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ÖZ 

Bu çalışma, Kamu Personeli olarak görev yapan memurların Bilişsel Esneklik Düzeylerinin 

Psikolojik Sözleşme Rolleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma, T.C Adalet 

Bakanlığına bağlı Bakırköy Adliyesinde 2016 -2017 yıllarında 657 sayılı Devlet memurları kanununa 

bağlı olarak mahkeme, savcılık ve icra dairelerinde görev yapan yazı işleri müdürü, zabıt katibi, 

mübaşir, hizmetli ve icra memuru unvanlı, 299 kamu personeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 

çalışmada  “Kişisel Bilgi Formu”, “Bilişsel Esneklik Envanteri” ve “Psikolojik Sözleşme Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bulgular, kamu personelinin psikolojik sözleşme rollerinin, bilişsel esneklik düzeyleri 

üzerinde pozitif yönde etkisi olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca araştırmaya katılan kamu 

personelinin, kurumda çıkabilecek problemleri çözmek için olası alternatifleri algılama becerilerinin 

yüksek olduğunu göstermiştir. Psikolojik Sözleşme değişkeninin alt boyutlarından biri olan ilişkisel 

sözleşmeye olan algı düzeylerinin, işi benimsememe ve işlemsel sözleşmeye olan algı düzeylerinden 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilişsel esneklik, Psikolojik sözleşme, Kamu Personeli 

An Investıgatıon On The Cognıtıve Flexıbılıty Level Of Cıvıl 
Servants Accordıng To The Roles Of Psychologıcal Contract3 

ABSTRACT 

The present paper aims to investigate the Cognitive Flexibility Level of the civil servants working 

in the public sector, in terms of their Psychological Contract Roles. 

The research was carried out at the Bakırköy Courthouse under the Republic of Turkey Ministry 

of Justice with the participation of 299 public servants who are subjected to the Public Servants law no. 

657, comprising chief clerks, court clerks, janitors, court criers, debt enforcement clerks employed at 

courts, prosecution offices and debt enforcement offices between 2016 and 2017. For this purpose 

“Demographic Questionnaire”, “Cognitive Flexibility Inventory” and “Psychological Contract Scale” 

have been drawn upon. Findings have shown that, the psychological contract roles of the civil servants 

have positive impact on their Cognitive Flexibility levels. Findings have also shown that the civil 

servants who have participated in the research can display high alternative solutions perception skills 

which enable them to solve the problems which may arise in the organization. Furthermore, it has found 

that the participants’ Relational Contract perception level which is a sub dimension of Psychological 

Contract, is higher than those of Job Dissatisfaction and Transactional Contract.. 
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1. GİRİŞ 

Weber, memur olmayı kamu yararını gözeterek gücünü yasalardan alan meslek olarak 

tanımlamıştır (Aytaç, 2006). Türk Anayasasına göre memurluk, bütün yurttaşların özgür, eşit 

ve liyakate göre hizmete katıldığı; statü hukuku doğrultusunda istihdam edilen; bunun yanında 

asli ve sürekli görevleri yürüten kamu personeli kategorisidir. Memurların büyük bölümünü 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı personeli oluştururken diğer memurları Hakim-

Savcı, askeri personel ve akademik personel oluşturmaktadır (Aslan, 2012, Devlet Memurları 

Kanunu 2016). 

Çalışma; sosyolojik bir kavram olarak ele alınmış bir terimdir. Genel anlamda 

çalışma; planlı ve amaca yönelik zihinsel ve bedensel çabanın sonucunda oluşan faaliyettir. 

Çalışma aynı zamanda; çalışan (İşgören)’ın yaptığı iş ile kurduğu sosyolojik, ekonomik, 

hukuki ve psikolojik ilişki ve uyumdur. Çalışma Psikolojisi; kişinin yaptığı işle ilişkisini, 

beklentilerini, çalıştığı kurum ve çalışma arkadaşlarıyla uyumunu, sorun çözme becerilerini 

bireysel açıdan ele alır. Psikolojik anlamda çalışma, mutlak olmasa da insana rahatsızlık veren 

bir süreçtir (Ören, 2013, Güldiken, 2015).  

Çalışma hayatında kişi ve kurum arasındaki uyum, bireyin çalışacağı kuruma girişi 

aşamasında psikolojik sözleşme ile başlamaktadır. Tanım olarak psikolojik sözleşme bireyin 

karşı tarafla arasında bir karşılıklılık anlaşması olduğuna yönelik algısıdır. Psikolojik 

sözleşmenin merkezinde karşılıklı bir al-ver ilişkisi olmasa da böyle bir ilişkinin var olduğuna 

yönelik algı yatar. (Rousseau, 1989;1995) Rousseau, psikolojik sözleşmenin bir mecaz 

(metafor) değil, bir yapı olduğunu belirtmiştir (Rousseau, 1998). Çalışan ve kurum arasındaki 

algıya dayalı psikolojik sözleşmelerde hem çalışanın hem de kurumun karşılıklı beklentileri 

vardır. Çalışan maaş, eğitim, iş güvencesi, terfi alma gibi konularda beklenti içindeyken; 

kurum, çalışanın güvenilir ve uyumlu olmasını, gerektiğinde kendi görevi olmayan işleri de 

yapmasını, mesai dışında da çalışmasını beklemektedir (Özdaşlı ve Çelikkol, 2012). 

Psikolojik sözleşme; çalışanların ve işverenlerin birbirlerine olan yükümlülükleri 

hakkındaki bireysel kanaatlerinden oluşur. Bu yükümlülükler iki çeşit sözleşme ile birbirine 

bağlıdır. İşlemsel sözleşme ve ilişkisel sözleşme: Çok çalışma karşılığında yüksek maaş ve 

kariyer gelişimini mümkün kılan işlemsel yükümlülükler ile iş güvencesi karşılığında sadakat 

ve işte makul bir kalma süresinin taahhüt edildiği ilişkisel yükümlülükler. İşverenin ilişkisel 

yükümlülüğü çalışanın o firmada ne kadar kalacağı beklentisine bağlıdır (Rousseau,1990).   

Psikolojik sözleşmenin öznelliği dikkate alındığında, araştırmacılar sözleşmeyi şu 

maddeler altında sıralamışlardır; İş güvenliği, İşin cazip olması, Kariyer umudu, Maaş - eğitim 

ve gelişim imkanları, Bağımsız çalışma ortamı.   



 

 

Bu maddeler sözleşmenin işlemsel ve ilişkisel boyutlarını oluşturur. İşlemsel ve 

ilişkisel sözleşmeler birbirlerinden; odak konuları, süreleri, değişip değişmemeleri, kapsamları 

ve somut olup olmadıkları bakımından ayrılırlar. İşlemsel sözleşme; ekonomik imkanların 

odakta olduğu hayli somut bir alış veriştir. Koşulları ilişkinin bitiş tarihine kadar sabit kalır ve 

kapsamı dardır. İlişkisel sözleşmede ise, alış veriş hem soyut hem de somuttur, ucu açıktır, 

şartları dinamiktir ve çalışanın iş hayatından özel hayatına genişleyecek şekilde kapsamlı 

olabilir (Coyle-Shapiro, ve diğ.,2007). 

Bireylerin bilişsel süreçlerinin ve çalıştıkları kuruma dair psikolojik sözleşme 

algılarının çalışma hayatına uyum sağlamalarında son derece önemli olduğu 

görülmektedir(Canas ve diğ., 2003). İletişim ve sorun çözme alternatiflerinin farkında olan, 

bilişsel olarak esnek bireylerin, ortama daha kolay uyum sağlamakta başarılı olacakları 

söylenebilir.  

Bilişsel esneklik; kişinin çevresinde oluşan yeni ve beklenmedik olaylara karşı bilişsel 

işleme koyma taktikleri geliştirme (uyarlama)  becerisidir. (Canas ve diğ., 2003). 

