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KISALTMALAR 

CFI : Compare of Fit Index (KarĢılaĢtırmalı Uyum Ġndeksi) 

ÇKT : ÇalıĢma KoĢulları Tatmini 

DB : Duygusal Bağlılık 

DA : Dağıtımsal Adalet 

DEB : Devam Bağlılığı 

DFA : Doğrulayıcı Faktör Analizi  

EA : EtkileĢimsel Adalet 

EĠT : Ek Ġmkânlar Tatmini 

GFI : Goodness of Fit Index (Ġyilik Uyumu Ġndeksi) 

ĠA : ĠĢlemsel Adalet 

ĠAT : ĠĢ ArkadaĢları Tatmini 

ĠLT : ĠletiĢim Tatmini 

ĠTÖ : ĠĢ Tatmini Ölçeği 

ĠYT : ĠĢin Yapısı Tatmini 

LMX     : Leader-Member Exchange – Lider-Üye Etkileşimi   

LPC      : Least Preferred Co-worker – En Az Tercih Edilen İş Arkadaşı 

NB : Normatif Bağlılık 

NGOs     : Nongovernmental Organizations – Sivil Toplum Kuruluşları 

OÖT : Olası Ödüller Tatmini 

ÖAÖ : Örgütsel Adalet Ölçeği 

ÖBÖ : Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

RSR : Root Square Residual (Ortalama Hataların Karekökü) 

RMSEA : Root Mean Square Error of Approximatian (YaklaĢık Hataların  

   Ortalama Karekökü) 

ÜT : Ücret Tatmini 

YEM : Yapısal EĢitlik Modellemesi 

YÖT : Yöneticiler Tatmini 

YÜT : Yükselme Tatmini 
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YÖNETĠCĠLERĠN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIġININ ĠġGÖRENLERĠN 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE Ġġ TATMĠNĠ DÜZEYLERĠNE ETKĠSĠ:  

SAVUNMA SANAYĠNDE BĠR UYGULAMA 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, alan yazın üzerinde sıklıkla durulan örgütsel tutum ve davranıĢlardan 

örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini arasındaki doğrudan ve dolaylı 

iliĢkileri bütüncül bir model kapsamında ele alınmıĢtır. Fakat bu çalıĢma, Savunma 

Sanayi alanı gibi diğer pek çok alana kıyasla daha kapalı bir alanda uygulanmasıyla 

diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır. Bu çalıĢmada, yöntemsel olarak yapısal eĢitlik 

modellemesi tercih edilerek değiĢkenler üzerindeki etkilerin tamamının elde edilmesi 

hedeflenmiĢtir. AraĢtırmanın sorunsalı, savunma sanayisinde çalıĢanların iĢ tatmini 

algısının, örgütsel adalet algısından ve örgütsel bağlılık algısından etkilenip 

etkilenmediği üzerine teĢkil edilmiĢtir. ÇalıĢmada rastgele seçim yöntemi 

kullanılarak yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler, SPSS ve 

AMOS paket programı aracılığıyla analize tabi tutulmuĢtur. Bu verilerle yöneticiler 

ve iĢgörenlere yönelik hem sektörel bazda hem de yönetsel bazda bazı ipuçları elde 

edilmiĢtir. Sonuçlar genel anlamda değerlendirildiğinde; Savunma Sanayisinde 

çalıĢanların örgütsel adalet algısının iĢ tatminini kısmen etkilediği, bu etkileĢimde 

örgütsel bağlılık algısının bir kısım aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

çalıĢanların demografik faktörlerinin çalıĢmada kullanılan değiĢkenlerin üzerinde 

etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Sonuç olarak; Savunma Sanayisi çalıĢanlarının 

örgütsel adalet algısıyla, örgütsel bağlılıklarının arttığı ve kurumlarında iĢ tatmini 

yaĢayarak kendilerini güvende hissettikleri tespit edilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmanın 

sonuçları kullanılarak ülkelerin önemli proje merkezleri olan Savunma Sanayisindeki 

çalıĢanlarının kiĢisel, örgütsel ve toplumsal faydalarının arttırılacağı 

değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yöneticilik, Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, 

Savunma Sanayi. 
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EFFECT OF MANAGERS’ ORGANIZATIONAL JUSTICE 

UNDERSTANDING ON THE LEVEL OF EMPLOYEES 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION: A 

STUDY IN DEFENSE INDUSTRY 

ABSTRACT 

The study which is frequently discussed organizational attitude and behaviors in the 

literature, direct and indirect effects of organizational justice, organizational 

commitment, and job satisfaction are studied by means of a holistic model. But this 

study separatives from other studies. It has been carried out Defense Industry. It is 

aimed to have all effects on the variables by choosing structural equations modelling. 

Research problem is whether job satisfaction of employees working in Defense 

Industry is affect that by organizational justice and organizational commitment. Data 

collected by surveys are analyzed via SPSS and AMOS programs and some 

recommendations are made to manager and employees in both sector and general. 

When results are evaluated in general sense, the emplyoees‟ who work in Defense 

Industry, organizational justice affects job satisfaction partly. In conclusion, it is 

contended that organizational justice partially effects job satisfaction, and 

organizational commitment plays a mediator role in the relations.   

Keywords: Management, Organizational Justice, Organizational Commitment, Job 

Satisfaction, Defense Industry. 
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1. GĠRĠġ 

GeliĢen ve yaygınlaĢan teknoloji sayesinde örgütlerin her türlü kaynağa ve bilgiye 

ulaĢabilmesi çok daha kolay hale gelmiĢtir. Artık iĢletmeler açısından bilgiye 

ulaĢmak bir rekabet avantajı olmaktan çıkmıĢtır. Bununla birlikte, örgütlerin değiĢen 

çevre koĢulları altında ayakta kalabilmeleri iĢgörenlerinin etkinliği ve verimliliği ile 

mümkündür. Hızla değiĢen rekabetçi bir çevrede örgütlerin uzun dönemde varlığını 

koruyarak baĢarılı performans sergilemesi, kaynaklarını etkin ve verimli bir Ģekilde 

kullanmasının yanında örgüt içinde adalet ve güveni sağlaması ile mümkündür. 

Böylece iĢgörenlerin çalıĢma ortamında kendilerini rahat hissetmeleri sağlanacak, 

akabinde ise çalıĢanlarda örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini algısı oluĢacaktır. Artan 

rekabet ortamı, nitelikli personele sahip olmayı, elinde tutmayı ve onlardan en 

verimli Ģekilde yararlanmayı gerektirdiğinden; örgütler, isteklendirme yöntemlerini 

kullanarak çalıĢanlarına daha iyi çalıĢma Ģartları sağlamakta ve iĢgörenlerinin iĢ 

tatmin düzeylerini arttırmaya yönelik uygulamalar geliĢtirme çabasına girmektedir.  

Bu yönetim algısı, örgütün olağan yönetim felsefesi olarak emsalleri karĢısında ciddi 

bir sürüdürülebilir rekabet avantajı sağlamaktadır. Böyle bir örgütün sadece içinde 

bulunduğu dönemi değil gelecekteki piyasa Ģartlarını ve o piyasada nerede 

konumlacağını da öngörerek, proaktif yatırımlar ve projelendirmelerde bulunması 

kaçınılmaz olacaktır. 

Bu yönetim felsefesi ile yönetilen örgütlerde oluĢacak adalet duygusu, çalıĢanları 

geliĢtirerek güçlendirecek, örgüte olan bağlanma derecelerini artıracak ve iĢten 

duyulan tatmin seviyesinde belirgin bir Ģekilde iyileĢtirme yapacaktır. ĠĢveren 

markasına olumlu katkılar sağlayacak bu pozitif ortam, iĢletmeleri daha cezbedici 

hale getirecektir. 

BeĢeri sermayenin sürüdürlebilir rekabet avantajı açısından vazgeçilmez bir faktör 

olduğunu kavrayan iĢletmelerin, uzun vadede yaĢayabilir olması ve markalaĢması 

daha kolay olmaktadır. Bu durum ancak örgüt içerisinde lider tarafından oluĢtulacak 

pozitif çalıĢma ortamı ile gerçekleĢebilmektedir. Bu açıdan yöneticilerin liderlik 
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tarzlarının geliĢtirilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Ġyi yönetim becerilerinin örgüte 

kazandırılması sonucunda çalıĢanların yeteneklerinin üstün bir performansa 

dönüĢebilmesi ancak moral ve motivasyonun muhafaza edilmesi ve giderek 

artırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan liderin gayretlerini adil 

uygulamalara yöneltmesi çalıĢanların iĢ tatmini seviyelerini artırırken örgütlerine 

adanmıĢlıkları ve psikolojik olarak bağlanmalarını da sağlayacaktır. 

Bu kapsamda, bu çalıĢma hem yöneticinin uygulaması gereken tutum ve 

davranıĢların çalıĢanlar tarafından algılanma derecesini hem de iĢgörenin kendi 

örgütsel tutumlarını bir bütün halinde ele alarak yöneticiler ve çalıĢanlar baĢta olmak 

üzere sahada çalıĢan uzmanlara ve akademisyenlere bazı ipuçları vermektedir. 

Bu çerçevede çalıĢma yedi bölüm olarak tasarlanmıĢtır. ÇalıĢmada ilk olarak 

yönetici, örgüt ve adalet kavramları kuramsal bağlamda ele alınarak açıklanmaktadır. 

Kavramlar arası iliĢki kurulmadan çalıĢma kapsamında kavramsal netlik sağlanmaya 

gayret gösterilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın takip eden bölümünde örgütsel adalet kavramı incelenmektedir. Örgütsel 

adalet kavramının önemi hem çalıĢan hem yönetici hem de örgüt açısından ortaya 

konmaktadır. Örgütsel adaletin boyutları açıklandıktan sonra örgütsel adalete sebep 

olan ve sonucunda oluĢan tutum ve davranıĢlar tartıĢılmaktadır. Bölümün sonunda 

örgütsel adalet algısını etkileyen bireysel, sosyal ve çevresel faktörlere detaylı bir 

Ģekilde yer verilmektedir. 

