölümünde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yöneticilerinin 

AKKY kullanımına karşı direncini farklı boyutları ile tespit etmeye yönelik katılımcı 

görüşlerine başvurulmuştur. Toplanan verilere ait sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Katılımcıların AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bir boyutu olan 

olumsuz önyargılar boyutuna ilişkin görüşlerinin dağılımını gösteren Tablo 9 

incelendiğinde; katılımcıların %42,90’ının LibreOffice’in kullanımı zor bir program olduğu 

konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür. Katılımcıların %42,10’u “LibreOffice 

kullanılmaya başlanması halinde, mevcut ofis programı bilgileri artık işe yaramayacaktır.”

8
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ifadesiyle ilgili kararsızlıklarını beyan ederken diğer ifadelerde çoğunluğun ifadelere 

katılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 9 ’un geneli incelendiği zaman AKKY kullanımına karşı yönetici 

direncinin olumsuz önyargılar boyutunda LibreOffice’in kullanımı zor bir program olduğu 

görüşünün 2,34 aritmetik ortalama ile en çok olumsuz önyargı doğuran ifade olduğu tespit 

edilmiştir. “LibreOffice ile ilgili personel eğitimleri uzun zaman alacaktır.” ifadesi 2,46 

aritmetik ortalama ile en düşük skor olarak saptanmıştır. Ankete katılanlar eğitimlerin ve 

öğrenmenin uzun zaman alacağı ve eğitimlerin masraflı olacağı ile ilgili ifadelere genel 

olarak katılmadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 9. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Olumsuz Önyargılar Boyutu İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri

OLUMSUZ
ÖNYARGILAR BOYUTU

1 2 3 4 5
A.O. SSN N N N N

% % % % %
LibreOffice öğrenmek uzun 
zaman alacaktır.

9 82 38 9 2 2,38 0,76
6,43 58,57 27,14 6,43 1,43

LibreOffice ile ilgili personel 
eğitimleri uzun zaman 
alacaktır.

10 74 39 15 2
2,46 0,83

7,14 52,86 27,86 10,71 1,43

LibreOffice kullanılmaya 
başlanması halinde, mevcut 
ofis programı bilgileri artık işe 
yaramayacaktır.

15 58 59 6 2
2,44 0,80

10,71 41,43 42,14 4,29 1,43

LibreOffice, kullanımı zor bir 
programdır.

19 58 60 3 0 2,34 0,74
13,57 41,43 42,86 2,14 0

LibreOffice ile ilgili personel 
eğitimleri masraflı olacaktır.

12 70 49 8 1 2,40 0,76
8,57 50,00 35,00 5,72 0,71

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 10’da kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin 

kurumsal hazırbulunuşluk algısı boyutuna yer verilmiştir. Tablo 10 incelendiğinde, (A.O.=
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1,97) LibreOffice kullanmaya başlamanın kaynak israfı olduğu görüşünün en çok destek 

gören görüş olduğu tespit edilmiştir.

“LibreOffice kullanmaya başlamak için zamanlama uygun değildir.” ifadesine 

“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı %2,9 iken diğer üç ifadeye “kesinlikle 

katılıyorum” diyen hiçbir katılımcının bulunmadığı saptanmıştır. Katılımcıların %50’si 

“LibreOffice'i kullanmak kurum için zararlı olacaktır.” ifadesine “katılmıyorum” diyerek 

kurumsal hazırbulunuşluk algısı boyutunun en yüksek oranını ortaya çıkarmışlardır. Tablo 

7 0 ’da yer verilen boyutun en düşük skoru ise (A.O.= 2,71) “LibreOffice kullanmaya 

başlamak için zamanlama uygun değildir.” ifadesine aittir.

Tablo 10. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı Boyutu İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri

KURUMSAL 
HAZIRBULUNUŞLUK 
ALGISI BOYUTU

1 2 3 4 5
A.O SSN N N N N

% % % % %
LibreOffice’i kullanmak 
kurumda olumsuz etki 
yaratacaktır.

16 68 41 15 0
2,39 0,83

11,43 48,57 29,29 10,71 0

LibreOffice'i kullanmak 
kurum için zararlı 
olacaktır.

34 70 32 4 0
2,04 0,77

24,29 50,00 22,85 2,86 0

LibreOffice kullanmaya 
başlamak kaynak 
israfıdır.

41 66 29 4 0
1,97 0,79

29,29 47,14 20,71 2,86 0

LibreOffice kullanmaya 
başlamak için zamanlama 
uygun değildir.

15 41 58 22 4
2,71 0,96

10,71 29,29 41,43 15,71 2,9
1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 11 incelendiğinde kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici 

direncinin bilgi eksikliği boyutunda en çok destek bulan ifadenin (A.O.= 2,22) 

“LibreOffice’in geliştirilebilir olmadığını düşünüyorum.” olduğu saptanmıştır. En az katılım
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bulan ifade ise (A.O.= 2,61) “LibreOffice’in kurumda uzun süre kullanılabileceğini 

düşünmüyorum.” ifadesi olmuştur. Katılımcıların %52,1’i LibreOffice’in geliştirilebilir 

olduğu fikrine katılmazken aynı oranda katılımcı LibreOffice’in güvenilirliği konusunda 

kararsızlıklarını ifade etmişlerdir. “LibreOffice’in geliştirilebilir olmadığını düşünüyorum.” 

ve “LibreOffice güvenli bir yazılım değildir.” ifadelerine hiçbir katılımcı “kesinlikle 

katılıyorum” dememiştir.

Tablo 11. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Bilgi Eksikliği Boyutu İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri

BİLGİ EKSİKLİĞİ 
BOYUTU

1 2 3 4 5
A.O SSN N N N N

% % % % %
LibreOffice ile ilgili teknik 
destek alınabileceğinden 
emin değilim.

13 59 50 15 3
2,54 0,88

9,29 42,15 35,71 10,71 2,14

LibreOffice’in 
geliştirilebilir olmadığını 
düşünüyorum.

21 73 40 6 0 2,22 0,75
15,00 52,14 28,57 4,29 0

LibreOffice’in kurumda 
uzun süre 
kullanılabileceğini 
düşünmüyorum.

9 62 46 20 3
2,61 0,89

6,43 44,29 32,85 14,29 2,14

LibreOffice güvenli bir 
yazılım değildir.