Martin ve Rubin’e göre (1995), bilişsel esneklik bireyin:  

a) Her durumda bir alternatif çözümün bulunduğunun farkında olması   

b) Duruma uymaya ve esneklik göstermeye istekli olması    

c) Esnek olma konusunda öz güven duyması ile ilgilidir (Martin ve Rubin, 1995). 

Spiro ve Jehng (1990) bilişsel esneklik teorisini ortaya koyarken görevi farklı 

yönleriyle ele alabilen insanların çevrelerindeki değişimleri daha kolay yorumlayabilecekleri 

dolayısıyla bilişsel olarak daha esnek olabilecekleri görüşünden yola çıkmıştır. Bu tür 

insanların köklü değişimlerden geçen çevresel durumların gereklerine uyacak biçimde 

öğrendiklerini en kısa sürede yeniden yapılandırma becerileri vardır (Spiro ve Jehng 1990, akt 

Canas, 2006). Bandura insanların sağladığı faydaya bağlı olarak kaynaklardan gelen bilgiyi 

toparladıklarını, işleyip tarttıklarını ve nasıl davranacaklarına, güçlerini nereye 

yoğunlaştırmaları gerektiğine buna göre karar verdiklerini savunmaktadır (Bandura, 1977 akt. 

Martin, ve Anderson, 1998). 

Bir diğer tanıma göre ise bilişsel esneklik, bireyin iletişim alternatiflerinin varlığının 

farkında olmasını, durumlara uyum sağlama istekliliğini, esneklik konusundaki özgüvenini 

ifade eder (Hill, 2009). 

Psikolojik sözleşme araştırmalarının büyük bölümü özel sektör çalışanlarını 

kapsamaktadır. Türkiye’de Adalet Bakanlığında çalışan Kamu Personeli üzerinde yapılan bu 

çalışmanın kamu kurumlarının kalitesini ve performansını etkileyen memur algı ve 

davranışlarının anlaşılmasını kolaylaştıracağı düşünülmüştür.  



 

 

Kamuda memur olarak çalışan kamu personeli her ülkede istihdamın çok önemli 

bölümünü oluşturmaktadır. Kamu istihdamı milyonlarca kişinin geçimini sağlar. Türkiye, 

devlet ve memur özdeşleştirilmesinin en belirgin olduğu ülkelerden biridir. Uzun geçmişi 

sebebiyle memura, topluma ayna tutan bir özellik kazandırmıştır. “Memuriyet sisteminin 

toplumla bu derece duyarlı bir ilişki içinde bulunduğu ülke pek azdır.” (Tutum, 1990). 

Türkiye’de yüzyıllardan beri süregelen memur olma anlayışı sosyal ve kültürel yapıdan 

etkilenerek kişilerin tutum ve davranışlarına nüfuz etmiştir. Osmanlı yönetiminden günümüze 

gelen, girişimci kültür kalıplarına kapalı “dayanışmacı, kamusalcı” sosyal ve kültürel yapı; 

insanların itaatkar ve kamu vicdanı yüksek bireyler olmalarına, memuriyeti kendilerini 

güvende hissedebilecekleri itibarlı ve ayrıcalıklı bir meslek olarak benimsemelerine vesile 

olmuştur (Aytaç, 2006-2014). Yasalara sıkı sıkıya bağlı ve gelenekçi yönetim sistemlerinde 

memuriyet seçkin bir yer oluşturmuştur. Memuriyet mesleğine sadece okumuş olanlar seçilir, 

eğitimlerine dikkat edilirdi. Kamu yönetim modeli ve devlet hizmetine değer veren bir model 

olarak temelleri atılan bu anlayış, yapısal ve işlevsel özellikleri korunarak Cumhuriyet’e 

taşınmış, günümüzün kamu yönetim uygulamalarına yön vermiştir (Yılmazöz, 2009). 

657 sayılı Devlet memurları kanununa bağlı kamu personeli olmak isteyen kişi, 

atanacağı görevde, kuralları önceden kanunla belirlenmiş olan sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. 

Her kurumda olduğu gibi Kamu Çalışanlarının aralarında da fiziksel olduğu kadar, tutum ve 

davranışları, tepkileri, olaylara uyum sağlama becerileri, problem çözme yaklaşımları ve 

yükümlülüklerini yerine getirmek konusundaki öznel algıları bakımından farklılıklar vardır.  

Bu araştırmanın problem durumu; kamu yönetimindeki çalışanların bilişsel esneklik 

(alternatif, kontrol) düzeylerinin, kurumda işe başlamadan önce oluşan algısal psikolojik 

sözleşme (İşlemsel, İlişkisel ve İşi Benimsememe) açısından araştırılmasını kapsamaktadır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bilişsel kuram; genel ampirik bir yaklaşım olup insanların hem kendileri hem de diğer 

insanların bilgiyi nasıl işledikleri ile ilgilidir. Bilişsel kuramlar için, insanların farklılıkları, 

bilgiyi zihinsel olarak temsil etmedeki farklılıklarından kaynaklanır (Leahy, R. L. 2004). 

 

A- Biliş-Üst Biliş Kavramları 

Biliş (cognition); insanın dünyayı ve çevresindeki olayları anlamak için yaptığı  

zihinsel faaliyetlerinin tümüdür (Solso ve diğ., 2014). Biliş; algı ve duyum verileri üzerinden 

stratejilerle elde edilen düşünme, problem çözme gibi süreçlerdir. (Türkçapar, 2008). 

Ortaçağın ünlü filozofu İbn Rüşd’ün nefs teorisinde, yüksek anlama gücü olan akıl şu şekilde 

anlatılmıştır. İnsanın hareket ve davranışlarını anlama bakımından istek, tahayyül (imgeleme), 

müfekküre güçleri (düşünme yetisi), ve akıl arasındaki ilişkiler ağı son derece önemlidir. Rey, 



 

 

zan ve itikat (fikir, kanaat) ismi verilen ve insanın hareket ve davranışlarında belirleyici olan 

yargılar da zihinsel karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkar, insan duyu ve hayal güçleri 

dışında düşünme gücü sebebiyle harekete geçer. Bu ayrıcalık insanı diğer canlılardan farklı 

kılar (Arkan, 2015).  

Mevlana; gözün baktığını fakat zihnin görmek istediğini gördüğünü söylemiş, zahiri 

(dışarıdan) ve asli göz, ifadesiyle kişisel algıya vurgu yapmıştır. Çünkü Mevlana’ya göre 

“Kötü zan sahibi olan kişi, yüz nişan alsa da doğruyu işitmez” Kişinin bilinç durumu kendi 

gerçeklik tanımını ortaya çıkarır. İnsan nasıl düşünürse gerçeği de öyle algılar (Küçük, 2013). 

Yunan filozofu Epictetus’a göre “İnsanı rahatsız eden “şeyler” değil onlara verdikleri 

anlamlardır”. Aynı şekilde Shakespeare; “İyi ve kötü diye bir şey yoktur, düşünce onu öyle 

yapar”. Sözüyle aynı benzerliği ifade etmektedir (Türkçapar, 2008, Burns, 2015). İnsanın 

kişisel algısının önemi, doğu ve batı dünyasında yüzyıllardır bilinmektedir. Çağdaş bilişsel 

kurama göre, kişinin biyolojik yapısı, yaşadığı çevre ve insanlarla ilişkileri, duyguları, biliş ve 

davranışları bireyin ruhsal yaşamını oluşturur (Türkçapar, 2008). Açıkça, biliş insanoğlunun 

yapabildiği her şeyi içermektedir (Solso ve diğ., 2014). 

Üst Biliş (metacognition); “düşünmeyi düşünmek” olarak tanımlanan Üst Biliş 

kavramı için  psikoloji bilim insanları, yürütücü biliş, biliş ötesi, bilişsel farkındalık gibi farklı 

isimler  kullanmaktadırlar. Üst Biliş kavramı 1970’li yıllardan itibaren anılmaya başlanmıştır. 