ÇalıĢmada ele alınan bir diğer örgütsel tutum olan örgütsel bağlılık, çalıĢmanın 

dördüncü bölümünün konusunu oluĢturmaktadır. Örgütsel bağlılık kavramının 

tanımına yer verildikten sonra önemi çalıĢanlar, yöneticiler ve örgütler açısından ele 

alınmaktadır. Örgütsel bağlılığın boyutları incelendikten sonra örgütsel bağlılığı 

etkileyen faktörler bireysel, yapılan iĢle ilgili, örgütsel rollerle ilgili ve örgütsel ana 

baĢlıkları altında açıklanmaktadır. Örgütsel bağlılık ile meslek bağlılığı arasındaki 

fark açıklandıktan sonra örgütsel bağlılığı artıran unsurlar izah edilmektedir. Bu 

bölümde ayrıca örgütsel bağlılık ile ilgili geliĢtirilen kuram ve yaklaĢımlar da 

tartıĢılmaktadır. Bölümün sonunda örgütsel bağlılığın sonuçlarına da yer 

verilmektedir. 

ÇalıĢmanın diğer bölümünde ise üzerinde sıklıkla araĢtırma yapılan örgütsel 

tutumlardan birisi olan iĢ tatmini kavramına iliĢkin inceleme ve açıklamalar yer 
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almaktadır. ĠĢ tatmininin önemi yönetici, çalıĢan ve örgüt perspektifinden 

incelenmektedir. Yine iĢ tatmini kavramına benzer kavramlar açıklanarak çalıĢmaya 

kavramsal netlik sağlanmaktadır. ĠĢ tatmininin öncüllerine değinildikten sonra iĢ 

tatminini belirleyen bireysel ve örgütsel faktörler izah edilmektedir. Bölümün 

devamında iĢ tatminini açıklayan kuramlar ele alınmaktadır. Akabinde iĢ tatmini ve 

tatminsizliğinin sonuçlarına değinilmektedir. 

ÇalıĢmanın altıncı bölümünde çalıĢmada kavramsal olarak açıklanan değiĢkenlerin 

kendi aralarındaki iliĢkiler incelenmektedir. Örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ve iĢ 

tatmini ile iliĢkisi literatürde yer alan çalıĢmaların ıĢığında ele alınmaktadır. Aynı 

Ģekilde örgütsel bağlılık ile iĢ tatmini arasındaki iliĢki de açıklanmaktadır. 

ÇalıĢmanın yedinci ve sekizinci bölümünde ise çalıĢmanın yöntemi izah edilmekte, 

analizlere yer verilmekte ve bulgular ele alınmaktadır. AraĢtırmada ele alınan 

değiĢkenleri bütüncül bir Ģekilde ele alan model tanımlanarak yapısal eĢitlik 

modellemesi yardımıyla bulgular tartıĢılmaktadır. Son olarak hipotezlere yönelik 

bulgular bulunmaktadır. 

ÇalıĢmanın son bölümünde ise tartıĢmalar ıĢığında modele iliĢkin elde edilen 

bulgular değerlendirilmekte, literatürdeki sonuçlarla karĢılaĢtırılmakta ve yöneticiler 

baĢta olmak üzere çalıĢma hayatında yer alan tüm paydaĢlara bazı tavsiyelerde 

bulunulmaktadır. Ayrıca bu alanda çalıĢmak isteyen araĢtırmacı, akademisyen ve 

saha uzmanlarına da gelecek çalıĢmaları için bazı önerilere yer verilmektedir. 

1.1. AraĢtırmanın Konusu ve Kapsamı 

Bu araĢtırmanın konusu örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini arasındaki 

iliĢkileri bütüncül bir Ģekilde yapısal eĢitlik modellemesi ile açıklamaktır. AraĢtırma 

Ankara ilindeki Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerdeki görev 

yapan yönetici ve iĢgörenleri (çalıĢanları) kapsamaktadır. 

1.2. AraĢtırmanın Amacı 

ĠĢletmeler/örgütler belirlenen hedeflere ulaĢabilmek, uzun dönemde varlığını 

sürdürebilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için aynı anda pek çok faaliyet 

gerçekleĢtirmektedir. Ancak iĢveren ya da yöneticinin amaçladığı hedefle 
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gerçekleĢen sonuç arasında bir takım farklılıklar bulunabilmektedir. Bu farklılıkların 

en önemli nedenlerinden biri, örgüt içerisindeki örgütsel adalet ve güven 

duygularının yöneticiler ve iĢgörenler tarafından farklı algılanmasıdır. ġöyle ki bir 

örgütte eğer adalet tam olarak tesis edilirse, örgütü oluĢturan bireyler kendilerini 

güven içinde hissetmektedir. Böylece iĢgörenler, örgütün amaç ve hedefleri 

doğrultusunda motive olmaktadır. Ardından örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini 

gerçekleĢmektedir. Bu durum; bireylerde örgütsel adalet duygusunun kalıcı tesis 

edilmesine sebep olmakta, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini duygusunun da tam 

hissedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu değiĢkenlerin bireyler üzerindeki etkileĢim 

süreci Ģu Ģekilde izah edilebilir: 

 

 

ġekil 1.1: Birey ve Örgütün EtkileĢimi Sonucunda Algıların OluĢumu. 

 

Bu bağlamda; bu araĢtırmanın birincil amacı, örgütsel adaletin boyutlarını tam olarak 

ortaya koyarak örgütsel bağlılığı ve iĢ tatminini ortaya çıkarmaktır. Ġkincil amacı ise 

örgütte sağlanan motivasyonlu havanın kalıcılığı için yapılması gerekenleri ve 

yapılan faaliyetlerin iĢletmenin verimliliğine ve karlılığına olan etkisini tam olarak 

ortaya çıkarmaktır. 

1.3. AraĢtırmanın Önemi  

Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda değiĢkenler arasındaki doğrudan iliĢkiler 

araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma ilk defa üç değiĢken arasındaki doğrudan ve dolaylı 

etkileri bütüncül bir model yaklaĢımıyla ele almaktadır. Bu durum çalıĢmanın 

önemini ciddi seviyede ortaya koymaktadır. 
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Ayrıca bu çalıĢma diğer çalıĢmalardan örneklemi bağlamında ayrılmaktadır. 

ÇalıĢmanın örneklemini savunma sanayi oluĢturmaktadır. Savunma Sanayisinin, 

hakkında fazla bilgi elde edilemeyen kapalı bir örgüt kültürü olduğu bilinmektedir. 

Bu sebeple bu sektörle ilgili çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada bu 

araĢtırmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 

1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmadaki sınırlılıkları örneklem, zaman ve katılımcı temelinde ele almak 

mümkündür. Örneklem olarak araĢtırma Savunma Sanayi Ģirketinde uygulandığı için 

bir sınırlılık teĢkil etmektedir. Bu nedenle araĢtırma bulguları yorumlanırken bu 

hususun göz önünde tutulması gerekmektedir.  

AraĢtırmanın bulguları araĢtırmanın yapıldığı zaman diliminde geçerlidir. Kesitsel 

bir yapıya sahip olan araĢtırmada ele alınan değiĢkenler, zaman içinde değiĢime 

uğrayabileceği için araĢtırma bulguları yorumlanırken uygulandığı zaman dilimi 

çerçevesinde ele alınmalıdır.  

AraĢtırmada nicel veri analizi yönteminde ölçme aracı kullanılmıĢtır. Ölçme 

aracından katılımcı temelli kaynaklanabilecek sınırlılıklar sosyal beğenirlik etkisi ve 

ortak yöntem varyansıdır. Saha araĢtırması yapılan diğer araĢtırmalar gibi 

sübjektiflikten dolayı bireylerin algılamaları gerçeklik yerine ideale yakın bir eğilim 

gösterecektir. Bu nedenle sonuçlar değerlendirilirken katılımcı profilini dikkate 

almak gerekmektedir. 

1.5. Sayıltılar 

AraĢtırmanın temel varsayımı anket uygulamasına katılan kiĢilerin ideal yerine 

gerçek durumu iĢaretleyerek algılarını tam olarak yansıttıkları yönündedir. Bununla 

birlikte, elde edilen verilerin normal dağıldığı da varsayılmaktadır. 
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2. YÖNETĠCĠ, ÖRGÜT, ADALET KAVRAMLARI VE TANIMLARI 

ÇalıĢmanın kapsamını daha anlaĢılır kılabilmek için yönetici, örgüt ve adalet 

kavramlarının tartıĢılması çalıĢma açısından faydalı olacaktır. Nitekim kuramsal 

olarak bu kavramların tanımlarının yapılması çalıĢmaların ilerleyen kısımları için de 

açıklayıcı mahiyette olacaktır. 

Belirli amaç ve hedefler doğrultusunda kar ya da hizmet üretmek için bir araya 

gelmiĢ insanların oluĢturduğu sosyal yapılar örgüt olarak adlandırılmaktadır. Bu 

yapılar aynı zamanda organizasyon olarak da nitelendirilmektedir. Pek çok alanda bu 

iki terim aynı anlamda kullanılmaktadır. Öyle ki örgüt kavramı artık insanların 

zihinlerinde organizasyon kavramıyla iç içe girerek çalıĢma sahasında bile aynı 

anlamda kullanılmaktadır.  

Bununla birlikte her örgütün bir takım bileĢenlerden meydana geldiği 

unutulmamalıdır. Her örgütün hedeflediği amaçlara ulaĢabilmesi için sahip olması 

gerektiği en temel unsurlarını ise çalıĢanları (iĢgörenler) ve onları idare eden 

yöneticileri oluĢturmaktadır. Bu nedenle organizasyonları anlayabilmek için 

öncelikle yönetici, örgüt ve çalıĢan kavramlarının doğru tanımlanması 

gerekmektedir.  

Öte yandan organizasyonların baĢarıları ile bu kavramların doğru anlaĢılması 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Kavramların doğru anlaĢılması sonucu 

sağlam bir örgüt Ģeması ortaya çıkarılacaktır. Ardından oluĢturulan bu örgüte, 

hedeflerin gerçekleĢmesi için ihtiyaç duyulan nitelikte yetenekli çalıĢanlarla birlikte 

onları idare edebilecek düzeyde yöneticiler alınacaktır.  

Bununla birlikte, organizasyon kavramı her zaman örgütle aynı anlamda kullanılmaz. 

Bazen organizasyon kavramı, örgüt anlamında değil de herhangi bir durumu, bir 

olayı organize etme, kadrolaĢtırma Ģeklinde de kullanılmaktadır. Organizasyon 

kavramı bu anlamıyla kullanıldığında örgüt kavramından farklılaĢtığı görülmektedir. 
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Bu Ģekliyle kullanımına devam edilirse yanlıĢ yapılmıĢ olacağı açıktır (Güney, 

2007:26). Bu nedenle örgüt kavramının ne amaçla kullandığına dikkat ederek yanlıĢ 

anlaĢılmaması için tanımlamaların ayrıntılarının iyi bir Ģekilde belirtilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan terimle uygulanan faaliyet arasında bir 

kopukluk olacak, hem çalıĢanlar hem de yöneticiler açısından anlamı değiĢecektir.   