15 46 73 6 0 2,50 0,74
10,71 32,86 52,14 44,29 00

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş 

tecrübelerin etkisi boyutunun incelendiği Tablo 12 incelendiğinde katılımcıların 

%47,9’unun “Yazıcı-tarayıcı gibi cihazları LibreOffice ile kullanmakta zorluk 

yaşanacaktır.” ifadesine “kararsızım” dediği görülmektedir. Bu oran, incelenen boyutun en 

yüksek oranını da teşkil etmektedir. Buna karşılık “Mevcut ofis programının bazı
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fonksiyonlarını LibreOffice ile kullanamayacağım.” ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” 

cevabı veren yalnızca 1 kişi (%0,7) olmuştur.

Alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi boyutunda en çok katılım olan ifade 

(A.O.= 2,71) “Yazıcı-tarayıcı gibi cihazları LibreOffice ile kullanmakta zorluk 

yaşanacaktır.” olmuştur. Bu ifadeyi (A.O.=2,81) “LibreOffice kullanımının fayda sağlayıp 

sağlamayacağı konusunda kararsızım.” ifadesinin takip ettiği tespit edilmiştir.

Tablo 12. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Alışkanlıklar ve Geçmiş Tecrübelerin Etkisi Boyutu İle İlgili İfadelere Katılım

Düzeyleri

ALIŞKANLIKLAR VE 
GEÇMİŞ 
TECRÜBELERİN 
ETKİSİ BOYUTU

1 2 3 4 5

A.O SSN N N N N

% % % % %

Yazıcı-tarayıcı gibi 
cihazları LibreOffice ile 
kullanmakta zorluk 
yaşanacaktır.

8 46 67 16 3
2,71 0,82

5,71 32,86 47,86 11,43 2,14

Mevcut ofis programının 
bazı fonksiyonlarını 
LibreOffice ile 
kullanamayacağım.

1 46 60 27 6
2,94 0,85

0,70 32,86 42,86 19,29 4,29

LibreOffice kullanımının 
fayda sağlayıp 
sağlamayacağı konusunda 
kararsızım.

10 44 52 30 4

2,81 0,95
7,14 31,43 37,14 21,43 2,86

Mevcut ofis programı ile 
kıyasladığımda 
LibreOffice’in bize ne 
katacağını bilmiyorum.

19 30 38 49 7

2,94 1,1413,28 20,98 26,57 34,27 4,90

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 1Tün  incelenmesi sonucu aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:
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Değişimi yönetememe endişesi boyutuna ait ifadelerin yer aldığı tabloda en çok 

katılım (A.O:= 2,36) “LibreOffice ile ilgili bilgi eksikliğimden dolayı prestij kaybı yaşarım.” 

ifadesinde rastlanmıştır. En az katılım alan ifade ise (A.O.= 3,33) “LibreOffice kullanmak 

personelin performans düşüklüğüne bahane oluşturacaktır. (... office olsaydı daha iyi 

yapardım.)” ifadesi olmuştur.

Tablo 13. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Değişimi Yönetememe Endişesi Boyutu İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri

DEĞİŞİMİ 
YÖNETEMEME 
ENDİŞESİ BOYUTU

1 2 3 4 5

A.O SSN N N N N

% % % % %

LibreOffice ile ilgili bilgi 
eksikliğimden dolayı 
prestij kaybı yaşarım.

22 62 42 12 2
2,36 0,90

15,71 44,29 30,00 8,57 1,43

LibreOffice'in personelin 
çalışma şeklini 
değiştirmesini 
istemiyorum.

12 45 47 33 3
2,79 0,97

8,57 32,14 33,57 23,57 2,14

LibreOffice kullanmak 
personelin işteki etkinliğini 
azaltır.

14 61 49 15 1
2,49 0,84

10,00 43,57 35,00 10,71 0,71

LibreOffice kullanılması 
durumunda personelin iş 
performansı düşecektir.

11 67 46 15 1
2,49 0,82

7,86 47,86 32,86 10,71 0,71

LibreOffice kullanılması 
durumunda kurumda 
çalışanların
motivasyonlarında düşüş 
olacaktır.

12 62 50 14 2

2,51 0,84
8,57 44,29 35,71 10,00 1,43

LibreOffice kullanmak 
personelin performans 
düşüklüğüne bahane 
oluşturacaktır. (... office 
olsaydı daha iyi yapardım.

6 25 46 43 20

3,33 1,06
4,29 17,85 32,86 30,71 14,29

Kurum personeli 
LibreOffice kullanımına 
direnç gösterecektir.

4 42 33 51 10
3,15 1,02

2,86 30,00 23,57 36,43 7,14

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum
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Katılımcıların %44,3’ü LibreOffice ile ilgili bilgi eksikliğinden dolayı prestij 

yaşayacağı fikrine katılmazken %43,6’sı “LibreOffice kullanmak personelin işteki 

etkinliğini azaltır.” ifadesine “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir.

LibreOffice kullanımının personelin etkinliğini azaltacağı ve LibreOffice 

kullanımı halinde personelin iş performansının düşeceği fikrine “kesinlikle katılıyorum” 

diyenlerin oranının da oldukça düşük (%0,07) olduğu tespit edilmiştir.

5.3. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı 

Yönetici Direnci Boyutlarının Demografik Değişkenlere Göre Analiz Sonuçları

Bu bölümde kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direnci 

boyutlarının demografik faktörlere göre değişiklik gösterip göstermediği test edilecektir. Bu 

amaçla SPSS 21.0 yazılımı ile t-testi ve ANOVA analizi yapılmış ve sonuçları aşağıdaki 

tablolarda paylaşılmıştır.

Yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç boyutlarının cinsiyete göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediği 140 kişiden elde edilen veri üzerinden test edilmiştir. 

Bağımsız örneklemler T-Testi sonuçları Tablo 14’te yer almaktadır.