Flavell (1976) üst bilişi, kasıtlı olarak, bilinçli, amaçlı ve ileri görüşlü olarak hedefe ulaşmak 

şeklinde tanımlamıştır (Doğan A. 2013). Baker ve Brown (1984) üst biliş tanımını, biliş 

hakkındaki bilgi ve bilişin düzenlenmesi olarak iki kategoride açıklamışlardır. Kuhn (2000) 

üst bilişi, biliş ötesi farkındalığı olarak ifade ederek bireyin neye inanıp, nasıl bildiğinin ve 

yeni bilgi edinme sürecindeki stratejilerinin denetlenmesi ve artırılması şeklinde tanımlamıştır 

(Öztürk, 2012). 

B- Bilişsel Esneklik 

Genel olarak, “bilişsel ayarları, değişen çevre uyarıcılarına adapte etme becerisi” 

ifadesi, bilişsel esnekliğin birçok işlevsel tanımında kullanılan ana özellik olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. 2010). Bilişsel esneklik iletişim kurma 

yetkinliğinin önemli bir unsuru olarak değerlendirilmektedir ve iletişime yatkın olma ve hızlı 

çözüm bulma becerisiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. (Martin and Anderson 1998)   

Bilişsel esnekliğe sahip insanlar toplumsal biliş süreçlerinin yardımıyla şartlara uyum 

göstermelerini sağlayacak uygun yöntemler saptayabilirler. Herhangi bir durumla 

karşılaşıldığında alternatif yöntemler bulabilen insanların bilişsel esneklikleri tek bir çözüm 

üretebilenlere oranla daha yüksektir. (Roloff & Berger, 1982 akt. Chung, 2012).  



 

 

Kişinin uyuşmazlığa nasıl cevap verdiği, davranışlarını nelerin etkilediği, ve 

anlaşmazlık yaşandığında nasıl davranmaları gerektiğine karar vermeleri ilişki 

memnuniyetleri üzerinde doğrudan etki yapar (Cramer, 2000). Bilişsel olarak esnek bireyler 

çevreye uyum gösterme becerilerine güvenirler. (Martin & Anderson, 1998 ) Bu becerilere 

sahip kişiler, çalıştıkları kurumdaki örgüt hedeflerini kabullenmekte istekli olurlar (Chung, 

2012). Bilişsel esnekliği olan kişilerin iş yerindeki olabilecek anlaşmazlıklara ve çalışma 

arkadaşlarına karşı daha toleranslı olduğu söylenebilir (Martin, Anderson & Thweatt, 1998).  

Canas; Kişinin çevresindeki değişikliklere cevap verecek şekilde esnek olması 

gerektiği halde bundan geri kalması durumunda bilişsel esnemezlikten (inflexibility) 

bahsetmiştir. Daha önce ortaya çıkan şartlarda etkili olmuş bir eylemin, sonraki şartlara etkili 

olmamasına rağmen ısrarla uygulanması bir bilişsel esnemezlik örneğidir. (Canas J. 2003)  

Spiro ve Jehng (1990) Bilişsel Esneklikte tecrübeyi gösteren önemli özelliklerden 

birinin çok yönlü zihinsel canlandırmaları ustaca yönetme kabiliyeti olduğunu bu nedenle de 

çevresel değişimlere daha iyi ayak uydurmaya ve problemler arasında daha büyük bir bilgi 

aktarımına imkan tanıdığını savunmuştur (Canas J.ve ark. 2006). Dinamik bir görevde iyi 

performans gösteren katılımcıları kötü performans gösterenlerden ayıran; strateji birikimleri 

ve strateji uygulama kapasiteleri değil, davranışsal stratejilerini görev şartlarındaki değişikliğe 

uyarlama becerileridir. (Reder ve Schunn 1999) 

Canas’a göre, bilişsel esneklik ve esnemezlik, dört kavramla bilişsel blokaj, bilişsel 

histerezi, işlevsel takıntı (sabitlik), işlevsel indirgeme ile ilgilidir. Bilişsel blokaj;  alternatif  

bir yol izlemek  için yeterli sebep varken, başlangıçta tayin edilen yolda ısrar etmek eğilimini 

tanımlar. Bilişsel blokaj bilişsel esnemezlik kavramıyla ilişkilidir. Kişi yaptığı işin diğer 

yönlerini göz ardı eder, sadece belirli yönlerine yoğunlaşır ve başlangıçtan beri takip ettiği 

çizgide devam eder. Bilişsel Esnemezlik örneğinde kişi şartlar değişmiş olsa bile başından beri 

uyguladığı stratejiyle devam etmekte olduğu anımsanırsa, bu durum bizi bilişsel esnemezliğin  

bir  bilişsel blokaj  türü olduğunu düşünmeye sevk eder. Bilişsel histerezi;  yanlışlığının 

kanıtlanmış olmasına rağmen önceden alınmış bir karara yapışıp kalmak olarak tanımlanabilir. 

Bilişsel daralma veya tünel vizyonu olarak da bilinir ve yaşanan problemle ile ilgili karar bir 

kez alındıktan sonra durumun tekrar değerlendirmeye ihtiyaç duyabileceği konusundaki 

eksiklik olarak da tanımlanır. Üçüncü olgu işlevsel takıntı(sabitlik); bir görevdeki mevcut 

nesneleri onları sadece bilinen en yaygın fonksiyonları ile dikkate alma eğilimi olarak tarif 

edilebilir. İnsanlar yeni bir şekle bürünmüş nesneleri kullanırken zorluk yaşarlar. Çünkü biz 

nesneleri daha önceden tahsis edilmiş oldukları kategorilere yerleştirmeye meyilliyizdir, bu 

da bizim, nesnelerin sadece tahsis edilmiş oldukları o kategorinin özelliklerini taşıdıklarına 

inanmamıza neden olur. İşlevsel takıntı(sabitlik) günlük kullandığımız nesneler dahil,  

algılarımızda sabit ve katı olmamız demektir. Bu katılık nesnelerin farklı alanlarda nasıl 

kullanılabileceğini görmemizi engeller. Yapılması gereken onları farklı bir sıralamayla, farklı 



 

 

etki alanlarında veya her bir fonksiyonunu daha öncekinden farklı bir sıklıkta kullanmaktır. 

İşlevsel indirgeme;  problemin sadece bir tek sebebine yoğunlaşarak, tesir eden diğer bütün 

muhtemel değişkenleri ihmal etme eğilimi olarak tarif edilir. Problemi oluşturan, çok sayıdaki 

farklı nedenin tek bir nedene indirgenmesidir. Bu durumda işlevsel indirgeme bilişsel 

esnemezliğe benzer sonuçlar doğurur. Örnek: kişinin karşılaştığı çevresel şartlara uygun bir 

davranış ortaya koyamaması. Ancak, bilişsel esnemezliğin ortaya çıkması için değişime neden 

olan muhtemel sebeplerin sayısının düşürülmesi gerekmez. Bu dört olgu bilişsel esnemezlikle 

aynı gözlemlenebilir davranışsal etkileri paylaşırlar, bu dört olgu, ya rutin bir harekete neden 

olurlar ya da çözümü geciktirirler. “Yanlış durum değerlendirmesinin yanlış uygulamaya 

neden olacağı” ortak noktasında birleşmektedirler (Canas J.ve ark. 2003-2006). 

Dennis ve Wal tarafından 2009’da Bilişsel Esnekliği farklı yönleriyle ölçmek 

amacıyla geliştirdikleri Bilişsel Esneklik Envanteri, üç farklı bilişsel esneklik bakış açısını 

değerlendirmiştir.   

a)  Zor durumların üstesinden gelinebilir olduğunu düşünme eğilimi.  

b) Hayatta karşılaşılan durum ve tutumlara farklı yorumlar getirebilme  becerisi, 

c) Zorluklara karşı farklı alternatif çözümler üretebilme becerisi.  