Adalet kavramı, düĢünceleri açık bir Ģekilde söyleyerek eleĢtirileri kabul etmek, taraf 

tutmamak, ihtiyaç anında duruĢu değiĢtirip tabuları yıkarak, kanunlara olan bağlılığı 

ortaya koymak, herkese eĢit mesafede bulunmak, diğerlerinin kusur ve 

yetersizliklerinden fayda elde etmemek Ģeklinde tanımlanmaktadır (Özkalp ve Kırel, 

2001:584). Adalet kavramı, ilk çağdan günümüze pek çok araĢtırmacının, filozofun 

ve bilim insanının odaklandığı bir konu olmuĢtur. Öyle ki Aristo‟dan 17‟inci 

yüzyılda yaĢayan Locke ve Hobbes‟in çalıĢmalarına, yine 19‟uncu yüzyılda yaĢayan 

Mill‟in araĢtırmalarına kadar adalet kavramının normatif (ne olduğu değil nasıl 

olması gerektiğiyle ilgilenen bir kavram) olarak ele alındığı görülmektedir.  

Buna ilave olarak adalet, tarih boyunca irdelenip insanlara anlatılmaya çalıĢılan çok 

önemli bir olgudur. ġöyle ki adalet kavramının aslından nerden geldiği ve adalete 

sahip olunma yolları gibi farklı açılardan fazlasıyla değerlemelere tabi tutulmuĢ ve 

çatıĢmalara sebep olmuĢ bir konudur. Hatta dini öğretilerde kendine yer bulduğu gibi 

politik alanda da devlet yöneticilerinin, siyaset yapıcıların güç kazanmalarının 

olmazsa olmazı olarak görülmüĢtür (TaĢkıran, 2010:120). Buradan da anlaĢılacağı 

üzere adalet, yaĢamın her alanında kendini göstermiĢ, önemini sürekli korumuĢtur. 

GeçmiĢ çağlardan günümüze sosyal yaĢam içinde insanlar tarafından kabul görmüĢ 

ve her alanda beklenen bir olgu olarak yaĢantımızda kendine yer bulmuĢtur. ĠĢte bu 

yüzden adalet her zaman örgüt yönetimde önemli bir değerleme ölçütü olmuĢtur. 

2.1. Yönetici Kavramı ve Tanımı 

Ġnsanlar ilkel çağlardan günümüze her zaman bir yönetici, idareci, önder veya lider 

olarak tanımladıkları bir veya birkaç kiĢiye ya da kuruma örgütlerinin yönetimini 

veyahut kendi toplumlarını yönetme yetkisini vermiĢtirler. Bazen de bu yönetim 

aktarımı güçlü olana vermek zorunluluğu Ģeklinde gerçekleĢmektedir. BaĢka bir 

deyiĢle; birlikte yaĢayan insanlar, belirli bir düzen içinde sosyal ve ekonomik 
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iliĢkilerini sürdürebilmeleri için yönetilmeye ihtiyaç duymaktadır. Yönetimin 

icrasında ise örgütü yönlendirebilecek yetenekte yöneticiler görevlendirilmektedir.  

Disiplinler arası bir özelliği bulunan yönetim, birden fazla kiĢiyle belirlenen belirli 

amaçlara ulaĢmak için kullanılan fonksiyonların bir bütünü olarak ifade edilebilir. 

Yönetimi net olarak bir tanıma kavuĢturmak zor görünmektedir. Zira yönetim bazen 

bir süreç, bazen bir fonksiyon, bazen bir balım dalı bazen de bir sanat olarak 

betimlenmektedir.  

Yönetim bir örgütün amaçlarına ulaĢabilmesi amacıyla üretim faktörlerini etkin, 

etkili ve verimli kullanbilme sürecidir (Ülgen ve Mirze, 2006:21). Yönetimle ilgili 

tanımlardan bazıları aĢağıdaki gibidir (Demirci, 2008:167): 

 Yönetim, önceden belirlenmiĢ örgütsel amaçlara ulaĢmak için 

faaliyetlerin planlanlaması, örgütlenmesi, uygulanması, koordine ve 

kontrol edilmesidir. 

 Yönetim, belirli bir amaç için yapılacak faaliyetlerin bütünüdür. 

 Yönetim, baĢkaları aracılığıyla iĢ yapabilmektir. 

Yönetimin foksiyonları; planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol 

olarak sınıflandırılmaktadır. Yönetim esnasında bu fonksiyonların belirli bir düzen 

içinde iĢletilmesi gerekmektedir. Yönetim, örgütsel amaçlara ulaĢmak için bu 

fonksiyonları yerine getirirken iĢgücü, finans, bilgi ve doğa gibi kaynakları farklı 

düzeylerde sürekli kullanmaktadır.  

YaĢamın her alanında yönetim olgusu kullanılmaktadır. Yönetim fonksiyonunun 

doğru çalıĢtırılması için yönetimin kaynaklarına da doğal olarak sürekli ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yönetimin kullandığı kaynaklar, yönetim sürecinin çıktıları ve 

yönetimin fonksiyonları arasındaki iliĢkiler ġekil 2.1‟de gösterilmektedir: 
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ġekil 2.1: Yönetim Fonksiyonları ve Süreci. 

Kaynak: Saruhan ve Yıldız, 2009. 

 

Yönetim fonksiyonları örgüt için aĢağıdaki soruların cevabını aramaktadır (Saruhan 

ve Yıldız, 2009:25): 

 Planlama: Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? 

 Örgütleme: Kim? Neyi? Ne kadar yetkiyle? Nerede 

gerçekleĢtirecek? 

 Yöneltme: Takım çalıĢması nasıl yapılacak? Nasıl motive edilecek?  

 Koordinasyon: ĠĢbölümü nasıl yapılacak? ĠhtisaslaĢma nasıl olacak? 

 Kontrol: Risk var mı? Sapma var mı? Tedbirler neler? 

Yönetim fonksiyonlarından ilki olan planlama amaçların tespit edilmesini, amaçlara 

nasıl ulaĢılacağının belirlenmesini içermektedir (Demirci, 2008:175). Planlamada 

bilgi toplama, analizler yapma, alternatifler belirleme, mukayese etme ve karar 

verme faaliyetleri yer almaktadır (Ülgen ve Mirze, 2006:23). Planlamanın örgütlere 

faydaları aĢağıdaki Ģekilde açıklanmıĢtır (Demirci, 2008:179): 

 Planlama iĢgücü, finansman, altyapı ve zaman gibi kaynakların 
uygun olmayan kullanımının önüne geçebilir. 

 Planlama yöneticilerin örgütsel amaçlara odaklanmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. 
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 Planlama kurumsal kaynakların ortak amaç için kullanılıp 

kullanılmadığının kontrol edilmesini sağlamaktadır. 

 Planlama örgütlerde ortak değerlerin ve temel ilkelerin oluĢturulması 
için bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 Planlama yetki devrini kolaylaĢtırmaktadır. 

Planlama uygun Ģekilde yönetilemezse örgütlerde bazı dezavantajlar da 

yaratabilmektedir. Örneğin; yöneticiler planlamaya gereğinden fazla odaklanırsa 

mevcut dönemdeki faaliyetlerin yapılmasında aksamalar meydana gelebilir. 

Planlamanın öngördüğü zamanda eylemlerin yapılmaması inandırıcılığını 

kaybedeceği için çalıĢanlardan direnç gelmesine neden olabilir, yöneticilerin risk 

alma ve inisiyatif kullanma özelliklerini azaltabilir. Bu durumda çalıĢanların içinde 

bulundukları örgüte karĢı güven duyguları zayıflamakta ve motivasyonları olumsuz 

etkilenmektedir. Örgütleme, planlama ile belirlenen amaçların yerine getirilmesi için 

belirli bir yapı oluĢturulması olarak tanımlanmaktadır (Demirci, 2008:179-180).  

Örgütleme altyapı, finansal sermaye ve süreçler gibi kurumsal kaynakların nasıl 

kullanılacağına iliĢkin iĢgücünün belirlenmesi ve yetkilendirilmesidir. Örgütleme 

fonksiyonu kapsamında iĢbölümü yapılması, birimlerin kurulması, yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesi ve ayrıca burada birimler arasındaki koordinasyon yer 

almaktadır (Ülgen ve Mirze, 2006:24). Bu koordinasyon sayesinde örgütsel 

fonksiyonlar etkili çalıĢmakta ve örgütsel amaçlar gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Planlanan örgütsel amaçlar doğrultusunda belirlenen görevleri yapmak için bir araya 

getirilen iĢgücünün verimli bir Ģekilde çalıĢtırılması yönetimin üçüncü fonksiyonu 

olan yöneltmenin alanında yer almaktadır. Yöneltme fonksiyonu iĢgörenlerin motive 

edilmesini, liderin eĢgüdümü sağlamasını ve iletiĢim kurmasını içermektedir. Motive 

olan iĢgörenler örgütsel amaç ve hedefleri içselleĢtirecek böylece çalıĢma ortamında 

olumlu bir örgüt iklimi oluĢacaktır. Örgütlerde faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde 

sistematik iĢleyiĢinin sağlanması, iĢ sürekliliği kazandırılması eĢgüdümleme 

fonksiyonu tarafından yerine getirilmektedir. ĠĢgörenlerin gayretlerinin 

birleĢtirilmesi, vade uyumunun yakalanması ve faaliyetlerinin birbirini tamamlayıcı 

ve bütünleyici bir Ģekilde koordine edilmesi de eĢgüdümleme olarak ifade 

edilmektedir (Demirci, 2008:185-189). Yani tüm faaliyetler birbiriyle tam bir uyum 

sağlamaktadır. 
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Örgütlerdeki diğer bir fonksiyon olan kontrol ise tüm faaliyetlerin amaçlandığı gibi 

yapılıp yapılmadığının tespit edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını 

temin etmektedir. Kontrol faaliyetleri ile kurum varlıklarının korunması sağlanırken, 

regülasyonlara uyum güçlenmekte, kayıp ve kaçaklar önlenebilmekte ve amaçlara ne 

derece ulaĢılabildiği tespit edilebilmektedir. Örgütlerde uygulanan temel kontrol 

teknikleri arasında geri ve ileri bildirim, eĢ zamanlı kontrol yer almaktadır (Ülgen ve 

Mirze, 2006:24). Kontrol teknikleri sayesinde faaliyetler koordine edilmektedir.  