Tablo 14. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Boyutları ve Cinsiyet ile İlgili T-Testi Sonuçları

Grup Ort. SS t p
H1a: Olumsuz Önyargılar Boyutu Erkek 2,37 0,57 -1,40 0,163

Kadın 2,53 0,54
H1b: Kurumsal Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

Erkek 2,20 0,66 -1,23 0,222
Kadın 2,37 0,72

H1c: Bilgi Eksikliği Boyutu Erkek 2,44 0,63 -1,06 0,292
Kadın 2,55 0,46

H1d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi Boyutu

Erkek 2,76 0,68 -2,49 0,014*
Kadın 3,11 0,66
Erkek 2,63 0,65 -1,17 0,243
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H1e: Değişimi Yönetememe Kadın 2,80 0,75
Erkek (N) = 109; Kadın (N)=31

Tablodaki bulgular ışığında yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direncinin

alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir (t=-2,49; p<0,05). Kadın yöneticilerin alışkanlıklar ve geçmiş tecrübeler 

boyutunun ortalaması (Ort.= 3,105;) erkek yöneticilerin ortalamasından (Ort.= 2,761) daha 

yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar, kadın yöneticilerin alışkanlık ve geçmiş tecrübelerinin 

AKKY kullanımına karşı direnç göstermede daha etkili olduğunu göstermektedir. Bundan 

dolayı Hipotez 1d desteklenmiş ancak Hipotez 1a, Hipotez 1b, Hipotez 1c ve Hipotez 1e 

kabul edilmemiştir.

Yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç boyutlarının medeni duruma göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediği test edilmiş olup bulgular Tablo 15’te sunulmuş. 

Bağımsız örneklemler T-Testi sonucunda tespit edilen bulgulara göre, yöneticilerin AKKY 

kullanımına karşı direnç boyutlarının medeni duruma göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. Bu durumda Hipotez 2a, Hipotez 2b, Hipotez 2c, Hipotez 2d ve Hipotez 

2e kabul edilmemiştir.

Tablo 15. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direncinin Boyutları ve Medeni Durum ile İlgili T-Testi Sonuçları

GRUP Ort. SS t. p
H2a: Olumsuz Önyargılar Boyutu Evli 2,377 0,575 -1,085 0,280Bekâr 2,514 0,489
H2b: Kurumsal Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

Evli 2,216 0,625 -0,582 0,565Bekâr 2,327 0,891

H2c: Bilgi Eksikliği Boyutu Evli 2,452 0,595 -0,508 0,612Bekâr 2,520 0,606
H2d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi Boyutu

Evli 2,823 0,692 -0,533 0,595Bekâr 2,906 0,698
H2e: Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu

Evli 2,639 0,646 -1,172 0,243Bekâr 2,817 0,802
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Evli (N) = 116 Bekâr (N)=24

Yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç boyutlarının eğitim düzeylerine 

göre farklılık gösterip göstermediği, ANOVA testi ile analiz edilmiş ve bulgular Tablo 16’da 

gösterilmiştir. Tablo 1 6 ’daki sonuçlar incelendiğinde AKKY kullanımına karşı yönetici 

direnci boyutları ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Bu tespit sonrasında Hipotez 3 a, Hipotez 3b, Hipotez 3 c, Hipotez 3d, Hipotez 3 e kabul 

edilmemiştir.

Tablo 16. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direnci Boyutları ve Eğitim Düzeyi İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup Ort. SS F P

H3a: Olumsuz Önyargılar Boyutu

Ön Lisans 2,56 0,81
1,420 0,240Lisans 2,28 0,43

Y. Lisans 2,33 0,60
Doktora 2,49 0,60

H3b: Kurumsal Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

Ön Lisans 2,47 0,43
0,659 0,579Lisans 2,20 0,66

Y. Lisans 2,11 0,82
Doktora 2,30 0,63

H3c: Bilgi Eksikliği Boyutu

Ön Lisans 2,24 0,90
1,209 0,309Lisans 2,39 0,64

Y. Lisans 2,37 0,66
Doktora 2,56 0,53

H3d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi

Ön Lisans 2,52 0,78
0,411 0,746Lisans 2,80 0,69

Y. Lisans 2,80 0,79
Doktora 2,89 0,66

H3e: Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu

Ön Lisans 2,69 1,11
0,033 0,992Lisans 2,64 0,72

Y. Lisans 2,69 0,63
Doktora 2,68 0,67

Ön Lisans (N=3); Lisans (N=39); Y.Lisans (N=29); Doktora (N=69)

Kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direnci boyutları ile yaş 

grupları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiş olup sonuçları Tablo 1 7  de 

sunulmuştur. Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre yöneticilerin AKKY kullanımına karşı
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direnç boyutları ile yaş grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 

tespitler neticesinde Hipotez 4a, Hipotez 4b, Hipotez 4c, Hipotez 4d, Hipotez 4e kabul 

edilmemiştir.

Tablo 17. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direnci Boyutları ve Yaş Grupları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup Ort. SS F p
20-29 2,61 0,58

H4a: Olumsuz Önyargılar Boyutu
30-39 2,39 0,54

0,892 0,47140-49 2,46 0,63
50-59 2,27 0,51
60 ve Üzeri 2,87 0,16
20-29 1,78 0,84

4b: Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı 30-39 2,24 0,69
0,480 0,750

Boyutu 40-49 2,22 0,72
50-59 2,25 0,60
60 ve Üzeri 2,72 0,40
20-29 2,11 0,23

H4c: Bilgi Eksikliği Boyutu
30-39 2,43 0,58

0,489 0,74440-49 2,50 0,59
50-59 2,48 0,69
60 ve Üzeri 2,86 0,20
20-29 2,34 0,48

H4d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 30-39 2,91 0,68
1,083 0,368

Tecrübelerin Etkisi Boyutu 40-49 2,82 0,70
50-59 2,67 0,72
60 ve Üzeri 3,36 0,24
20-29 2,36 0,06

H4e: Değişimi Yönetememe Endişesi 30-39 2,64 0,66
0,439 0,780

Boyutu 40-49 2,76 0,68
50-59 2,59 0,76
60 ve Üzeri 2,81 0,11

20-29 (N=2); 30-39 (N=65); 40-49 (N=47); 50-59 (N=24); 60 ve Jzeri (N=2)

Yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç boyutlarının kurumda çalışma 

sürelerine göre farklılık gösterip göstermediği, ANOVA testi ile analiz edilmiş ve Tablo 

18’de gösterilmiştir. Tablo 18’deki sonuçlar incelendiğinde AKKY kullanımına karşı 

yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk algısı boyutu (F=4,003; p<0,005) kurumda



76

çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Diğer bir ifadeyle AKKY 

kullanımına karşı yönetici direnci kurumda çalışma süresine göre değişmektedir. 