Bu konularda bilişsel esnekliğe sahip olan bireyler, hayatın zorlukları karşısında 

duruma uygun tavır göstermeye yatkındırlar. Bilişsel esnekliğe sahip olmayan bireyler, benzer 

olaylar karşısında  reaksiyon göstermeye daha müsaittirler. Bilişsel Esneklik Envanteri 

özellikle “sorun çözme becerisiyle” ilgili özgüveni ölçmeyi hedefler. Envanter uyumsuz 

fikirlere karşı çıkıp, daha uyumlu ve dengeli olanlarla yeniden yapılandırılması için gerekli 

bilişsel esneklik tipini ölçmek üzere oluşturulmuştur. Alternatifler alt boyutu; zor durumlar 

karşısında çok sayıda çözüm üretebilme algısı ve becerisini, kontrol alt boyutu; zor durumları 

kontrol edebilmeyi algılama eğilimini ölçmeyi hedefler. Bireyler, hayatta karşılaşılan 

durumlara uygun çözüm bulmanın mümkün olduğunun farkındalar mı? Farkına varmazlarsa, 

zamanlarının büyük bölümünü olumsuz duygularla boğuşarak geçirecekler ve/veya problemi 

çözmek için yapıcı çözümleri düşünmek yerine içine düştükleri çaresizlikten yakınacaklardır. 

Sorunlara farklı açılardan yaklaşabilen bireylerin bu sorunların oluşumuna ve sürmesine neden 

olan sebepleri daha iyi değerlendirmesi beklenir. Problemlerin çözümünde alternatif 

yaklaşımlar üretebilen bireylerin, problemi daha iyi tanımlamaları ve daha uygun çözümler 

denemeleri beklenir (Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. 2010). 

Problem çözme; bir amaca ulaşmadaki engellerin üstesinden gelmeyi gerektirir. Rutin 

cevaplara sahip rutin durumlar, problem olarak değerlendirilemez. Problemi çözen kişinin 

standart olmayan, keşfetmesi gereken çözümler bulması gerekmektedir. Çözüme, algı, dikkat 

gibi bir çok bilişsel işlem ve beynin birçok farklı parçası da dahil olmaktadır (Smith, Kosslyn, 

2014). Bilişsel Esneklik dikkat süreçlerine önemli ölçüde bağlıdır. Şartların (durumun) 



 

 

değiştiğinin ve alışılmışın dışında bir çözüm ihtiyacının fark edildiği anda, bireyin girdiği yeni 

duruma uygun hareket planları yapmasına imkan verecek daha yüksek bir dikkat kontrolüne 

ihtiyaç vardır. Kişinin bilişsel esnek olabilmesi için, önündeki görevi engelleyecek çevresel 

şartların farkında olması gerekir. Kişi otomatik tepki modelinin yerine koyabileceği çareler 

üretebilmeli ve yeni görevin gereklerine cevap verecek uygun ve yeni eylemler planlamalıdır 

(Canas, Jose J. v.d. 2006).    

Lippard-Justice (1989) Esnek olma istekliliğini, “bireyin kendisiyle olan iletişiminin, 

insanlarla olan iletişimindeki kaliteyi nasıl etkilediğini göstermesi bakımından iyi bir 

örnektir”. İfadesiyle belirtmiştir. İletişimde esneklik etkili ve uygun iletişimde bulunabilmek 

için, bireyin davranışlarını farklı durumlara veya içindebulunduğu durum değişikliklerine göre 

uyarlamasını içermektedir. (Lippard-Justice 1989 akt. Martin,M.M., Anderson, v.d.1998). 

 

C- Psikolojik Sözleşme  Kavramı 

Resmi kurumsal sözleşmeler, işveren çalışan ilişkisini yasal gereklilikler ve toplumsal 

yapıyla uyumlu bir şekilde düzenlemeye gayret ederler. Tipik olarak üç temel konuyla 

ilgilidirler: İşe alınacak personelin, 

1- Çalışma süresince bilgi birikimi, gereksinimi  

2- İş/kurum performansındaki becerileri  

3- Psikososyal yetenekler ve ücret-çalışma pazarlığı  

Psikolojik sözleşmeler, istihdam ilişkilerinin yapısı ve işleyiş şekliyle ilgili önemli 

konuların yazılı, resmi yasal sözleşmelerde eksik olduğunu söylemektedir. Diğer bir deyişle, 

resmi sözleşmeler istihdam ilişkisinin doğasında bulunan karşılıklı beklentilerin karmaşık 

yapısını açıklamakta ihtiyaç duyulan özgüllük detay ve kapsayıcılıktan yoksundur. Levison’un 

(1966) söylediği gibi resmi sözleşmelerde beklentiler açık, belirgin ve tanımlanmış iken, 

psikolojik sözleşme beklentileri önceden üzerinde konuşulmamış, kapalı  ve  muğlaktırlar 

(Westwood ve diğ., 2001). İstihdam ilişkilerini oluşturan  önemli konulardan biri bu ilişkilere 

nufuz eden psikolojik sözleşmelerdir. Psikolojik sözleşmeler bir defalık sözleşmeler değildir, 

çalışanın iş hayatı süresince değişikliklere uğrarlar. Bu halleriyle resmi sözleşmelerden 

ayrılırlar (Rousseau, 1989). 

 Argyris (1960) psikolojik sözleşmeyi çalışanlarla ustabaşıları arasındaki zımni 

(kapalı) mutabakat olarak görür ve bu ilişkinin, çalışanların makul ücret ve iş güvenliği 

karşılığında daha verimli çalışmasını sağlayabileceğini savunur. (Argyris 1960 akt, Taylor ve 

Tekleab, 2004). Kapalı(zımni) iş sözleşmeleri teorik olarak dört analiz seviyesine ayrılmıştır 

(Westwood ve diğ., 2001). 



 

 

a) Tamamıyla kişiselleştirilmiş sözleşme 

b) Üçüncü kişilerin, dışarıdan aktardıkları sözleşmeler 

c) Çalışılan birim ve kurumsal düzeydeki gurupların paylaştığı normatif 

sözleşmeler 

d) İstihdam ilişkilerinden, genel beklentilere doğru genişleyen düşünceleri 

yansıtan sosyal sözleşmeler. 

Kurumsal davranış teorileri, çalışanlarla çalıştıkları işveren ve kurum arasında bir 

psikolojik sözleşmenin, hemen hemen her istihdam ilişkisinde ortaya çıkarak geliştiğini 

söyler. Psikolojik sözleşmenin özellikle çalışanların kurumlarından ve yöneticilerinden 

beklentilerinden oluşacağı göz önüne alındığında, yöneticilerin bu kontratların varlığının 

farkına varmaları ve çalışanların kurumlarında nasıl muamele görmek istedikleriyle ilgili gayet 

meşru beklentilerini kabul etmeleri çok önemlidir (Hall, 2008). 

Çalışan ve kurum arasındaki uyum, çalışanın işe giriş aşamasında psikolojik sözleşme 

ile başlamaktadır. Daha sonraki süreçte bireyin çalıştığı kurumun vizyonu, değerleri, kurumun 

çalışana verdiği değer, çalışanın örgüte güven duyması, beklentileri ve diğer unsurlar 

aracılığıyla uyumun değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır (Çakır ve diğ., 2010). 