Yukarıda bahsedilen ve açıklanan hususlar ıĢığında yönetimin temelinin aĢağıdaki üç 

olgudan oluĢtuğu anlaĢılmaktadır (Saruhan ve Yıldız, 2009:22): 

 Bilgi ve becerisini örgüt yararına sunan nitelikli iĢgücü 

 PaylaĢılan ortak bir amaç 

 Fonksiyonlardan oluĢan bir süreç 

Sonuç olarak yönetimin tanımlanmasına dört temel faktör aĢağıda sıralanan Ģekliyle 

ön plana çıkmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2006:22): 

 Örgütsel amaçlara ulaĢılması 

 ĠĢ ve faaliyetlerin baĢkaları aracılığıyla yapılması 

 Fonksiyonların (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve 

kontrol) kullanılması 

 Faaliyetlerin etkili ve verimli bir Ģekilde yapılması 

BaĢarılı bir yönetimin varlığından bahsedilebilmesi için iĢgücünün kullanılarak etkili 

ve verimli bir Ģekilde örgütsel amaçlara ulaĢılması gerekmektedir. Buradan hareketle 

yönetimin temelini beĢeri iliĢkilerin yönetilmesinin oluĢturduğu ileri sürülebilir. 

Nitekim yönetimin ekonomik bir faaliyetten ziyade sosyal bir faaliyet alanı 

olduğunun altını çizmekte fayda bulunmaktadır (Koçel, 2010:59). Örneğin, 

iktisatçılar yönetimi üretim faktörlerinden birisi olarak kabul ederken, sosyologlar 

yönetim niteliklerden oluĢan statü ve saygınlık göstergesi olarak tanımlamaktadır. 

Her disiplin yönetimi kendi alanında farklı Ģekilde kabul etmektedir. Yönetimin 

özelliklerini aĢağıda belirtildiği gibi sıralayarak tanımlamak mümkündür (Saruhan ve 

Yıldız, 2009:20-27): 

 Yönetici ve astları bulunması gerekmektedir. 

 Yönetimin sosyal bir süreç olması için bir grup faaliyeti olmalıdır. 
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 PaylaĢılan ortak bir amaç bulunmaktadır. Kurumsal menfaat ile 

bireysel menfaat uyuĢmaktadır. 

 Bir karar verme sürecidir. 

 Eldeki kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılması iĢidir. 

 Fonksiyonların bir araya gelmesinden oluĢan bir sistemdir. 

 Dinamik bir yapıya sahiptir. 

 HiyerarĢik bir yapısı vardır. Sosyal statüler bulunmaktadır. 

 Yetki ve sorumluluk söz konusudur. 

Bu açıklamalar ıĢığında yöneticilik, bir iĢ olarak tanımlanabilir. Yönetici ise bu iĢi 

icra eden birey olarak belirtilebilir. Veyahut yönetici yönetim fonksiyonlarını 

yapmak üzere sorumluluk üstlenen kiĢidir. BaĢka bir ifade ile yönetici, yönetim iĢini 

profesyonel olarak yapan, bilgi ve deneyiminin yanı sıra beceri ve yeteneğini de bu 

iĢte etkin kullanan kiĢi olarak tanımlanmaktadır (Koçel, 2010:63). Yöneticiyi 

tanımlayan diğer ifadeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Yönetici, yönetim sahasında bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri, 
kiĢisel beceri ve yetenekleri ile tamamlayarak yöneticilik mesleğini 

bizzat yapan Ģahsa denir (Koçel, 2014:85). 

 Yönetici, kanunlarla belirlenmiĢ sorumluluklar dâhilinde 
faaliyetlerde bulunan ve resmi yetkiye oldukça fazla önem veren, 

organizasyonun yönetim mekanizmasında genelde üst ve orta 

kademlerde görev yapan kiĢidir (Güney, 2012a:39). 

 Yönetici; hiyerarĢik iliĢkileri ve kiĢilerarası rolü bulunan, örgütün dıĢ 
çevresiyle iliĢkilerini organize ederek temsil görevini icra eden, bilgi 

akıĢını koordine ederek resmi olmayan bir rolü de üstlenen, 

faaliyetlerle ilgili problemleri çözüme kavuĢturan iĢletmenin karar 

mekanizmasındaki kiĢidir (MarĢap, 2014:474). 

 Bir örgütün sahibi olmamasına rağmen müteĢebbisin yaptığı tüm 

iĢleri yapıp ve bunun karĢılığında da bir maaĢ alarak yönetimi 

meslek olarak icra eden kiĢiye profesyonel yönetici denir (Demirci, 

2008:168). 

 Yönetici, organizasyonda yapılan iĢle ilgili gerekli eğitimi alarak 
uzmanlaĢmıĢ, finans ve insan kaynaklarını doğru kullanarak yöneten 

Ģahsa denir (Güney, 2012a:40). 

 Yönetici; örgütün amaç ve hedeflerine ulaĢarak baĢarı elde etmesi 
için, çalıĢanlarla kurduğu iyi bir iletiĢim kanalı vasıtasıyla gerekli 

konularla alakalı bilgilendiren, onlardan görüĢ alarak yine 

çalıĢanlarına sürekli talimat vermeyip onları kendi baĢlarına 

çalıĢmaya bırakan kiĢidir. Yönetici bunları yaparken Ģu üç özelliği 

kullanmaktadır: Her duruma hazır olmalı, çalıĢanını her yönüyle 

anlamalı, fikirlerini çalıĢanlarına açıklamalıdır (Parlak, 2013:199). 
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 Yönetici, resmi olarak yönetimi altındaki çalıĢanları belli bir hedefe 

ulaĢmak için ahenkli bir birliktelik içinde çalıĢtıran kimsedir (Gürüz 

ve Gürel, 2009:30). 

 Yönetici, müteĢebbisin gözlemlerini uygulayarak, öngördüğü 
amaçları gerçekleĢtirebilmek için gidilecek istikameti belirleyen ve 

mevcut durumunun analizini yaparak bu gidiĢin maliyetini ve 

süresini hesaplayan kiĢidir (ġimĢek, Çelik ve Akgemci, 2014:195). 

 Yönetici; yönetimin planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon 
ve denetleme gibi faaliyetlerini Ģahsen veya çalıĢanları yardımıyla 

yapan kiĢidir (Güney, 2007:84). 

 Yönetici, yönetimin icrasında faaliyetlerin temeline ne iĢle meĢgul 

olduğunu, zaman planlamasını nasıl kurguladığını, kimlerle 

diyalogda bulunduğu gibi fonksiyonları yani yönetimsel iĢ olgusunu 

ortaya koyan kiĢidir (Tikici, 2005:400). 

 Yönetici, yönetmeyi icra eden kiĢi olmasıyla birlikte, belirli bir 
hedefe ulaĢmak için tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde 

birlikte harmanlayan kiĢidir (ġahin, 2010:10). 

Yukarıdaki tanımlardan faydalanarak yöneticiyi Ģu Ģekilde tanımlayabiliriz: Yönetici, 

içinde bulunduğu örgütü hedeflerine ulaĢtırabilme gayretinde bulunan tecrübe sahibi, 

ücretli bir çalıĢandır. Ayrıca yöneticiye bilgili, yetenekli, örgütün amaçlarına 

yoğunlaĢmıĢ ve peĢinden izleyenlerini rasyonel ve irrasyonel yönetim tekniklerini 

kullanarak sürükleyebilen karar vericidir, diyebiliriz. 

Yöneticiler, kar ve risk baĢkalarına ait olmasına rağmen organizasyondaki iĢleri 

bizzat yönlendirmek gibi bir icrayı üstlenmektedirler. Yöneticilerin icrasında 

bulunduğu bu görevleri ise genel anlamda üçe ayırmak mümkündür. Bunlardan ilk 

olanı organizasyonu hedeflerine ulaĢtırmada yapılması gerekenlerdir ve bunlar temel 

görevler Ģeklinde ifade edilmektedir. Sonrasında ise temel görevlerin eksikliklerini 

destekleyenlerdir ve bunlar da yardımcı görevler olarak tanımlanmaktadır. Üçüncüsü 

ise uzmanlık gerektiren teknik konulardır ve bunlara da kurmay görevler 

denmektedir. Buradaki görevler aslında yöneticilerin organizasyonlarında bir iĢ 

grubu oluĢturarak örgütü hedefe kilitlemesiyle alakalı görevlerdir. Bundan baĢka 

yöneticilerin çalıĢanları üzerinde bir takım sorumlulukları da vardır. Bunlar koruma, 

denetleme, cezalandırma ve ödüllendirme Ģeklindedir (Güney, 2007:85). Görüldüğü 

üzere yönetici sadece iĢ yaptırmaz, çalıĢanlarının tüm çalıĢma düzenleriyle 

ilgilenmesinin yanında motivasyonel bir ortam hazırlamaktan da sorumludur. 
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Yönetici, risk almak haricindeki üstlendiği sorumluluğa rağmen iĢletmelerin kar veya 

zararlarından etkilenmemekle birlikte giriĢimciye karĢı hesap vermektedir (Saruhan 

ve Yıldız, 2009:20). Örgütlerin hiyerarĢik yapıları içerisinde yöneticilerin hesap 

verme sorumluluğu da farklılaĢmaktadır. Yöneticinin bulunduğu kademeye göre 

yetki ve sorumluluklar değiĢmektedir. 

Bir örgütte üst kademe, orta kademe ve alt kademe olmak üzere üç kademe yönetici 

bulunmaktadır. Üst kademe yöneticiler, sayıları nispeten az olan ve stratejik kararlar 

vermeye yetkili yönetim kurulu ve icra komitesi gibi yapılarla birlikte genel müdür 

ve yardımcıları içermektedir. Örgütlerin ana faaliyetlerindeki iĢ gruplarına 

görevlendirilen yöneticiler üst kademe yöneticilerdir (Ülgen ve Mirze, 2006:25). Üst 

kademe yöneticilerin kavramsal ve beĢeri yetkinliklerinin teknik yetkinliklere kıyasla 

daha fazla olması beklenmektedir. Kavramsal yetkinlik yöneticilerin stratejik 

düĢünme, planlama, bilgiyi kullanma, fikir üretme ve soyut kavramsallaĢtırma gibi 

biliĢsel faaliyetleri içermektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009:50). Bu biliĢsel faaliyetler 

sayesinde beklenmeyen stratejik baĢarılar örgütsel hedefler doğrultusunda 

gerçekleĢmektedir. 