Farklılıkların hangi çalışma süresi gruplarından kaynaklandığını gösteren Tukey testi 

sonuçlarına bakıldığında kurumda 5-9 yıl çalışmış olan yöneticiler (Ort.=1,938; S.S.=0,585) 

ile 0-4 yıl çalışanlar (Ort.=2,269; S.S.=0,704), 10-14 yıl çalışanlar (Ort.=2,314; S.S.=0,659) 

ve 15 yıl ve üstü çalışanlar (Ort.=2,731; S.S.=0,532) arasında anlamlı bir fark 

bulunmaktadır.

Tablo 18. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı 

Yönetici Direnci Boyutları ve Kurumda Çalışma Süreleri İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup Ort. SS F p

H5a: Olumsuz Önyargılar 
Boyutu

0-4 Yıl 2,50 0,60
1,25 0,2935-9 Yıl 2,26 0,49

10-14 Yıl 2,38 0,58
15 ve Üstü 2,45 0,43

H5b: Kurumsal 
Hazırbulunuşluk Algısı 
Boyutu

0-4 Yıl 2,27 0,70
4,00 0,009*5-9 Yıl 1,94 0,59

10-14 Yıl 2,31 0,66
15 ve Üstü 2,73 0,53

H5c: Bilgi Eksikliği Boyutu
0-4 Yıl 2,55 0,61

2,24 0,0875-9 Yıl 2,23 0,47
10-14 Yıl 2,50 0,63
15 ve Üstü 2,63 0,57

H5d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi

0-4 Yıl 2,81 0,71
0,84 0,4755-9 Yıl 2,71 0,66

10-14 Yıl 2,91 0,67
15 ve Üstü 3,08 0,82

H5e: Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu

0-4 Yıl 2,66 0,66
3,18 0,026*5-9 Yıl 2,44 0,63

10-14 Yıl 2,73 0,67
15 ve Üstü 3,20 0,78

*p<0,05 0-4 Yıl (N=52); 5-9 Yıl (N=32); 10-14 Yıl (N=48); 15 Yıl ve Üstü (N=8)

Aynı şekilde değişimi yönetememe endişesi boyutunun (F=3,181; p<0,05) 

kurumda çalışma süresine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kurumda 5-9 yıl çalışan
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yöneticiler (Ort.=2,439; S.S.=0,627) ile 0-4 yıl çalışan yöneticiler (Ort.=2,675; S.S.=0,656) 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken 5-9 yıl çalışan yöneticilerle 10-14 yıl çalışan 

yöneticiler ((Ort.=2,729; S.S.=0,666) ve 15 ve üstü yıl çalışan yöneticiler (Ort.=3,204; 

S.S.=0,783) arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.

Bu tespitler sonrasında Hipotez 5b ve Hipotez 5e kabul edilmiştir. Ancak 

Hipotez 5 a, Hipotez 5 c ve Hipotez 5d kabul edilmemiştir.

Kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direnci boyutları ile 

toplam çalışma süreleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, Tablo 1 9 da ele alınmıştır. 

Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç 

faktörleri ile toplam çalışma süreleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu tespitler 

neticesinde Hipotez 6a, Hipotez 6b, Hipotez 6c, Hipotez 6d, Hipotez 6e kabul edilmemiştir.

Tablo 19. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direnci Boyutları ve Toplam Çalışma Süreleri İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup Ort. SS F p

H6a: Olumsuz Önyargılar Boyutu
0-10 Yıl 2,46 0,48

0,33 0,80211-20 Yıl 2,35 0,59
21-30 Yıl 2,41 0,63
31 ve Üzeri 2,44 0,50

H6b: Kurumsal Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

0-10 Yıl 2,19 0,68
0,75 0,52211-20 Yıl 2,22 0,69

21-30 Yıl 2,21 0,72
31 ve Üzeri 2,50 0,50

H6c: Bilgi Eksikliği Boyutu
0-10 Yıl 2,42 0,56

0,34 0,79911-20 Yıl 2,44 0,56
21-30 Yıl 2,53 0,70
31 ve Üzeri 2,56 0,66

H6d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi

0-10 Yıl 3,00 0,71
0,88 0,45111-20 Yıl 2,77 0,61

21-30 Yıl 2,80 0,84
31 ve Üzeri 2,80 0,61

H6e: Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu

0-10 Yıl 2,60 0,55
0,27 0,84511-20 Yıl 2,67 0,70

21-30 Yıl 2,75 0,77
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31 ve Üzeri 2,67 0,71
0-10 Yıl (N=37); 11-20 Yıl (N=60); 21-30 Yıl (N=30); 31 Yıl ve Üstü (N=13)

Yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç boyutlarının yetki alanındaki idari 

personel sayısına göre farklılık gösterip göstermediği, ANOVA testi ile analiz edilmiş ve 

bulgular Tablo 20’de gösterilmiştir. Tablo 20’deki sonuçlar incelendiğinde yöneticilerin 

AKKY kullanımına karşı direnç faktörleri ile yetki alanındaki idari personel sayısı arasında 

anlamlı bir fark yoktur. Bu tespitler neticesinde Hipotez 7a, Hipotez 7b, Hipotez 7c, Hipotez 

7d, Hipotez 7e kabul edilmemiştir.

Tablo 20. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici 

Direnci Boyutları ve Yetki Alanındaki İdari Personel Sayısı İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup Ort. SS F p

H7a: Olumsuz Önyargılar Boyutu

0-4 Per. 2,42 0,53

1,30 0,273
5-9 Per. 2,47 0,52
10-14 Per. 2,14 0,64
15-19 Per. 2,32 0,60
20 ve Üstü 2,58 0,86

H7b: Kurumsal Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

0-4 Per. 2,26 0,58

0,16 0,959
5-9 Per. 2,20 0,69
10-14 Per. 2,15 0,95
15-19 Per. 2,30 0,88
20 ve Üstü 2,33 0,80

H7c: Bilgi Eksikliği Boyutu

0-4 Per. 2,45 0,52

0,33 0,861
5-9 Per. 2,52 0,67
10-14 Per. 2,35 0,81
15-19 Per. 2,63 0,43
20 ve Üstü 2,49 0,49

H7d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi

0-4 Per. 2,94 0,65

0,99 0,415
5-9 Per. 2,72 0,66
10-14 Per. 2,64 1,00
15-19 Per. 2,88 0,47
20 ve Üstü 2,84 0,37

H7e: Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu

0-4 Per. 2,63 0,64

0,33 0,861
5-9 Per. 2,76 0,65
10-14 Per. 2,66 0,84
15-19 Per. 2,81 0,73
20 ve Üstü 2,54 0,87

0-4Per. (N=75); 5 -9Per. (N=36); 10-14Per. (N=18); 15-19 Per. (N=4); 20 ve Üstü (N=7)
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Yöneticilerin AKKY kullanımına karşı direnç boyutlarının daha önce açık 

kaynak kodlu office yazılımı kullanıp kullanmama durumuna göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği 140 kişiden elde edilen veri üzerinden araştırılmıştır. Bağımsız örneklemler T- 

Testi sonuçları Tablo 21’de yer almaktadır.