Psikolojik sözleşmeler bireyle kurum arasındaki resmi veya gayri resmi etkileşim 

sırasında gelişir.  Bir vaat oluşturduğu düşünülen konuşmaların hayata geçmesi, yorumlanması 

ve içselleştirilmesi gibi etkileşimler sırasında olur. Bu durum işe alım görüşmeleri veya 

çalışanla kurum temsilcileri (müdürler) arasında devam etmekte olan karşılıklı etkileşimler 

sırasında ortaya çıkabilir (Rousseau, 1995). Psikolojik sözleşmenin güvenilir olması ve 

şartlarının yerine getirildiği algısı mutlaka performans düzeyinin yükseleceği anlamına 

gelmez. Psikolojik sözleşmeler daha ziyade bir ‘hijyen’ faktörü işlevi görürler , öyle ki  

güvenilir olmamaları, şartlarına  uyulmadığı  algısının ortaya çıkması veya bir şekilde dengesiz  

olmaları durumunda  farklı seviyelerde gönülsüzlüğe  yol açan bir motivasyon düşürücü gibi 

çalışırlar (Westwood ve diğ., 2001) 

Taraflar birbirlerine vaatlerde bulunduklarına ve aynı sözleşme şartlarını kabul 

ettiklerine inanırlar. Ancak bu durum tarafların şartların tamamı üzerinde mutlaka ortak bir 

kanaatleri olduğu anlamına gelmez. Psikolojik sözleşmeler subjektifdir ve kişiden kişiye 

değişir. Karşılıklı yükümlülüklere ilişkin kanaatler bir sözleşme oluştursa bile, tarafların 

ortada bir sözleşme olduğu konusunda hemfikir olmaları gerekmez. Psikolojik sözleşme, 

çalışanın işvereniyle olan ilişkisini belirleyen karşılıklı yükümlülükler algısıdır. Psikolojik 

sözleşmede beklentiden farklı olarak, karşılıklı al-ver ilişkisindeki vaatlerin algısı temelinde 

işverenin de yükümlülükleri olduğu kanaati vardır (Robinson ve Rousseau, (1994).) Dahası, 

sözleşmeye duyulan güvenin gelişmesine aracılık eden şey her an ulaşılabilinen somut 

tecrübelerdir. Kurum daha çok, uzaklarda, yukarılarda bir yerde bulunan soyut bir yapıdır. 



 

 

Aslında görev için hissedilenlerin, kurum için hissedilenlere aracılık ettiği söylenebilir 

(Millward ve Hopkins, 1998). 

 

3- YÖNTEM 

A- Çalışma Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın Çalışma Evrenini T.C Adalet Bakanlığına bağlı Bakırköy Adliyesinde 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı memur olarak görev yapan 1500 personel 

oluşturmaktadır. Bu açıdan yapılan alan örneklemesinde, Bakırköy Adliyesinde çalışan kamu 

personeline, gerekli izinler alındıktan sonra anket uygulaması yapılmıştır. Bakırköy 

Adliyesinde çalışan Yazı İşleri Müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli ve İcra memuruna 450 

anket formu dağıtılmıştır. Ankete cevap veren personel sayısı 335’tir. Güvenilir bulunmayan 

36 anket iptal edilmiştir. Araştırma için 299 adet anket kullanılmıştır. 

B-  Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçekler 

a)-Kişisel bilgi formu 

Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla 6 soru bulunmaktadır. Kamu 

Personelinin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, eğitim durumu, görev unvanı ve kurumda çalışma 

süresi bilgilerini içeren sosyo-demografik sorular yer almıştır. İkinci bölümde Bilişsel 

Esneklik Envanteri üçüncü bölümde Psikolojik Sözleşme Ölçeği yer almaktadır.  

b)-Bilişsel esneklik envanteri (BEE) 

Araştırmanın Bağımlı değişkenini oluşturan, kamu personeli çalışanların Bilişsel 

Esneklik Düzeylerinin belirlenmesinde Dennis ve Wal (2010) tarafından geliştirilen kişilerin 

zor durumlarda alternatif, uygun, uyumlu düşünceler üretebilme becerilerini ölçmek amacıyla 

hazırlanan “Bilişsel Esneklik Envanteri” (BEE, Cognitive Flexibility Inventory-CFI) 

kullanılmıştır. (Dennis ve Wal, 2010) Envanterin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması İ. 

Volkan Gülüm ve İhsan Dağ (2012) tarafından yapılmıştır (Gülüm ve Dağ 2012). Bilişsel 

Esneklik Envanterinin İki alt ölçeği vardır. Alternatifler alt ölçeği yaşamda ortaya çıkabilecek 

zor durumları çözebilmek için çözüm üretebilmek amacıyla olası alternatiflerin olabileceğini 

algılama becerisini ölçmektedir. Cronbach alfa değeri 0,91’dir. Kontrol alt ölçeği ise zor 

durumları kontrol edilebilir algılama eğilimini ölçmektedir. Cronbach alfa değeri 0,86-

0,84’dür. Bilişsel Esneklik Envanterinin (BEE), alt ölçekleri, özgün ölçekte olduğu gibi 

yüksek iç tutarlılık değeri taşır. Ölçekten alınan puanlar arttıkça bilişsel esnekliğin de arttığı 

düşünülür. Düşük puanlar ise stresli durumlarda ortaya çıkan  daha düşük bilişsel uyum 



 

 

kabiliyeti ile bağlantılı daha yüksek bilişsel katılığın göstergesi olarak görülür (Dennis ve Wal, 

2010, Gülüm ve İhsan Dağ 2012). 

c)-Psikolojik Sözleşme Ölçeği (PSÖ) 

Araştırmanın Bağımsız değişkenini psikolojik sözleşme rolleri oluşturmaktadır. Bu 

amaçla Millward ve Hopkins (1998) tarafından geliştirilen “Psikolojik Sözleşme Ölçeği” 

(Psychological Contracts Scale) kullanılmıştır. Millward ve Hopkins, (1998). Ölçeğin Türkçe 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Öykü İyigün, Canan Çetin (2012) tarafından yapılmıştır.  

Psikolojik Sözleşme Ölçeği (PSÖ)’nin alt boyutları olarak işlemsel, ilişkisel ve işi 

benimsememe alt ölçekleri kullanılmıştır. İşlemsel alt ölçek kısa dönemli ekonomik çalışan 

açısından kişisel katkının sınırlı olduğu sözleşmelerdir. İlişkisel alt ölçekte ekonomik değişim 

kadar duygusal katılımda önemlidir. İşlemsel ve İlişkisel sözleşmelerin ters korelasyon 

gösterdiği saptanmıştır. Birisine yönelim ne kadar artarsa diğerine yönelim o kadar 

azalmaktadır. İşi benimsememe alt ölçeğinde “işe çok fazla odaklanmamak önemlidir”, 

“sadece işimi yapmamı sağlayacak kadarını yapıyorum”, “işimi sadece kısa vadeli hedeflerini 

gerçekleştirmek için çalışıyorum” gibi ifadelerden oluştuğu için faktör olumsuz olarak 

isimlendirilmiştir. (PSÖ)’nün orijinalinde iki boyut bulunmasına karşın Türkçe geçerlilik ve 

güvenirlilik çalışmasında incelenen örneklem grubu içinde işlemsel sözleşme alt ölçeğinin iki 

ayrı faktöre bölünmesi sebebiyle çalışanın işi sahiplenmemesi, işi benimsememesi ve 

sözleşme koşullarına odaklanmaması nedeniyle ortaya “işi benimsememe” alt ölçeği boyutu 

çıkmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükü 0,50 den küçük olan 3, 12 ve 14 nolu sorular 

analiz dışı bırakılmıştır. Faktörlerin güvenirlik analizlerinde 0,60’dan yüksek güvenilirlik 

düzeyinde çıkmıştır. Cronbach alfa değeri literatürde kabul gören 0,70 üzerinde veya çok 

yakınında çıkmıştır. (Millward ve Hopkins 1998, İyigün ve Çetin 2012). 

4- BULGULAR 

a)- Demografik özelliklere ilişkin bulgular 

Araştırmaya katılan personele ilişkin bazı demografik özellikler ve dağılımlar aşağıda 
Tablo.1’de sunulmuştur. 