Orta kademe yöneticiler birim yöneticileridir. Üst kademe tarafından karar verilen ve 

onaylanan örgütsel amaç ve politikaların uygulanmasını sağlayan yönetim 

kademesidir. Örgütlerde orta kademe yöneticiler kademe yöneticilere karĢı 

soumludurlar (Ülgen ve Mirze, 2006:25). Orta kademe yöneticilerin beĢeri iliĢkileri 

yönetme yetkinliklerinin daha fazla olması istenmektedir. BeĢeri iliĢkileri yönetme 

yetkinliği iĢgörenleri motive etme, iĢgücü verimliliğini artırma, iletiĢim ve 

koordinasyonu güçlendirme faaliyetlerini içermektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009:50). 

Makinaları, sistemleri de insanların yönettiği düĢünüldüğünde beĢeri iliĢkilerin ne 

derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Alt kademe yöneticiler, örgütsel amaç ve politikaların iĢgörenlerde davranıĢa 

dönüĢmesini sağlayan ilk kademe yöneticilerdir. Orta kademe yöneticilere karĢı hesp 

vermekle yükümlü olan alt kademe yöneticiler operasyonel iĢleri yönetmektedir 

(Ülgen ve Mirze, 2006:25). Alt kademe yöneticilerin teknik yetkinliklerinin 

kavramsal ve beĢeri yetkinliklere kıyasla daha fazla olması beklenmektedir. Teknik 

yetkinlikler mühendislik, üretim, finansman, insan kaynakları gibi uzmanlık isteyen 

alanlara iliĢkin bilgi ve tecrübeleri içermektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009:51). Çünkü 
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iĢlerin icracısı pozisyonda olan alt kademe yöneticiler, bu uzmanlık bilgileriyle iĢleri 

yürütmektedirler. Yönetim kademelerini ve yetkinliklerini daha açıklayıcı bir Ģekilde 

tanımlamak amacıyla aĢağıda ġekil 2.2‟de gösterilmiĢtir. 

Yöneticilik bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Yönetici, tecrübe ve bilgisinden 

faydalanması koĢuluyla baĢkalarını kullanarak iĢleri gördürmektedir. Ama bunları 

yaparken yetenekleri ve bireysel becerileri de önemlidir. Çünkü yönetici her ne kadar 

baĢkaları vasıtasıyla iĢleri gördürse de pek çok yerde bizzat icracı konumunda 

olacaktır. Ayrıca yönetici yönetimi altında bulunan insanların ekonomik, sosyal ve 

hukuki iĢlerini de düzenlemek zorundadır. O yüzden yöneticinin bilgili, birikimli ve 

yetenekli olması örgütlerin devamlılığını sağlaması açısından büyük bir avantajdır. 

Bunun yanında böyle yöneticiler, örgüt için bir maliyet getirmektedir. Çünkü 

yöneticiler yaptıkları iĢlerin ekonomik bir karĢılığını almak isterler. Fakat burada 

dikkat edilmesi gereken unsur, yöneticilerin aldıkları ücretlerin benzer örgütlerdeki 

yöneticilerle kıyaslandığında adil bir biçimde aldıklarına inandıran bir Ģekilde 

düzenlenmiĢ olmasıdır. Aksi durumda yetenekli ve tecrübeli yöneticilerin örgütten 

ayrılması yüksek ihtimal olacaktır.  

 

 

       ġekil 2.2: Yönetim Kademeleri ve Yetkinlikler. 
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Modern anlayıĢta ise yönetici kavramı, geleneksel bağlamda anlaĢıldığı gibi temel 

yönetim fonksiyonları olan planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrolü uygulayan bir 

amir pozisyonunda görülmemektedir. Daha ziyade yönetici bir lider, bir mentor, bir 

danıĢman, bir kolaylaĢtırıcı veya bir destekleyici olarak daima görülmektedir (Koçel, 

2010:69). Bu kavramları kısaca açıklamak yönlendirici olacaktır.  

Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak isteyen iĢletmelerin geleneksel yönetim 

anlayıĢından uzaklaĢılarak daha yaratıcı yöntemler kullanmaları gerekmektedir. Bu 

anlamda iĢletme sahipleri veya profesyonel yöneticiler yönetim fonksiyonlarından 

yöneltmenin tam olarak bir uygulaması olan koçluğu etkin kullanmaktadır (Doğan, 

2005:326). Koç pozisyonu iĢin hem icrasında hem de yönetiminde bilgi birikimini 

içeren tepe bir pozisyondur. 

Koç, iĢgörenlerin beceri ve yeteneklerinin geliĢmesine yardım eden, onları 

ödüllendiren ve onları olumlu geri bildirimlerle destekleyen bir yöneticidir (Bingöl, 

2014:260). Koç, iĢgörenlerin çalıĢma aĢamalarının hepsinde varlığını göstermektedir. 

Diğer bir ifade ile koçluk, çalıĢanların iĢ yapıĢ tarzlarının gözlemlenerek geri 

besleme verilmesi ve uygun iĢ yapıĢ tarzını benimseyene kadar onların 

yönlendirilmesidir. Koçluk, bir iliĢki yönetimi yeteneği olarak tanımlanmaktadır. 

Aslında örgütteki beĢeri ve fiziki bir iliĢki ağı tanımlanmaktadır. Ancak koç gözlem 

yaparak çalıĢanların davranıĢlarını izlemekte, onları uygun yönlendirebilmek için 

strateji ve taktikleri vermektedir. ÇalıĢanlar iĢ yaparken onlara sorular sorarak 

hatalarını kendilerinin bulmasını sağlamakta, sorularına cevap vermekte ve hatalarını 

anında düzelterek olumlu davranıĢları pekiĢtirmektedir. Koçluğun yöneticilikten ve 

liderlikten farklı fonksiyonlara sahip olmakla birlikte ikisini de kapsadığı 

görülmektedir. Ekibini motive eden, onlara coĢku veren koçun lider gibi karizmatik 

özelliklere sahip olması da beklenmektedir. Koç yönetici ve liderden farklı olarak 

çalıĢanları yaptıkları iĢlerle değerlendirmektedir. Koç, çalıĢanların iĢletme 

politikalarına daha fazla katkı yapmasını, iĢ tatminlerinin artmasını ve çalıĢma 

ortamını daha tatminkâr hale getirmelerini beklemektedir. Koç çalıĢanlara güvenen, 

onları iĢ yapma tarzında serbest bırakan ve yetki vermekten kaçınmayan yöneticidir. 

Koç bir rehber, bir yol gösterici, amaca doğru giden yola ıĢık tutan, astları yönetmek 

yerine onları yönlendiren kiĢidir (Doğan, 2005:325-328). Örgütlerde koç, örgtün tüm 

faaliyetlerini yönlendiren bir rehber pozisyonundadır.  
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Koç öncelikle çalıĢanların geliĢmeye açık alanlarını tespit etmektedir (Bingöl, 

2014:260). Koçun hedefleri arasında çalıĢanların güçlü yanlarını muhafaza ederek, 

geliĢtirmeye açık yanlarını geliĢtirerek daha verimli ve üretken hale getirmesi de yer 

almaktadır (Demirel, 1999:149). Bir bakıma çalıĢanlarını sürekli yönlendirmektedir.  

Ġyi bir rol model olan koç, kendi sahip olduğu değerlere astların da ulaĢması için yol 

göstermektedir. Koçluk için ön Ģartlardan birisi deneyim sahibi olmaktır. Koçlar 

daha önceki tecrübelerden yola çıkarak çalıĢanlara tatmin edici bir Ģekilde yol 

gösterebilmektedir. Koçların sahip oldukları tecrübelerini sahaya iyi yansıtmaları 

gerekmektedir. Koç, ekip çalıĢmasını ön planda tuttuğu için yetenekleri 

yönetebilmekte, potansiyelleri keĢfedebilmekte ve çalıĢanların olumlu yanlarından 

sinerji yaratabilmektedir. ÇalıĢanlarla iletiĢimi fazla olmasına rağmen koç, mesafeyi 

ayarlamakta çok baĢarılıdır, aynı zamanda disiplinden de taviz vermemektedir 

(Doğan, 2005:329). Koçlar, her çalıĢma ortamının kendine has olan iĢ ahlakı yapısını 

gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında koçlar, çalıĢanlara sadece 

mesleki alanlarında değil aynı zamanda sosyal hayatlarında da destekleyici olarak 

örgütsel amaç ve hedefler açısından fayda sağlamaktadır. 

Koçluk uygulamalarının sıklıkla rastlandığı durumlardan birisi satıĢ ekipleridir. 

Bireysel hedefler kadar ekip hedeflerin de geçerli olduğu satıĢ ekipleri mesai dıĢı 

zamanlarda sosyal faaliyetlerle de bir araya gelerek motivasyonlarını artırmaktadır.  

Koçlar çalıĢanları bir makine gibi düĢünmemekte, sadece emir veren bir yaklaĢım 

göstermemekte, onları teĢvik ve motive ederek politika yapımına katmakta, yenilikçi 

davranıĢlar sergilemeleri için yol göstermektedir. 

Koçu bir antrenöre benzetmek uygun olabilir. Koç da bir antrenör gibi oyuncuları 

yeteneklerine göre doğru pozisyonlara yerleĢtirmekte, onlara baĢarı arzusu 

aĢılamakta, daha sonra ise içinde bulunduğu ekibin liderinin gözetiminde iĢleri 

yapmalarını izlemektedir (Doğan, 2005:332). Koç, yönetimi boyunca takımını 

sürekli gözetler, onlara örgütün amaçlarını gerçekleĢtirmek için yön verir. 

Koçlar hata odaklı yaklaĢmamakta, çalıĢanların bir kıymet olduğunun farkında onlara 

güvenmekte, yapıcı eleĢtirilerle onların geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. 

Koçluğun özelliklerini ise aĢağıda gibi sıralamak mümkündür (Blanchard, 1997:5-6): 

 Ġnanç sahibi olmak: Koçlar bir vizyona sahiptir. Aynı zamanda 

vizyona ulaĢma konusunda da kararlı ve inaçlıdır.  
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 Tekrar tekrar öğrenmek: Sürekli iyileĢtirme anlayıĢıyla mükemmele 

ulaĢmak için her deneyimden faydalanmak gerekmektedir. Yol 

gösterici olan koçlar tutarlı davranıĢlarıyla, tecrübelerini 

çalıĢanlarına aktaran iyi birer örnektir. 

 Esnek olmak: Adaptasyon yeteneği geliĢen durumlara göre 
pozisyonu gözden geçirmeyi ve hareket alanını geniĢletmeyi 

sağlamaktadır. 

 Tutarlılık: Koçların ne zaman ne Ģekilde davranacağını astlar 
kestirebilmektedir. Benzer Ģekilde hangi davranıĢların 

ödüllendireleceği, hangi davranıĢların kabul edilmeyeceği astlar 

tarafından bilinmektedir. 