Tablo 21. Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Daha Önce 

Açık Kaynak Kodlu Office Yazılımı Kullanım Durumu İle İlgili T-Test Sonuçları

Grup Ort. SS t. p
H8a: Olumsuz Önyargılar Boyutu Evet 2,17 0,53 3,14 0,002*Hayır 2,49 0,55
H8b: Kurumsal Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

Evet 2,01 0,75 2,56 0,012*Hayır 2,32 0,63

H8c: Bilgi Eksikliği Boyutu Evet 2,26 0,69 2,54 0,012*Hayır 2,54 0,54
H8d: Alışkanlıklar ve Geçmiş 
Tecrübelerin Etkisi Boyutu

Evet 2,54 0,67 3,21 0,002*Hayır 2,95 0,67
H8e: Değişimi Yönetememe 
Endişesi Boyutu

Evet 2,63 0,71 0,44 0,664Hayır 2,69 0,67
*p<0,05 Evet (N)=29 Hayır (N)=111

Tablo 2 1 ’deki bulgular ışığında yöneticilerin AKKY kullanımına karşı

direncinin olumsuz önyargılar (t=3,143; p<0,005), kurumsal hazırbulunuşluk algısı 

(t=2,561; p<0,005), bilgi eksikliği (t=2,543; p<0,005) ve alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin 

etkisi (t=3,212; p<0,005) boyutlarının açık kaynak kodlu office yazılımı kullanım durumu 

açısından bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmayanların (Ort.=2,491) 

kullananlara (Ort. =2,168) göre daha çok olumsuz önyargı taşıdıkları ve bu nedenle AKKY 

kullanımına karşı daha çok direnç gösterdikleri saptanmıştır. Aynı şekilde, daha önce açık 

kaynak kodlu office yazılımı kullanmayanlar (Ort.=2,324), kullananlara (Ort.=2,005) göre 

daha fazla, kurumun AKKY kullanımına karşı hazır olmadığını düşünmekte ve direnç 

göstermektedirler.
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Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmayanların (Ort:2,545), 

kullananlara (Ort:2,265) oranla daha çok bilgi eksikliği yaşadıkları ve bu durumun AKKY 

kullanımına karşı direnç oluşturduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, daha önce açık kaynak 

kodlu office yazılımı kullanmayanların (Ort.=2,950) kullananlara (Ort.=2,544) oranla 

alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerine daha bağlı oldukları ve bu nedenle AKKY kullanımına 

karşı daha fazla direnç gösterdikleri sonucuna varılmıştır.

Buna karşın değişimi yönetememe endişesi boyutu ile daha önce açık kaynak 

kodlu office yazılımı kullanma durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmüştür. Elde edilen veriler sonucunda Hipotez 8a, Hipotez 8b, Hipotez 8c ve Hipotez 

8d desteklenirken Hipotez 8e desteklenmemiştir.

5.4. Hipotez Testi Sonuçlarının Özeti

Bu çalışmada 40 adet hipotez test edilmiştir. Bu hipotezlerden yedisi kabul 

edilmiş, otuz üç tanesi ise reddedilmiştir. AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin 

belirlenen alt boyutlarının farklı değişkenler açısından farklılık göstermemesi hipotezlerin 

çoğunun reddedilmesine sebep olurken, anket katılımcılarının genel olarak farklı demografik 

değişkenler açısından aynı düzeyde algılarının olmasının bunda etkili olduğu sonucuna 

varılmıştır.
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SONUÇ VE TARTIŞMA

Son yıllarda gündeme daha sık gelmeye başlayan AKKY, kullanıcıların kaynak 

kodlara rahatlıkla erişebildiği ücretsiz yazılımlardır. Bu kodlar, kullanıcılar tarafından 

rahatlıkla değiştirilip geliştirilebilmektedir. Ancak gerek büyük finans çevrelerince 

yürütülen politikalar gerekse hükümetlerin AKKY’leri yeterince desteklemeyişi nedeniyle 

bu yazılımların yayılma ve kullanılma hızı henüz istenen düzeye ulaşmamıştır.

Özellikle kamu sektöründe rahatlıkla kullanılabilecek pek çok AKKY 

bulunmaktadır. Ancak kamu sektöründe yöneticilik yapanların daha önce açık kaynak kodlu 

office yazılımı kullanmamış olmaları, AKKY’ler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları 

veya mevcut düzenin bozulması riskini kabul edemeyişleri sebebiyle AKKY’lerin kamudaki 

kullanımı düşük düzeyde kalmaktadır.

Bu çalışmada, kamu kurumu yöneticilerinin bir proje ya da uygulamayı kabul 

etmeleri ve buna destek vermelerinin, diğer personel üzerinde de etkili olacağı 

varsayımından hareket edilmiştir. Zira kamu kurumlarında AKKY kullanımının 

yöneticilerce benimsenmesi diğer personelin benimsemesini de kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. Ancak yöneticilerin bu hususta gösterecekleri direnç, personelin daha çok 

direnmesine zemin hazırlayacaktır. Bu bakış açısıyla Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinde görev yapan yöneticilerle anket yönteminin kullanılması suretiyle bir 

araştırma yapılmıştır.

Çalışmada kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alt 

boyutlarının bir takım demografik değişkenlere göre fark gösterip göstermediği 

araştırılmıştır. Toplam 40 hipotez test edilmiş olup bu hipotezler ve sonuçları Ek-4’te 

sunulmuştur.
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Kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alt boyutları 

ile medeni durum, eğitim durumu, yaş grubu, toplam çalışma süreleri ve yetki alanındaki 

idari personel sayısının anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, 

yöneticilerin evli ya da bekâr olmaları, farklı düzeylerde eğitim almış olmaları; genç, orta 

yaşlı veya yaşlı olmaları, iş hayatına yeni başlamaları ya da uzun yıllardır iş hayatında 

bulunuyor olmaları ve yetki alanında farklı sayılarda personel olması AKKY kullanımına 

karşı yönetici direncinin alt boyutları ile ilgili algılarını değiştirmemektedir.

Alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi boyutunun cinsiyet açısından farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Kadın yöneticiler, erkek yöneticilere göre alışkanlıklarına ve 

geçmiş tecrübelerine AKKY kullanımı konusunda daha fazla direnç göstermektedir. Kadın 

yöneticilerin annelik özelliği nedeniyle aile hayatındaki korumacı tutumlarının iş hayatına 

da yansımış olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak sonraki araştırmalarda bu durumun 

tam olarak nedenleri üzerinde bir çalışma yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk algısı 

boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir. Kurumda uzun yıllar 

çalışan yöneticilerin kurumsal hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Geçen zaman içerisinde yöneticilerin kurumu çok iyi tanımaları ve kurumun güçlü ve zayıf 

yönlerini bilmelerinin bunda etkili olduğu değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle AKKY 

kullanımına karşı yönetici direnci konusunda kurumsal hazırbulunuşlukları en yüksek 

olanlar kurumda uzun süredir çalışıp kurumu tanıyan yöneticilerdir.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi yönetememe endişesi 

boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir. Kurumda uzun yıllar 

çalışan yöneticilerin AKKY kullanımına karşı değişimi yönetemeyecekleri hususunda
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endişe duydukları tespit edilmiştir. Bu bulgu, 15 yıl ve üstü yöneticilik yapanların alışılmış 

düzeni devam ettirme eğilimi içinde olduklarını, yöneticiliğe yeni başlayanların ise değişimi 

yönetmeye daha hazır oldukları şeklinde yorumlanmaktadır. Kurumda uzun süre görev 

yapan yöneticilerin değişimi yönetememe endişelerinin giderilebilmesi için ne tür çalışmalar 

yapılabileceğine dair araştırmalar yapılması kamu kurumlarında değişimin hızlandırılmasına 

ve ilgili literatüre önemli katkılar sunacaktır.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar boyutu, daha 

önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanılıp kullanılmadığına göre değişiklik 

göstermektedir. Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmamış olan yöneticilerin 

AKKY’lere karşı olumsuz önyargılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu önyargıyı 

yenebilmek için AKKY kullanımına geçiş öncesinde yöneticilerin AKKY hakkında bilgi ve 

eğitim almalarının, bir süre AKKY’leri denemelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal hazırbulunuşluk algısı 

boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından farklılık 

göstermektedir. Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmış olan kurum 

yöneticilerinin kurumsal hazırbulunuşluk algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmış olan yöneticiler, 

kurumlarının AKKY konusundaki hazırlık düzeyini daha yüksek olarak 

değerlendirmektedirler. Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmayan 

yöneticilerin, geçiş süreci sırasında ve sonrasında sorun yaşanacağını düşünüyor olmalarının 

kurumsal hazırbulunuşluk algı düzeylerini düşürdüğü değerlendirilmektedir. Açık kaynak 

kodlu office yazılımı kullanmayan yöneticilerin kurumsal hazırbulunuşluk algılarını düşüren 

faktörler hakkında araştırmacılar tarafından çalışma yürütülmesinin yararlı olacağı 

düşünülmektedir.
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AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği boyutu daha önce 

açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından farklılık göstermektedir. Daha önce 

açık kaynak kodlu office yazılımı kullanmayan yöneticilerin bilgi eksikliğine bağlı olarak 

dirençlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle AKKY kullanımına 

geçiş öncesinde yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı

değerlendirilmektedir. Yeterli bilgiyle donatılan kurum yöneticilerinin AKKY’ ye geçiş 

sürecinde itici güç olup sürecin daha hızlı ve sağlıklı tamamlanmasına katkı sunacakları 

düşünülmektedir.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve geçmiş

tecrübelerin etkisi boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından 

farklılık göstermektedir. Daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanan yöneticilerin 

alışkanlıklarına daha az bağlı oldukları, değişme daha yatkın oldukları görülürken öncesinde 

AKKY kullanmayan yöneticilerin alışkanlıklarına daha çok bağlı oldukları, geçmiş 

tecrübelerin etkisinde daha fazla kaldıkları görülmektedir.

Yukarıdaki bulgular bir arada değerlendirildiğinde kurumların AKKY

kullanımına geçiş süreçlerini, daha önce AKKY’leri kullanmış yöneticilerle planlayıp 

yürütmelerinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Zira öncesinde AKKY kullanmayan 

yöneticilerin konuyla ilgili olarak çok daha fazla direnç gösterecekleri görülmektedir.

Araştırmanın bulgularından hareketle şu önerilerde bulunmak mümkündür:

• Kamu kurumlarında AKKY kullanımına karşı yönetici direncini en aza 

indirmek için AKKY’ler hakkında yöneticilere eğitim verilmelidir.

• Kurum olarak tamamen açık kaynak kodlu yazlım kullanımına geçmeden 

önce yazılım kullanımı denenmeli, personelin belirli bir tecrübeye ulaşması sağlanmalıdır.
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• Kamu kurumlarında AKKY’lere geçiş yapabilmek için yöneticilerin değişim 

süreçlerini iyi yönetebilen, daha önce AKKY’ler kullanmış kişilerden seçilmesi faydalı 

olacaktır.

• Kurumu tanıyan, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini bilen yöneticilerin AKKY 

kullanımına geçiş sürecinde itici güç olacağı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, örgütlerdeki tüm değişimler beraberinde direnci de doğurur. Bu 

direnci en aza indirmek yöneticilerin elindedir. Kurumu tanıyan, tecrübeli, değişime ikna 

olmuş, değişimin gerekliliğine inanan yöneticilerle bu süreç çok daha kolay yürütülebilir. 

Kamu kurumlarında da AKKY kullanımı için yapılacak değişimlerde yöneticilerin değişime 

destek olmaları büyük önem taşımaktadır. Vizyoner olan, statükoyu reddeden yöneticilerle 

yürütülecek değişim çalışmaları olumlu sonuçlar verecektir.