Tablo.1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine ilişkin Frekans ve yüzdeleri 

              Demografik Özellikler  Frekans  (N) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 137 45,8 

Erkek 160 53,5 

 Cevapsız 2 ,7 

Medeni Durum 

Evli 175 58,5 

Bekar 106 35,5 

Boşanmış 16 5,4 



 

 

 Cevapsız 2 ,7 

Yaş 

21-25 37 12,4 

26-30 72 24,1 

31-35 74 24,7 

36-40 43 14,4 

41 ve üzeri 71 23,7 

 Cevapsız 2 ,7 

Unvan 

Yazı İşl. Müdürü 45 15,1 

Zabıt katibi 181 60,5 

Mübaşir 22 7,4 

Hizmetli 28 9,4 

İcra memuru 18 6,0 

 Cevapsız 5 1,7 

Eğitim Durumu 

Lise 56 18,7 

Ön Lisans 76 25,4 

Lisans 145 48,5 

Lisansüstü 19 6,4 

 Cevapsız 3 1,0 

Kurumda Çalışma Süresi 

1-5 yıl 117 39,1 

6-10 yıl 78 26,1 

11-20 yıl 52 17,4 

20 yıl ve üstü 52 17,4 

Tablo 1’de sunulan verilere göre araştırmaya katılan kamu personeli cinsiyetleri 

bakımından değerlendirildiğinde, kadın olanların oranı %45,8 iken erkeklerin oranı %53,5; 

cevap vermeyenlerin oranı %07’dir. 

Medeni durum verilerinde, evli olanlar %58,5 oranla çoğunluğu oluşturduğu 

görülmektedir. Bekar olanların oranı %35,5 boşanmış olanlar %5,4 le en az yüzdeyi 

oluşturmakta iken cevap vermeyenlerin oranı %07’dir. 

Çalışanların yaşları değerlendirildiğinde 30 yaş altı ve 31 yaş üstü dengeli bir dağılıma 

sahip olmadığı görülmektedir. Çalışanların %36,5’i 30 yaş ve alt grubunda %62,8’, 31 yaş ve 

üstü yaş grubunda iken cevap vermeyenlerin oranı %07’dir.  

Eğitim durumlarına göre lise mezunu olanların oranı %18,7; ön lisans mezunu 

olanların oranı %25,4; lisans mezunu olanların oranı %48,5; lisansüstü mezunu olanların oranı 

%6,4; cevap vermeyenlerin oranı %1,0’dir. Ankete katılan Kamu personelinin çoğunluğunun 

üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Unvanlarına göre Katılımcılardan yazı işl. müdürü olanların oranı %15,1; zabıt katibi 

olanların oranı %60,5; mübaşir olanların oranı %7,4; hizmetli olanların oranı %9,4; icra 



 

 

memuru olanların oranı %6,0; cevap vermeyenlerin oranı %1,7’dir. Zabıt katibi ünvanlı 

çalışanların %60,5 olarak en yüksek oran olarak saptanmıştır. 

Çalışanların kurumunda çalışma süresi 1-5 yıl arası olanların oranı %39,1; 6-10 yıl 

arası olanların oranı %26,1; 11-20 yıl arası olanların oranı %17,4; 20 yıl ve üstü olanların oranı 

%17,4’tür. Ankete katılan 10 yıl ve altı çalışanların çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.  

b)- Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma modelinde gösterilen değişkenlere ilişkin aritmetik ortalamalar 

hesaplanmıştır. Aşağıdaki Tablo 2‘de Psikolojik Sözleşme ve Bilişsel Esneklik genel ve alt 

boyutlarının Aritmetik Ortalama hesaplamaları görülmektedir. 

Tablo 2: Psikolojik Sözleşme ve Bilişsel Esneklik Puanlarının Betimsel İstatistikleri 

  n Minimum Maximum Ortalama ss 

İşlemsel Sözl. 299 6,00 25,00 17,27 4,14 

İşi Benimsememe 299 3,00 15,00 10,67 2,63 

İlişkisel Sözl. 299 6,00 30,00 20,24 4,58 

Psikolojik Sözl. Ölçeği 299 24,00 66,00 48,18 6,42 

Kontrol 299 11,00 35,00 26,56 5,40 

Alternatifler 299 13,00 65,00 53,70 7,29 

Bilişsel Esneklik 
Envanteri 

299 38,00 100,00 80,26 10,90 

Tablo 2’e göre Ankete cevap veren katılımcıların İşlemsel Sözleşme puanı ortalaması 

17,27±4,14; İşi Benimsememe puanı ortalaması 10,67±2,63;İlişkisel Sözleşme puanı 

ortalaması 20,24±4,58; Psikolojik Sözleşme Ölçeği puanı ortalaması 48,18±6,42; Psikolojik 

Sözleşme Değişkeninin alt boyutlarından ilişkisel sözleşmeye olan algı düzeyinin işi 

benimsememe ve işlemsel sözleşmeye olan algı düzeyinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Kamu Personel çalışanlarının görev yaptığı kurum ve çevresindekilerle 

ilişkilerini önemsediği söylenebilir. 

Bilişsel Esneklik Değişkenlerine ilişkin genel ve alt boyutların aritmetik ortalaması 

verilmiştir. Bu veriler incelendiğinde Kontrol puanı ortalaması 26,56±5,40; Alternatifler puanı 

ortalaması 53,70±7,29; Bilişsel Esneklik Envanteri puanı ortalaması 80,26±10,90’dır. Bu 

bulgulara göre Bilişsel Esneklik Değişkeninin alt boyutlarından Alternatifler boyutunun 

Kontrol alt boyutundan daha yüksek ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Çalışanların 

çalıştıkları Kurumda çıkabilecek problemleri çözmek için olası alternatifleri algılama 

becerilerinin yüksek olduğu söylenebilir. 



 

 

b)- Korelasyon analizleri 

Tablo 3 ‘de Ankete katılan çalışanların Psikolojik Sözleşme Ölçeği, Bilişsel Esneklik 

Envanteri ve alt boyutları korelasyon ilişkileri incelenmiştir. 

Tablo 3 : Değişkenlerin Birbirleriyle Korelasyonu 

  

İşlemsel 
Sözleşme 

İşi 
Benimsememe 

İlişkisel 
Sözleşme 

Psikolojik 
Sözleşme 

Ölçeği 
Kontrol Alternatifler 

Bilişsel 
Esneklik 
Envanteri 

İşlemsel 
Sözleşme 

rho 1,000 -,282** -,008 ,485** -,012 ,095 ,042 

p  ,000 ,891 ,000 ,835 ,100 ,465 

n 299 299 299 299 299 299 299 

İşi 
Benimsememe 

rho  1,000 ,088 ,288** ,244** ,222** ,277** 

p   ,127 ,000 ,000 ,000 ,000 

n  299 299 299 299 299 299 

İlişkisel 
Sözleşme 

rho   1,000 ,740** ,111 ,186** ,177** 

p    ,000 ,056 ,001 ,002 

n   299 299 299 299 299 

Psikolojik 
Sözleşme 
Ölçeği 

rho    1,000 ,142* ,257** ,238** 

p     ,014 ,000 ,000 

n    299 299 299 299 

Kontrol 

rho     1,000 ,490** ,838** 

p      ,000 ,000 

n     299 299 299 

Alternatifler 

rho      1,000 ,864** 

p       ,000 

n      299 299 

Bilişsel 
Esneklik 
Envanteri 

rho       1,000 

p        

n       299 

Tablo 3‘deki korelasyon değerleri incelendiğinde, Psikolojik Sözleşme genel puanının 

Bilişsel Esneklik Envanteri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki (p<0,05 rho=,238) 

bulunmaktadır. 

İşlemsel Sözleşme ile İşi Benimsememe arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki (p<0,05 

rho=-,282); İşlemsel Sözleşme ile Psikolojik Sözleşme Ölçeği arasında pozitif yönlü orta bir 

ilişki (p<0,05 rho=,485) bulunmaktadır. 

İşi Benimsememe ile Psikolojik Sözleşme Ölçeği arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki 

(p<0,05 rho=,288); İşi Benimsememe ve BEE alt boyutu olan Kontrol arasında pozitif yönlü 

zayıf bir ilişki (p<0,05 rho=,244);  



 

 

İşi Benimsememe ile Alternatifler arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki (p<0,05 

rho=,222); İşi Benimsememe ile Bilişsel Esneklik Envanteri arasında pozitif yönlü zayıf bir 

ilişki (p<0,05 rho=,277) bulunmaktadır.  