 Dürüstlük: DavranıĢları ile tutarlı olan koçlar, yapamayacakları 

faaliyetler hakkında taahhütte bulunmazken, söz verdiklerini yerine 

getirmede özen göstermektedir. 

Koç ile benzerlik yanları çok fazla olan mentor ise alanında uzman, deneyimli ve 

güvenilir bir danıĢmandır. GeniĢ kapsamlı bir yaklaĢım olan mentorlük daha çok 

çalıĢanların geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi için kullanılmaktadır. Mentorlükte bir 

koruma, bir himaye etme söz konusudur. Mentorlükten iĢ baĢında çalıĢanı geliĢtirme 

yaklaĢımlarından biri olarak da istifade edilmektedir. Mentorler çalıĢanları zorlayıcı 

görevler vermekte, onları olumsuzluklardan korumakta ve vizyoner bir görüĢe sahip 

olmaları için onlara yol göstermektedir (Bingöl, 2014:260). Bu yönlendirmelerini 

ötgütsel amaçlar doğrultusunda doğru bir biçimde yapmaktadırlar. 

Yöneticiler, destekleyici olarak da çalıĢanlarına daha fazla sorumluluk almaları ve 

kendilerini geliĢtirmeleri açısından maddi ve manevi destek olmakta, ödüller 

vermektedir. Bu bağlamda yöneticiler yenilikçi yaklaĢımlarla çalıĢanların olumlu ve 

güçlü yanlarını muhafaza etmeleri için kendilerini geliĢtirmelerine destek 

vermektedir. 

BaĢarılı çalıĢanlara yükselme imkânları sunarak, eğitimle geliĢtirerek ve yol 

göstererek kariyerlerini geliĢtirmelerine yol gösteren destekleyici liderlere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Bingöl, 2014:294). Burada esas olan çalıĢanların motivasyonlarını 

yüksek tutarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda çalıĢmalarını sağlamaktır.  

Günümüzde formel otoriteyi kullanan yönetici yerine örgüt üyelerini hedefe 

yönlendirmek için harekete geçiren lider kavramı daha ön plana çıkmaktadır. Klasik 

yöneticilik anlayıĢı yerini çalıĢanlara ilham kaynağı olan, yenilikçi, küresel 

düĢünebilen ve izleyicilerine değer atfeden liderliğe bırakmıĢtır. Günümüzde 
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yöneticilikten ziyade liderliğin örgütsel verimliliği sağlamada geçerli bir kavram 

olduğu bilinmektedir. 

Günümüz ortamı eskisinden daha fazla belirsizlik içermekte ve daha fazla fırsat 

sunarken daha fazla risk barındırmaktadır. Üretim faktörlerinin dolaĢımının tamamen 

serbest olduğu ve bilginin hâkim olduğu bu modern çağda, insanları etkilemek ve 

yönlendirmek eskisi kadar kolay olmamaktadır. Ġlgi, bilgi ve otorite Ģeklinde 

özetlenebilecek bir yaklaĢımla liderin bilgi yönetiminin, farkındalık sağlama, 

farklılıkları yönetme ve belirsizlikleri giderme gibi çok yönlü olması beklenmektedir. 

Lider kavramına iliĢkin hemen herkesin bir fikri olmasına karĢın üzerinde anlaĢılmıĢ 

genel kabul görmüĢ bir tanım bulunmamaktadır (Spector, 2006:324). Genel olarak, 

liderliğin diğer kiĢilerin tutum, inanç, davranıĢ ve duygularını etkilediği kabul 

edilmektedir. Bu çerçevede liderin farklı tanımları ile karĢılaĢmak mümkündür. 

Bunların bir kısmı aĢağıda verilmektedir (ġimĢek, 2007a:404-414; Scheider, 

Donaghy ve Newman, 1975; Brooten, 1984; Akat ve Budak, 1994; Öğüt, 2007): 

 Lider, grubunda yer alan kiĢileri amaçlara ulaĢma konusunda 

etkileyerek onları harekete geçirme gücüne ve onları yönlendirme 

kabiliyetine sahip kiĢidir. 

 Lider, görev odaklı, otokratik, görevin baĢarılması için ödül ve ceza 
yöntemini kullanan, geleneklere, geçmiĢe bağlı kiĢi. 

 Lider, ekipteki kiĢilerin açıkça dile getiremediği ortak değer ve 
inançlar doğrultusunda onları örgütün amaçları etrafında etkinliğe 

geçiren kiĢidir. 

 Lider, organizasyon içerisinde sadece belli durum, görev ve bireylere 

iliĢkin sergilediği davranıĢlar üzerinde yoğunlaĢan mikro yönü ile 

büyük grupları karakterize eden önemli idealleri, değerleri ve 

stratejileri ele alan birey ve gruplar yerine bütün toplum ve 

organizasyonlara odaklanan kiĢidir. 

Liderlik ise bir fonksiyon, bir süreç olarak ele alınmaktadır. Liderlik ilk olarak 

özellikler teorisi ile açıklanmaya çalıĢılmıĢ, daha sonra davranıĢlar incelenmiĢ ve 

nihayetinde liderlik durumsal bir etken olarak ele alınmıĢtır. Bu çerçevede liderliğin 

farklı tanımları ile karĢılaĢmak mümkündür. Bunlardan bir kısmına aĢağıda yer 

verilmektedir (Hitt, Middlemist ve Mathis, 1986; Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998; Doğan, 

2005:333; ġimĢek, 2007a:404-405): 

 Liderlik, kiĢilerin hedefe ulaĢması için iletiĢimi etkin kullanan ve 

duruma bağlı olarak kullanılabilen etkileme tarzıdır. 
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 Liderlik, grup hedeflerini belirlemek ve gerçekleĢtirmek için grubun 

yönlendirilmesidir. 

 Liderlik, belirli bir amaç doğrultusunda grup üyelerini 
yönlendirebilmektir. 

 Liderlik, örgütsel hedeflerle bireysel hedeflerin uyumunu sağlayarak 
yarattığı motivasyon ortamı ile kiĢileri örgütsel amaca sürükleme 

sürecidir. 

 Liderlik, bir grup insanı belirli bir amaç etrafında toplama ve bu 

amaç için harekete geçirme iĢidir. 

 Liderlik, belirli amaçlar için bir araya toplanmıĢ bireyleri 
etkileyebilme, bilgi ve kiĢilik özelliklerinin birleĢimidir. 

 Liderlik, liderin belirlediği amaca ulaĢılmasında çalıĢanları motive 
etmesidir. 

Özetle liderlik, diğer insanların liderle aynı amaca doğru birlikte hareket 

ettirilebilmesidir. O halde liderlik tanımlarının ortak yanlarının bir grup insan, belirli 

bir amaç ve bir etkileĢim sürecinin olması olarak ifade edilebilir.  

Liderlerin üç temel özelliği; dürüstlük ve saygınlık, dinlemek ve algılamak, 

sorumluluk almak ve karar vermek olarak tanımlanmaktadır (Earle, 1997:20). 

Bununla birlikte; bu özelliklere baĢkalarına değer vermek, cesaret, mizah duygusu, 

entelektüel enerji, meraklı olmak, tutarlılık, belirsizliktan rahatsız olmamak ve her an 

hazır bulunmayı eklemek mümkündür. Liderler ekiplerindeki çalıĢanları dinleyerek, 

empati yapabilmekte, onlara karĢı duyarlı olduğunu hissettirmektedir. Bunlara 

ilaveten geçmiĢi anlamak, bugüne uyarlamak ve geniĢ düĢünerek gelecek için 

hazırlanmak da lider özellikleri arasında yer almaktadır (Depree, 1998:8-9). Liderlik 

özelliklerine daha pek çok farklı özellik de ilave edilebilir.  

Liderliğin temel fonksiyonlarından birisi, örgütün değiĢime ayak uydurmasının 

sağlanması ve sürdürülebilirliği için kaynak teminidir. Bu da sürekli örgütün çevresi 

ile ilgili bilgi toplanmasını, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak temel 

yeteneğinin belirlenmesini, etkili stratejilerin geliĢtirilmesini, kurumsal imajın 

yaratılmasını, dıĢ kaynakların iĢbirliği desteğinin sağlanmasını ve değiĢimin 

yönetilmesi için politikaların belirlenmesini gerektirmektedir (Yukl, 1999:287). 

Sürdürülebilirlik ve katma değer ancak dönüĢümün uygun yönetilmesi ile mümkün 

olabilmektedir. Bu tarz vizyon sahibi olan liderler, kendi ve liderlik ettiği örgütün 

değerlerini çalıĢanlarına aĢılamakta, rol model olarak onları ortak amaç 

doğrultusunda motive etmekte, huzurlu bir çalıĢma ortamı yaratmakta ve 
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performansa göre ödül vermektedir (Doğan, 2005:334). Aslında lider,  tüm örgüt 

iklimini etkilemektedir. 

Liderliğin belirleyici faktörler aĢağıda belirtildiği Ģekliyle gruplandırılabilir (ġimĢek, 

2007a:405-406):  

 Liderin özellikleri: Liderlik sürecinin temel belirleyicisi liderin 

kiĢilik özelllikleri ve davranıĢlarıdır. Lider ekip üyeleri için doğru ve 

net hedef belirleyerek, kurduğu etkili iletiĢim vasıtasıyla, yarattığı 

güven ortamında izleyenlerini motive edebilmelidir. 

 Ġzleyicilerin özellikleri: Liderlik sürecinde lider kadar izleyicilerin de 
rolü bulunmaktadır. Ġzleyenlerin eğitim düzeyi, sosyal iliĢkileri, zekâ 

seviyeleri gibi özellikler liderin davranıĢlarını etkilemektedir. 

 Liderin ödüllendirme ve cezalandırma gücü: Ġzleyicilerinin 
özelliklerine göre kullanabileceği ödüllendirme ve cezalandırma 

gücü liderlik tarzının belirleyicisidir. 

 Liderin konumu: HiyerarĢik yapı içerisinde daha merkezi bir 

konumda bulunan lider diğerlerine kıyasla daha etkilidir. 

 Görevin güçlük düzeyi: Rutin ve mekanik görevler ile yaratıcılık 
isteyen görevler farklı liderlik tarzlarını gerektirmektedir. 

Etkili liderlik stratejileri ise aĢağıda yer almaktadır (Russ-eft, 1999:16): 

 Vizyon yaratmak ve çalıĢanları ile paylaĢmak: Sürdürülebilir çabalar 

ile iĢletme için bir strateji belirlemek. 