Bu çalışmada daha önce literatürde tanımlanmamış olan AKKY kullanımına 

karşı yönetici direnci ile ilgili araştırma yapılmıştır. Sonrasında yapılacak çalışmalarla 

AKKY kullanımına karşı yönetici direncine farklı perspektiflerden de bakılabileceği 

düşünülmektedir. AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurum personelinin direnci 

üzerindeki etkileri, AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kamu kurumlarına maliyeti 

gibi konuların araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylelikle literatüre önemli 

katkılar sunmak mümkün olacaktır. AKKY kullanımının önündeki engeller, yapılacak yeni 

araştırmaların konusunu teşkil edebilir. Çalışmanın, test edilmemiş diğer faktörlerin tespiti 

için bundan sonraki çalışmalara ışık tutması ve bu yolla bilim dünyasına katkı sunması 

beklenmektedir.
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EK LER

Ek-1

KAMU KURUMLARINDA AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMINA

KARŞI YÖNETİCİ DİRENCİ ANKETİ

Değerli Katılımcı;

LibreOffice, pek çok platformda çalışan ve diğer ofis programlarıyla 
uyumlu, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir ofis yazılımıdır. LibreOffice dünya 
üzerindeki gönüllü yazılımcılar tarafından geliştirilip güncellenmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde, orta vadede LibreOffice 
kullanımına geçiş planlanmakta olup geçiş öncesinde kullanıma karşı oluşabilecek 
direncin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu proje öncesinde yapılan bu 
anket, kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direncini 
tespit etmeye yöneliktir. Bu anketle toplanan veriler sadece akademik çalışmalarda 
kullanılacaktır. Sizden kişisel bilgileriniz istenmeyecektir. Lütfen soruları içtenlikle 
cevaplayınız. Anket ile ilgili soru, görüş ve düşünceleriniz için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

Mahmut ÖZCAN, mahmutozcan@kmu.edu.tr, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
_______ Danışman: Prof. Dr. Serkan ADA, serkanada@kmu.edu.tr, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
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I. BÖLÜM: Bu bölüm sizinle ilgili genel soruları içermektedir.

1.Cinsiyetiniz: ( ) Erkek ( ) Kadın
2. Medeni Durumunuz ( ) Evli ( ) Bekâr

3.Eğitim düzeyiniz: ( ) Lise ( ) Ön lisans ( ) Lisans
( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora

4.Yaşınız: ( ) 20’den az ( ) 20-29 ( ) 30-39
( ) 40-49 ( ) 50-59 ( ) 60 ve üzeri

5. Kurumdaki Çalışma Süreniz (Yıl) : ........................................
6. Toplam Çalışma Süreniz (Yıl) :.........................................
7. Yönetici Olarak Çalışma Süreniz (Yıl) : ........................................
8. Yönetici Olarak Görev Yaptığınız Birimde Yetki Alanınızda Çalışan Toplam İdari 
Personel Sayısı: .......

9. Daha önce LibreOffice kullandınız mı? Evet EH Hayır EH
10) Daha önce hangi açık kaynak kodlu office programlarını kullandınız? (Birden fazla 
seçeneği işaretleyebilirsiniz)

EH Open Office EH LibreOffice EH WPS Office
EH Diğer (Belirtiniz)

II. BÖLÜM: Yönetici direnci ile ilgili aşağıdaki ifadelere katılım düzeyinizi belirtiniz. 

Cevabınızı X işareti ile belirtiniz

(1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım 

(4) Katılıyorum_____________ (5) Kesinlikle Katılıyorum

(OÖYB)
Olumsuz
Önyargılar
Boyutu

OO1- LibreOffice öğrenmek uzun zaman 
alacaktır. 1 2 3 4 5

OO2- LibreOffice ile ilgili personel eğitimleri 
uzun zaman alacaktır. 1 2 3 4 5

OO3- LibreOffice kullanılmaya başlanması 
halinde, mevcut ofis programı bilgileri artık işe 
yaramayacaktır.

1 2 3 4 5

OO4- LibreOffice, kullanımı zor bir programdır. 1 2 3 4 5

OO5- LibreOffice ile ilgili personel eğitimleri 
masraflı olacaktır. 1 2 3 4 5

(KHBAB) 
Kurumsal 
Hazırbulunuşluk 
Algısı Boyutu

KHBAB1- LibreOffice’i kullanmak kurumda 
olumsuz etki yaratacaktır. 1 2 3 4 5

KHBAB2- LibreOffice'i kullanmak kurum için 
zararlı olacaktır. 1 2 3 4 5

KHBAB3- LibreOffice kullanmaya başlamak 
kaynak israfıdır. 1 2 3 4 5



KHBAB4- LibreOffice kullanmaya başlamak 
için zamanlama uygun değildir. 1 2 3 4 5

(BEB)
Bilgi Eksikliği 
Boyutu

BEB1- LibreOffice ile ilgili teknik destek 
alınabileceğinden emin değilim. 1 2 3 4 5

BEB2- LibreOffice’in geliştirilebilir olmadığını 
düşünüyorum. 1 2 3 4 5

BEB3- LibreOffice’in kurumda uzun süre 
kullanılabileceğini düşünmüyorum. 1 2 3 4 5

BEB4- LibreOffice güvenli bir yazılım değildir. 1 2 3 4 5

(AGTEB) 
Alışkanlıklar ve 
Geçmiş 
Tecrübelerin 
Etkisi Boyutu

AGTEB1- Yazıcı-tarayıcı gibi cihazları 
LibreOffice ile kullanmakta zorluk yaşanacaktır 1 2 3 4 5

AGTEB2- Mevcut ofis programının bazı 
fonksiyonlarını LibreOffice ile 
kullanamayacağım.

1 2 3 4 5

AGTEB3- LibreOffice kullanımının fayda 
sağlayıp sağlamayacağı konusunda kararsızım. 1 2 3 4 5

AGTEB4- Mevcut ofis programı ile 
kıyasladığımda LibreOffice’in bize ne katacağını 
bilmiyorum.

1 2 3 4 5

(DYEB) 
Değişimi 
Yönetememe 
Endişesi Boyutu

DYEB1- LibreOffice ile ilgili bilgi 
eksikliğimden dolayı prestij kaybı yaşarım. 1 2 3 4 5

DYEB2- LibreOffice'in personelin çalışma 
şeklini değiştirmesini istemiyorum. 1 2 3 4 5

DYEB3- LibreOffice kullanmak personelin 
işteki etkinliğini azaltır. 1 2 3 4 5

DYEB4- LibreOffice kullanılması durumunda 
personelin iş performansı düşecektir. 1 2 3 4 5

DYEB5- LibreOffice kullanılması durumunda 
kurumda çalışanların motivasyonlarında düşüş 
olacaktır.