İlişkisel Sözleşme ile Psikolojik Sözleşme Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü bir 

ilişki (p<0,05 rho=,740); İlişkisel Sözleşme ile BEE alt boyutu Alternatifler arasında pozitif 

yönlü zayıf bir ilişki (p<0,05 rho=,186); İlişkisel Sözleşme ile Bilişsel Esneklik Envanteri 

arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki (p<0,05 rho=,177) bulunmaktadır. 

Psikolojik Sözleşme Ölçeği ile BEE alt boyutu Kontrol arasında pozitif yönlü zayıf 

bir ilişki (p<0,05 rho=,142); Psikolojik Sözleşme ile BEE’nin alt boyutu Alternatifler arasında 

pozitif yönlü zayıf bir ilişki (p<0,05 rho=,257);  

BEE’nin alt boyutu Kontrol ile BEE’nin alt boyutu Alternatifler arasında pozitif yönlü 

orta bir ilişki (p<0,05 rho=,490); Kontrol boyutu ile Bilişsel Esneklik Envanteri arasında 

pozitif yönlü çok güçlü bir ilişki (p<0,05 rho=,838) bulunmaktadır. 

BEE alt boyutu Alternatifler ile Bilişsel Esneklik Envanteri arasında pozitif yönlü çok güçlü 

bir ilişki (p<0,05 rho=,864) bulunmaktadır. 

c)- Regresyon analizleri  

Araştırmanın modelinde yer alan değişkenlerin kapsamında geliştirilen ana hipotezi 

test etmek üzere yapılan regresyon analizlerinin istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

Kamu Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme rollerinin Bilişsel Esneklik düzeyleri 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

Tablo 4: Bilişsel Esneklik Envanterinin İşlemsel Sözleşme, İşi Benimsememe ve İlişkisel Sözleşmeden 
Etkilenme Durumunun Regresyon Analizi  

Bağımlı Bağımsız B t p R2 F p 

Bilişsel 
Esneklik 
Envanteri 

Sabit 51,442 10,984 ,000 

0,132 15,009 0,000 

İşlemsel 
Sözleşme 

,375 2,522 ,012 

İşi Benimsememe 1,124 4,769 ,000 

İlişkisel Sözleşme ,511 3,927 ,000 

Regresyon analizi sonuçlarına göre; 

İşlemsel Sözleşme; İşi Benimsememe ve İlişkisel Sözleşmenin, Bilişsel Esneklik 

üzerindeki etkisinin incelemesi amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de 

verilmiştir. Analiz sonucunda kurulan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=15,009; 

p<0,05).  



 

 

Yapılan analiz sonucuna göre İşlemsel Sözleşme; İşi Benimsememe ve İlişkisel 

Sözleşme, Bilişsel Esneklik Envanterini pozitif etkilemektedir. 

Regresyon modeline göre Bilişsel Esneklik Envanterindeki değişimin %13’ünü 

İşlemsel Sözleşme; İşi Benimsememe ve İlişkisel Sözleşme açıklamaktadır. 

c-1)- Bilişsel esneklik, kontrol alt boyutunun psikolojik sözleşme: işlemsel, işi 

benimsememe ve ilişkisel sözleşme rollerinden etkilenme durumunun regresyon analizi 

 

Tablo 5: Kontrol Alt Boyutunun İşlemsel Sözleşme, İşi Benimsememe ve İlişkisel Sözleşme 
rollerinden Etkilenme Durumunun Regresyon Analizi ile İncelenmesi  

Bağımlı Bağımsız B t p R2 F p 

Kontrol 

Sabit 18,231 7,585 ,000 

0,069 7,261 ,000 

İşlemsel 
Sözleşme 

,043 ,569 ,570 

İşi 
Benimsememe 

,483 3,995 ,000 

İlişkisel 
Sözleşme 

,120 1,791 ,074 

 

Regresyon analizi sonuçlarına göre; 

Psikolojik Sözleşme Ölçeği alt boyutları; işlemsel sözleşme, işi benimsememe ve 

ilişkisel sözleşmenin Bilişsel Esneklik; kontrol alt boyutunu etkilemesi amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçları Tablo.5’de verilmiştir. Analiz sonucunda kurulan regresyon 

modeli anlamlı bulunmuştur (F=7,261; p<0,05).  

Yapılan analiz sonucuna göre İşi Benimsememe, kontrol alt boyutunu pozitif 

etkilemektedir. 

Regresyon modeline göre kontrol alt boyutundaki değişimin %1’ini İşi Benimsememe 

açıklamaktadır. 

 

c-2)- Bilişsel esneklik, alternatifler alt boyutunun psikolojik sözleşme: işlemsel, işi 

benimsememe ve ilişkisel sözleşme rollerinden etkilenme durumunun regresyon analizi 

  
Tablo 6: Alternatifler Alt Boyutunun İşlemsel Sözleşme, İşi Benimsememe ve İlişkisel Sözleşme 
rollerinden Etkilenme Durumunun Regresyon Analizi ile İncelenmesi  

Bağımlı Bağımsız B t p R2 F p 

Alternatifler 

Sabit 33,211 10,639 ,000 

0,138 15,737 ,000 

İşlemsel 
Sözleşme 

,332 3,345 ,001 

İşi 
Benimsememe 

,641 4,078 ,000 

İlişkisel 
Sözleşme 

,392 4,512 ,000 



 

 

 
Regresyon analizi sonuçlarına göre; 

Psikolojik Sözleşme Ölçeği alt boyutları; işlemsel sözleşme, işi benimsememe ve 

ilişkisel sözleşmenin Bilişsel Esneklik; alternatifler alt boyutunu etkilemesi amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçları Tablo.6’da verilmiştir. Analiz sonucunda kurulan regresyon 

modeli anlamlı bulunmuştur (F=15,737; p<0,05).  

Yapılan analiz sonucuna göre İşlemsel Sözleşme; işi benimsememe ve ilişkisel 

sözleşme, alternatifler alt boyutunu pozitif etkilemektedir. 

Regresyon modeline göre Alternatifler alt boyutundaki değişimin %14’ünü İşlemsel 

Sözleşme; işi benimsememe ve ilişkisel sözleşme açıklamaktadır.  

5- TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sözleşme değişkenlerini konu alan kamu personeline 

yönelik yapılan araştırmada, kamu personelinin bilişsel esneklik düzeylerinin psikolojik 

sözleşme rolleri açısından incelenmesi ele alınmıştır.  Psikolojik sözleşme rolleri olan 

işlemsel-ilişkisel- işi benimsememe sözleşmelerinin, bilişsel esneklik alt boyutları olan 

alternatif - kontrol düzeylerine etki yaratabileceği düşünülmüş ve alan çalışması yapılan 

Bakırköy Adliyesinde çalışan 299 kamu personelinden alınan veriler yardımıyla uygun 

istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmiştir. Tespit edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla 

özetlenmektedir.  