 MüĢteri beklentilerini belirleyerek müĢteri talebini yönetmek: 
Pazardan gelen bilgiyi karar vermede kullanmak. 

 Tüm çalıĢanların katılımını teĢvik etmek: ÇalıĢanlara uygun yetki ve 
sorumlulukları delege etmek, kaynak sağlamak, onları güçlendirmek 

ve destek vermek. 

 Bireyler arası ve birimler arası koordinasyona önem vermek: Etki-

tepki-rapor sistemini kurmak ve iĢletmek. 

 KiĢisel bütünlüğü sağlamak: Sözünde ve davranıĢında tutarlı olmak, 
baĢarı, baĢarısızlığı sahiplenmek, diğer çalıĢanlara rol model olmak. 

Özellikler kuramındaki yaklaĢım geleceğin liderlerini yetiĢtirebilmek için etkili 

liderlik özelliklerinin tespit edilmesidir (ġimĢek, 2007a:411).  

Bir kiĢinin lider olabilmesi için normal bireylerden belirgin Ģekilde ayırt edilebilen 

belirli kiĢisel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu kurama göre bir 

duruma uygun liderlik sergileyen bir kiĢi her durumda da liderlik davranıĢı 

sergileyebilmektedir. Özellikler kuramına göre liderlik doğuĢtan gelen bir özelliktir. 

Sonradan kazanılan yetenekler söz konusu olmadığı için belirli özelliklere sahip olan 
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kiĢilerin lider olabileceği kabul edilmektedir. Lider özelliklerini tespit etmeye 

yönelik araĢtırmaların tutarlı sonuçlar ortaya koyduğu ifade edilemez (Spector, 

2006:330). Bu daha çok liderlerin kiĢilik özellikleriyle ilgili araĢtırmalardır. 

Ancak genel olarak lideri diğer grup üyelerinden ayırt eden özellikler üç grupta 

toplanabilir (ġimĢek, 2007a:412): 

 Fiziksel özellikler: Ağırlık, boy, yaĢ ve cinsiyet gibi demografik 
özellikler. 

 Zihinsel özellikler: Zekâ, dikkat, ilgi, bilgi, beceri, yetenek, ileri 

görüĢlülük, sorumluluk. 

 Sosyal özellikler: ĠletiĢim kurma, fark edilme, kendini kabul ettirme. 

Özellikler kuramı liderliği tam olarak açıklayamadığı için araĢtırmalar izleyenlere 

doğru kaymıĢtır. Liderin özelliklerinin ne olması gerektiğinden ziyade nasıl 

davrandığı dikkat çekmeye baĢlamıĢtır (Spector, 2006:331). Liderlik sürecinin bir 

etkileĢim olduğundan, grup üyelerinin ortak amaca yönlendirilmesi gerektiğinden 

hareketle lider davranıĢlarına odaklanılmıĢtır.  

DavranıĢlar kuramının özellikler kuramından temel ayrımı liderliğin doğuĢtan 

gelmediği, zaman içinde eğitim ve geliĢtirme yoluyla edinilebileceğini tam anlamıyla 

savunmasıdır (ġimĢek, 2007a:412). Aslında insanın doğumunu, liderlikte sadece bir 

baĢlangıç olarak görmektedir. 

DavranıĢlar kuramının en etkileyici çalıĢması 1945 yılında izleyenler üzerinde 

liderler davranıĢlarının etkisini belirlemek üzere baĢlatılan Ohio State Üniversitesi 

Liderlik AraĢtırmalarıdır. Hem iyi hem de kötü liderlik örneği olabilecek 1800 

vakayı inceleyen araĢtırmacılar, 150 maddelik bir ölçek hazırlamıĢ ve çalıĢanlardan 

liderlerini değerlendirmeleri istenmiĢtir (Stogdill, 1963). AraĢtırma sonucunda 

liderliğin nezaket ve baĢlatıcı yapı olmak üzere iki boyutlu olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Liderliğin nezaket boyutu, liderin astların mutluluğu ve iyilik hali için gösterdiği 

hassasiyeti belirtmektedir. ÇalıĢma ortamının huzuru için liderin arkadaĢ canlısı ve 

destekleyici davranıĢları bu kapsamdadır. Lider nezaketli davranıĢları gösterdikçe, 

çalıĢanların devamsızlıklarında azalma ve devir hızında ciddi düĢme yaĢanmıĢtır. 

Liderliğin baĢlatıcı yapı boyutu ise liderin rolünü net olarak tanımlaması ve bunu 

izleyenleri ile paylaĢarak astlarından beklentileri açık bir Ģekilde ifade etmesidir. ĠĢ 

bölümü yapılması, görevlendirmeler ve zaman planlaması liderin bu yöndeki 
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davranıĢlarına örnek olarak verilebilir. Lider baĢlatıcı yapı olarak iĢe yönelik 

davranıĢ gösterdikçe, çalıĢanların bireysel performanslarında artıĢ gözlenmiĢtir 

(Demirci, 2008:187). Bazı liderlik davranıĢları farklı düzeylerde gözlemlenmiĢ ve 

aĢağıdaki Ģekliyle sıralanmıĢtır (ġimĢek, 2007a:412): 

 Etkili iletiĢim kurabilme 

 Ortak amaca yönlendirme ve güdüleme 

 Grup bağlılığı 

 Karar verme sürecine katılımı sağlama 

 Emir verme  

 Toplantıları yönetme 

 Kaynakları kullanıĢlı hale getirme ve tahsis etme 

Özellikler kuramı, iyi bir liderin belirli özelliklere sahip olduğunu, davranıĢlar 

kuramı iyi bir liderin her durumda belirli davranıĢlar gösterdiğini ileri sürmektedir. 

KiĢisel özelliklerin göz önünde tutulmadığı durumsallık yaklaĢımında ise liderliği 

açıklamakta lider davranıĢlarına odaklanmak yetersiz görülmektedir. 

Durumsallık yaklaĢımına göre; liderlik karĢılıklı bir etkileĢim sürecidir (Spector, 

2006:334). Bu süreçte sadece lider ya da izleyenler bulunmamakta, süreci 

Ģekillendiren ortam da yer almaktadır. Bununla birlikte, liderlik süreci formulize 

edilmiĢ olup Ģu Ģekilde belirtilmektedir: 

f (Liderlik) = Lider * Ġzleyen * Ortam          

Durumsallık yaklaĢımı; liderliğin etkililiğini, liderin özelliği ile birlikte lider-üye 

iliĢkilerini, iĢin niteliğini ve liderin yetkesi olmak üzere durumsal özellikleri 

belirlediği üzerine kuruludur (Spector, 2006:335). Lider-üye iliĢkisi, lider ile 

izleyenin arasındaki dayanıĢma ve desteğin derecesini göstermektedir. ĠĢin niteliği, 

görev tanım formlarının net ve anlaĢılır olması gerektiğini ifade etmektedir. Liderin 

yetkesi ise ödüllendirme ve cezalandırma dahil liderin gücü ve etkisini 

belirtmektedir. 

Fiedler, durumsallık yaklaĢımının ölçülebilmesi ve sonuçların somutlaĢtırılabilmesi 

için LPC (Least Preferred Co-worker – En Az Tercih Edilen ĠĢ ArkadaĢı) ölçeğini 

geliĢtirmiĢtir. Lider tarafından cevaplanan ankette liderin çalıĢmakta en çok 

zorlandığı çalıĢanı tarif etmesi istenmektedir. Lider ve izleyenlerin arasındaki 

etkileĢim tespit edilmesi performansı etkileyecektir. ġekil 2.3 incelendiğinde, LPC 
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değeri düĢük olan çalıĢanlarla durumsal kontrolün seviyesi düĢük ya da yüksek 

olduğunda performans daha fazla elde edilmektedir. LPC değeri yüksek olan 

çalıĢanlarla yüksek performans elde etmek için kontrol seviyesinin orta olması 

gerektiği görülmektedir (Spector, 2006:336): 

 

 

ġekil 2.3: Durumsallık YaklaĢımı (Lider ile Ortam EtkileĢimi ve Grup Performansı). 

Kaynak: Fiedler, 1978‟den uyarlayan ve aktaran Spector, 2006.  

 

Amaç-Yol Kuramı, diğer bir durumsallık yaklaĢımı örneğidir (House ve Mitchell, 

1974). Vroom‟un beklenti teorisini esas alan yaklaĢım biraz daha karmaĢık 

kurgulanmıĢtır. Durumsal özellikler, izleyenlerin özellikleri ve liderlik tarzının bir 

etkileĢimi olarak çalıĢanların performansı ve iĢ tatminlerini değerlendirmektedir. 

Sonuç olarak, bu yaklaĢımda dört liderlik tarzı ortaya çıkmaktadır (Spector, 

2006:337): 

 Destekleyici liderlik: Ohio State Liderlik AraĢtırmalarının nezaket 

boyutu ile aynıdır. Ġzleyenlerin ihtiyaçların karĢılanması ve iyilik 

halinin geliĢtirilmesi esastır. 

 Yönlendirici liderlik: Ohio State Liderlik AraĢtırmalarının baĢlatıcı 
yapı boyutu ile benzerdir. Görev tanımlarının hazırlanmasını ve 

çalıĢanlara açıklanmasını kapsamaktadır. 
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 Katılımcı liderlik: Ġzleyenlerin fikrini almayı ve onları karar verme 

sürecine dahil etmeyi içermektedir. 

 Sonuç odaklı liderlik: BaĢarıya odaklanmayı ve yüksek performansı 
kapsamaktadır. Ġzleyenlere zorlayıcı hedefler ve yüksek performans 

standartları belirlemeyi içermektedir. 

House ve Mitchell hangi durumlarda hangi liderlik tarzının uygulanması gerektiğini 

açıklamaya çalıĢmıĢtır. Örneğin; iĢler sıkıcı, monoton, streli veya tehlikeli ise 

destekleyici liderlik tarzı; iĢler belirsiz, izleyenler deneyimsiz ise yönlendirici liderlik 

tarzı daha uygun olabilir. 

Lider-üye etkileĢimi (leader-member exchange - LMX) olarak nitelendirilen 

yaklaĢım liderden ya da çalıĢma grubundan ziyade bire bir lider ile izleyen arasındaki 

ikili iliĢkiye odaklanmaktadır (Dansereau, Graen ve Haga, 1975). AraĢtırmacılara 

göre liderlik edilen ekip homojen değildir, her asta aynı Ģekilde liderlik edilemez 

(Spector, 2006:338). LMX teorisine göre astlar iki temel gruba ayrılmaktadır. Birinci 

grupta yer alanlar güvenilir ve lidere yakındır, ikinci grupta yer alanlar ise daha çok 

yönlendirmeye ihtiyaç duyanlar ve karar verme sürecine çok az dahil edilenlerdir. 