1 2 3 4 5

DYEB6- LibreOffice kullanmak personelin 
performans düşüklüğüne bahane oluşturacaktır. 
(... office olsaydı daha iyi yapardım.)

1 2 3 4 5

DYEB7- Kurum personeli LibreOffice 
kullanımına direnç gösterecektir. 1 2 3 4 5

ANKETİMİZE ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER



Ek-2

E T İK  KURUL İZNİ



Ek-3

Normallik Testi Sonuçları

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

OÖYB1 ,340 140 ,000 ,799 140 ,000

OÖYB2 ,311 140 ,000 ,838 140 ,000

OÖYB3 ,236 140 ,000 ,853 140 ,000

OÖYB4 ,267 140 ,000 ,824 140 ,000

OÖYB5 ,287 140 ,000 843 140 ,000

KHBAB1 ,282 140 ,000 ,857 140 ,000

KHBAB2 ,265 140 ,000 ,841 140 ,000

KHBAB3 ,250 140 ,000 ,838 140 ,000

KHBAB4 ,220 140 ,000 ,901 140 ,000

BEB1 ,245 140 ,000 ,879 140 ,000

BEB2 ,288 140 ,000 ,843 140 ,000

BEB3 ,263 140 ,000 ,870 140 ,000

BEB4 ,313 140 ,000 ,815 140 ,000

AGTEB1 ,250 140 ,000 ,870 140 ,000

AGTEB2 ,234 140 ,000 ,857 140 ,000

AGTEB3 ,192 140 ,000 ,900 140 ,000

AGTEB4 ,202 140 ,000 ,896 140 ,000

DYEB1 ,255 140 ,000 ,879 140 ,000

DYEB2 ,197 140 ,000 ,898 140 ,000

DYEB3 ,253 140 ,000 ,875 140 ,000

DYEB4 ,281 140 ,000 ,858 140 ,000

DYEB5 ,257 140 ,000 ,870 140 ,000

DYEB6 ,186 140 ,000 ,910 140 ,000

DYEB7 ,232 140 ,000 ,879 140 ,000



HİPOTEZLER VE SONUÇLARI

Ek-4

No Hipotezin Adı Sonuç

H1
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları cinsiyet 

açısından farklılık göstermektedir.

H1a
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.
Ret

H1b

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal 

hazırbulunuşluk algısı boyutu cinsiyet açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H1c
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.
Ret

H1d

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu cinsiyet açısından farklılık 

göstermektedir.

Kabul

H1e

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi 

yönetememe endişesi boyutu cinsiyet açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H2
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları medeni 

durum açısından farklılık göstermektedir.

H2a
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu medeni durum açısından farklılık göstermektedir.
Ret

H2b

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal 

hazırbulunuşluk algısı boyutu medeni durum açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret



H2c
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu medeni durum açısından farklılık göstermektedir.
Ret

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve

H2d geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu medeni durum açısından 

farklılık göstermektedir.

Ret

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi

H2e yönetememe endişesi boyutu medeni durum açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H3
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları eğitim

düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

H3a
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar

Ret
boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal

H3b hazırbulunuşluk algısı boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H3c
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık göstermektedir.
Ret

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve

H3d
geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu eğitim düzeyi açısından 

farklılık göstermektedir. Ret

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi

H3e yönetememe endişesi boyutu eğitim düzeyi açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H4
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları yaş

grupları açısından farklılık göstermektedir.



AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 
H4a Ret

boyutu yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal

H4b hazırbulunuşluk algısı boyutu yaş grupları açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H4c
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu yaş grupları açısından farklılık göstermektedir.
Ret

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve

H4d
geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu yaş grupları açısından farklılık 

göstermektedir. Ret

H4e

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi 

yönetememe endişesi boyutu yaş grupları açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H5
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları kurumda 

çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H5a

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H5b

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal 

hazırbulunuşluk algısı boyutu kurumda çalışma süresi açısından 

farklılık göstermektedir.

Kabul

H5c

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu kurumda çalışma süresi açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret



H5d

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu kurumda çalışma süresi 

açısından farklılık göstermektedir.

Ret

H5e

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi 

yönetememe endişesi boyutu kurumda çalışma süresi açısından 

farklılık göstermektedir.

Kabul

H6
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları toplam 

çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.

H6a
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu toplam çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.
Ret

H6b

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal 

hazırbulunuşluk algısı boyutu toplam çalışma süresi açısından 

farklılık göstermektedir.

Ret

H6c
AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu toplam çalışma süresi açısından farklılık göstermektedir.
Ret

H6d

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu toplam çalışma süresi 

açısından farklılık göstermektedir.

Ret

H6e

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi 

yönetememe endişesi boyutu toplam çalışma süresi açısından 

farklılık göstermektedir.

Ret

H7

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları yetki 

alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık 

göstermektedir.

H7a

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu yetki alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret



H7b

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal 

hazırbulunuşluk algısı boyutu yetki alanındaki idari personel 

sayısı açısından farklılık göstermektedir.

Ret

H7c

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu yetki alanındaki idari personel sayısı açısından farklılık 

göstermektedir.

Ret

H7d

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu yetki alanındaki idari personel 

sayısı açısından farklılık göstermektedir.

Ret

H7e

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi 

yönetememe endişesi boyutu yetki alanındaki idari personel 

sayısı açısından farklılık göstermektedir.

Ret

H8

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin boyutları daha önce 

açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı açısından farklılık 

göstermektedir.

H8a

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin olumsuz önyargılar 

boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı 

açısından farklılık göstermektedir.

Kabul

H8b

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin kurumsal 

hazırbulunuşluk algısı boyutu daha önce açık kaynak kodlu 

office yazılımı kullanımı açısından farklılık göstermektedir.

Kabul

H8c

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin bilgi eksikliği 

boyutu daha önce açık kaynak kodlu office yazılımı kullanımı 

açısından farklılık göstermektedir.

Kabul

H8d

AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin alışkanlıklar ve 

geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu daha önce açık kaynak kodlu 

office yazılımı kullanımı açısından farklılık göstermektedir.

Kabul



AKKY kullanımına karşı yönetici direncinin değişimi 

H8e yönetememe endişesi boyutu daha önce açık kaynak kodlu office Ret

yazılımı kullanımı açısından farklılık göstermektedir.