Kamu personeli olarak görev yapan katılımcıların demografik incelemelerine göre, 

katılımcıların büyük çoğunluğunu %53,5’le erkek çalışanlar, %58,5 oranıyla evli çalışanlar 

oluşturmaktadır. Çalışanların yaşları değerlendirildiğinde 30 yaş altı ve 31 yaş üstü dengeli bir 

dağılıma sahip olmadığı görülmektedir. Çalışanların %36,5’i 30 yaş ve alt grubunda %62,8’, 

31 yaş ve üstü yaş grubundadır. Eğitim durumlarına göre bakıldığında %48,5’la lisans 

mezunları çoğunluğu oluşturmaktadır. Zabıt katibi unvanlı çalışanlar %60,5 Ankete katılan 10 

yıl ve altı çalışanların %39,1 ile çoğunluğu oluşturduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma konusunu oluşturan değişkenlerden Bilişsel Esneklik değişkenine ilişkin 

genel ve alt boyutlarının aritmetik ortalamaları incelendiğinde; Bilişsel Esneklik Envanteri 

puanı ortalaması 80,26±10,90’dır. Kontrol puanı ortalaması 26,56±5,40; Alternatifler puanı 

ortalaması 53,70±7,29 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların bilişsel esneklik alternatifler alt 

boyutunun kontrol alt boyutundan daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Diğer 

bir deyişle, kamu personelinin, çalıştıkları kurumda çıkabilecek problemleri çözme 

farkındalığının (Alternatifler), zorluklar karşısında uygun tavır gösterme, uyumsuz fikirleri 

uyumlu olanlarla yapılandırma, anlık durumlara uyum sağlama istekliliğine (kontrol) (Dennis 

ve Wal, 2010) oranla daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Zor durumları kontrol etme 

algılarının daha düşük olması, Canas (2003) ‘ın bilişsel esnemezlik unsurlarından biri olarak 



 

 

tarif ettiği işlevsel takıntı (sabitlik) kavramıyla benzeşmektedir. Günlük rutin yapılan işlerin 

devamı sırasındaki aksaklıkların farkına varmadaki işlevsel takıntı, bilişsel esnemezliğe, rutin 

hareketlere neden olabilir veya çözümü geciktirebilir (Canas ve diğ., 2003). Çalışanların 

kontrol düzeylerinin, alternatif algı düzeylerine oranla daha düşük çıkmasının sebebi; kamu 

sektörünün uyum ve ahenk içinde çalışmaya göre yapılandırılması, memuriyetin bürokratik ve 

hiyerarşik kalıpları içinde hareket etme geleneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Araştırmanın regresyon analizi sonuçlarına göre kamu çalışanların psikolojik 

sözleşme rollerinin bilişsel esneklik düzeyleri üzerinde etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda 

kurulan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=15,009; p<0,05). Yapılan analiz sonucuna 

göre İşlemsel sözleşme, İşi Benimsememe ve İlişkisel Sözleşme, Bilişsel Esneklik Envanterini 

pozitif etkilemektedir. Kamu çalışanlarının algısal psikolojik sözleşme tutumlarının, 

çalıştıkları kurumdaki davranış ve tavırlarını şekillendirdiği, onlara çıkabilecek problemleri 

çözme farkındalığı sağladığı, çalışma arkadaşlarına karşı tolerans göstermekte ve çalıştıkları 

kurum hedeflerini kabullenmede yardımcı olduğu söylenebilir. Bireyin bir kamu kurumuna 

girmeden önce yaşadığı etkileşimle başlayan psikolojik sözleşme, yasalarla belirlenmiş olan 

resmi sözleşmeyi kabul ederek görevi ifa ettiği süreçte de devam etmektedir.  

Çalışanların kafalarında o kuruma girmeden önce sergileyecekleri tutumlarıyla ilgili 

fikirleri vardır ve beklentileri önceki deneyimlerinden ve bu deneyimlerin yarattığı umutlardan 

kaynaklanır (Westwood ve diğ, 2001). Karşılıklılık normuna bağlı yükümlülüklere olan itimat, 

verilen sözlerden, başkalarının tecrübe ve yorumlarından veya diğer unsurlardan 

kaynaklanabilir. (Rousseau,1995). Kamu personeli (memur) olarak görev yapan birey öznel 

psikolojik sözleşme anlayışını ve bilişsel esneklik becerilerini, kurumdan beklentileri ve 

yükümlülükleri doğrultusunda şekillendirir. Memurlar işverenlerinin (İdare) kendilerine karşı 

olanlardan daha çok topluma karşı bazı yükümlülükleri olduğu algısını taşırlar (Castaing,  

2005). 

Bulgulara göre: Bilişsel Esneklik Değişkeninin alt boyutlarından Araştırma konusunu 

oluşturan değişkenlerden Psikolojik Sözleşme değişkenine ilişkin genel ve alt boyutlarının 

aritmetik ortalamaları incelendiğinde; Psikolojik Sözleşme Ölçeği puanı ortalaması 

48,18±6,42, İşlemsel Sözleşme puanı ortalaması 17,27±4,14, İşi Benimsememe puanı 

ortalaması 10,67±2,63, İlişkisel Sözleşme puanı ortalaması 20,24±4,58 olarak saptanmıştır. 

Bulgulara göre: Psikolojik Sözleşme Değişkeninin alt boyutlarından ilişkisel sözleşmeye olan 

algı düzeyinin işi benimsememe ve işlemsel sözleşmeye olan algı düzeyinden daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de kamu kurumlarında çalışanlara ömür boyu istihdam 

garantisinin verilmiş olması “süreklilik bağlılığının” temelini oluşturan emeklilik hakları; özel 

yetenek oluşturma ve kariyer gibi kişisel yatırımların önemini azaltmaktadır (Durna ve 

Veysel,2011). Memurlar için genel İdari yükümlülük; maaşlarının ödenmesi, kariyer ve 



 

 

liyakat konularındaki beklentilerinin karşılanmasıdır. Kamu hizmeti yükümlülükleri 

işlemselden çok ilişkiseldir. İdari yükümlülükler kamu hizmeti yükümlülüklerine göre daha 

işlemseldir. Bu nedenle kamu hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya ihlal 

edilmesi, idari yükümlülüklerden daha çok bağlılık konusunun duygusal veya normatif 

boyutlarıyla ilişkilidirler (Castaing, 2005). Normatif bağlılık sadık olma eğilimine vurgu yapar 

(Durna ve Veysel,2011). Araştırmaya katılan adliye çalışanlarının, ilişkisel sözleşmenin 

tanımına uyan sadakat karşılığı iş güvencesine kavuştukları algısına bağlı olarak, kurumun 

değerleriyle kendi kimliklerini özdeşleştirdikleri söylenebilir. 

Kamu Yönetiminin Mevzuat Karmaşıklığının azaltılması, hükümetlerin yenilenme 

kapasitesini güçlendirebilmesi ve kamu sektörünün işbirliğinin artması, daha şeffaf ve 

katılımcı olabilmesi adına OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), kamu 

kurumlarında yenilikçi çalışmalara yol haritası çizmektedir. OECD’nin 12-13 Kasım 2014 

“Kamu sektörünü yenilemek: Fikirden etkiye” konferansında, kamu sektörüne yenilikçi bir 

çerçeve sunulmuş ve çalışanların yetkinleştirilmesi, yeni çalışma yöntemleri  için hükümetlere 

almaları gereken belli başlı tedbirler konusunda yön gösterilmiştir. Bütünsel çerçevede kamu 

sektöründe nelerin değişebileceği üzerinde durulmuş, değer görme, yeni becerilerin 

öğrenilmesi gibi içsel faktörlerin de teşvik edici olabileceği belirtilmiştir.  OECD raporunda 

hükümetler kamu sektöründe  ”insana odaklanmak”, “bilgiyi kullanıma sunmak”, “birlikte 

çalışmak” ve “kuralları yeniden düşünmek.” alanlarında yenilikleri teşvik etmeye davet 

edilmektedir. (anahtar.sanayi.gov.tr) Raporda ayrıca sektörde çalışan işgörenlerin 

yetkinleşmesine, yeni şeyler öğrenerek daha esnek bilişe sahip olmalarına böylece yaşadıkları 

sorunların aşılmasında daha başarılı güvenli ve etkin bireyler haline gelebileceklerine vurgu 

yapılmaktadır.   

Sonuç olarak; Türkiye’deki kamu hizmetinde çalışan kamu personelinin psikolojik 

sözleşme tutumlarının bilişsel esneklik düzeylerine etkilerini araştırdık.  Araştırmanın sadece 

Bakırköy Adliyesinde çalışan kamu personeline uygulanması ve burada görevli olan 

çalışanların görüşleriyle şekillenmiş olması araştırmamızın sınırlılığını oluşturmuştur. Diğer 

kamu kurumlarında yapılacak araştırmalarda farklı sonuçlar çıkabileceği düşünülmektedir. 
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