Birinci grupta yer alan çalıĢanların tatmin seviyeleri yüksek, iĢten ayrılma niyetleri 

düĢük ve bağlılıkları yüksektir. 

Liderlik de yöneticilik de çalıĢanları örgütsel amaçlara ulaĢabilmek için etkilemektir. 

Bu açıdan iki kavram arasında bir fark bulunmamaktadır. Nitekim iki kavram da 

birbiri yerine sıklıkla kullanılmamaktadır. Benzerliklerinin yanı sıra iki kavram 

arasındaki temel fark, liderin örgütün misyonunu belirleyerek stratejileri 

yaratmasında, yöneticinin ise bunları sahada uygulayarak amaçlara ulaĢmasında 

yatmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2006:373). Liderle yönetici arasında örgütsel amaçlara 

ulaĢmada da bir ayrım söz konusu olmamaktadır. 

Liderlik tarzları, gruptaki kiĢilere ne Ģekilde davranılacağının ve grubun ortak amaca 

yönlendirilmesinde kullanıcak yöntemlerin neler olacağının belirlenmesidir. Grup 

üyelerinin özellikleri, liderin özellikleri ve çevresel koĢullar liderlik tarzını 

Ģekillendirmektedir. Liderlik tarzları çok farklı biçimlerde ele alınmakla birlikte 

klasik liderlik tarzları ve güncel liderlik tarzları olmak üzere iki ana ayrım yapmak 

mümkündür. Klasik liderlik tarzları kapsamında otokratik, dmokratik ve bırakınız 

yapsınlar tarzları yer alırken, güncel liderlik tarzları için bir sınırlandırma yapmanın 
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mümkün olmayacağı görülmektedir. Bu çerçevede bazı liderlik tarzları aĢağıda 

kısaca incelenmektedir. 

Otokratik liderlik tarzında liderlik süreci tamamen lidere bağlıdır. Tek yönlü bir 

iletiĢimin söz konusu olduğu bu süreçte izleyenlerin duygu, düĢünce ve değerleri 

lider tarafından önemsenmemektedir (ġimĢek, 2007a:407). Yani otokratik liderlikte 

izleyenlerin görüĢleri hiçbir zaman dikkate alınmamaktadır. 

Ġzleyenlerin kararlara katılımı diye bir durum söz konusu değildir. Lider kendisi 

durumu değerlendirmekte, karar vermekte ve izleyenlerine bildirmektedir. Lider 

böylelikle daha hızlı karar alabilmekte, uygulamayı daha hızlı yapabilmektedir.  

Otokratik liderlik tarzında lidere bağımlı hale gelen izleyenlerin problem veya 

Ģikâyetleri gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde 

uygulanabilecek bir liderlik tarzıdır. 

Katılımcı liderlik olarak da isimlendirilen demokratik liderlikte lider izleyenleri karar 

alma sürecine katılmaya davet etmektedir. Bu yönde liderler izleyenlerin 

katılımcılığını artırabilmek için onları destekleyerek geliĢtirmekte, karar verme 

sürecini Ģeffaf bir Ģekilde yönetmekte ve izleyenler ile birlikte değerlendirme 

yapmaktadır (Hazar, 2002). Bu davranıĢ izleyenlerde bir özgüven oluĢturmaktadır. 

ĠletiĢimin yatay ve dikey bir Ģekilde etkili ve etkin iĢlediği demokratik liderlik 

tarzında ekip anlayıĢı hâkimdir. Ġzleyenlerin memnuniyetlerinin yüksek olduğu bu 

liderlik tarzı pozitif örgütsel davranıĢın yaratılmasında da etkendir. 

Grubun büyüklüğü, izleyenlerin sayısı demokratik liderlik tarzının temel 

belirleyicilerindendir. Ġzleyen sayısının fazla olduğu durumlarda karar verme süreci 

yavaĢ iĢleyebilmekte ve zaman kaybına yol açabilmektedir. Özgür bırakıcı liderlik 

tarzı olarak da adlandırılan bu liderlik tarzında lider konumundan kaynaklanan resmi 

gücünü kullanmamakta, kendisi de bir grup üyesi gibi davranmakta ve izleyenleri 

tamamen serbest bırakmaktadır. Bırakınız yapsınlar anlayıĢı ile hareket eden lider 

izleyenlerin güçlendirilmiĢ, sorumluluk üstelenebilecek, bilgili ve yenilikçi olduğunu 

kabul etmekte ve kendi kendilerini motive edeceklerini düĢünmektedir. Böylece 

izleyenleri karar sürecinde kendi baĢlarına bırakarak müdahalede bulunmamaktadır. 

Karizmatik liderin grup üyelerini etkileme gücü kiĢisel becerilerinden 

kaynaklanmaktadır (ġimĢek, 2007a:410-414). Karizmatik liderlerin temel özellikleri 
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aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Den Hartog, House, Hanges, Ruzi-Quintanilla ve 

Dorfman, 1999; Friedman, 2000; Gardner, 2003): 

 Ġmaj yaratma 

 Rol model olma 

 Güven verme 

 Ġzleyenleri motive etme 

 Yüksek ahlak standartlarına sahip olma 

 Fedakâr olma 

 Problem çözebilme 

 Risk alma 

 Sabır 

 Merhamet 

 Duygusallık 

EtkileĢimci liderlik, diğer bir ifade ile geleneksel liderlik, grup üyelerinin ortak 

amaca yönlendirilmesini, amaca ulaĢıldığında izleyenlere olumlu geri bildirimde 

bulunulmasını ve ücret, terfi gibi somut ödüllerle motive edilmesini, aksi durumda 

cezalandırılmasını kapsamaktadır (ġimĢek, 2007a:415). EtkileĢimci liderler daha çok 

örgütleme, yöneltme ve kontrol etme faaliyetleri ile ilgilenmektedir (Ülgen ve Mirze, 

2006:377). EtkileĢimci liderlikte örgütsel amaçlarla bireysel amaçların 

uyumlaĢtırılmasına çaba gösterilmektedir. 

DönüĢümcü liderlikte odak noktası liderin kendisi değil izleyenlerdir (ġimĢek, 

2007a:415). Lider izleyenleri destekleyerek geliĢtirmekte, onlara kaynak tahsis 

etmekte, çözüm yolları önermekte ve değiĢime yönlendirmektedir. DönüĢümcü 

liderin karizması ön plandadır (Spector, 2006:340). DönüĢümcü liderlikte örgütsel 

menfaat bireysel menfaatlerin önüne geçmekte ve örgütsel amaçlar çalıĢanlar için 

daha fazla anlam kazanmaktadır. ÇalıĢanlar çalıĢmalarını örgütsel amaçları 

gerçekleĢtirmek üzere planlamaktadırlar. DönüĢümcü liderlerde aĢağıdaki özellikler 

bulunmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2006:377-378):  

 Karizma: Liderin bireysel özelliklerinin içerisindeki olumlu yanlar 
çalıĢanların beğenisini ve saygısını kazanmaktadır. 

 Kendine olan güven: Lider özgüvenini çalıĢanlara net bir Ģekilde 

aktarabilmektedir. 
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 Ġlham verme: Lider örgütsel amaçlarla birlikte misyon ve vizyonu 

çalıĢanlarla paylaĢmakta, onlara sonuçları net bir Ģekilde 

gösterebilmektedir. 

 Entellektüel yaklaĢım: Lider çalıĢanların potansiyel ve mevcut 
yeteneklerinin farkında onları güçlendirmektedir. 

 Vizyon yaratılmasına katkı: Lider çalıĢanların örgütün vizyonunu 
daha somut algılayabilmesini sağlayabilmektedir. 

 Samimi iliĢki kurabilme: Lider ayırt etmeden tüm çalıĢanlarla içten 

ve samimi iliĢki kurmaktadır. 

Vizyoner lider, çalıĢanlara vizyonu somutlaĢtırarak aktarabilmekte, onların tahayyül 

etmesini kolaylaĢtırmaktadır. Belirsizlik yaratan gelecekten çalıĢanların 

çekinmemelerini sağlamak için vizyonu geniĢ lideri tanımlamak için kullanılan bir 

liderlik tarzıdır. Vizyoner liderde bulunması gereken özellikler aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanabilir (Ülgen ve Mirze, 2006:379): 

 Farklı fakat gerçekçi ve inandırıcı vizyon belirleyebilmek 

 PaydaĢlara vizyonu açıklayarak aralarında uyum sağlayabilmek 

 Vizyonu davranıĢlarına yansıtabilmek 

 Vizyonu ısrarlı bir Ģekilde uygulayabilmek 

Stratejik lider gerektiğinde örgütlerde stratejik değiĢimleri yönlendirebilecek, bir esin 

oluĢturabilecek Ģekilde aĢağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir (Ülgen ve 

Mirze, 2006:374-375): 

 Geleceği görebilen 

 Vizyon yaratabilen 

 PaydaĢlarla etkili iletiĢim kurabilen 

 Kendini sorgulayabilen ve eleĢtiriye açık 

 ÇalıĢanları güçlendirebilen 

 BeĢeri iliĢkileri etkili yönetebilen 

 Esnek olabilen 

 Belirsizlikle mücadele edebilen 

 Çevresel koĢullara uygun cesur karar verebilen  

2.2. Örgüt Kavram ve Tanımı 

Sosyal yaĢam içinde toplumun tüm fertleri ihtiyaçlarını karĢılayabilmek, kendilerine 

yaĢanılabilir bir ortam sağlamak ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldırabilmek için 
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karĢılıklı alıĢveriĢe ihtiyaç duyarlar. Bu alıĢveriĢ sadece somut bir Ģekilde maddi 

unsurların mübadelesi Ģeklinde olmaz. Aynı zamanda soyut bir Ģekilde duyguların 

aktarımı Ģeklinde de kendini gösterir. Bu aktarımlar, içinde bulunulan örgütlerde 

sürekli yapılmaktadır.  

Örgüt kavramının Latince kökenli organ ve iĢ terimlerinin bileĢimi olan “organizare” 

olduğu düĢünülmektedir. Latince bu kavram musiki anlamında kullanılırken zaman 

içerisinde insan uzuvları için de kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Saruhan ve Yıldız, 

2009:1). Kavram zamanla Fransızca‟ya “organization” olarak yerleĢmiĢtir (Sığrı, 

2012:37). Buradan hareketle örgütün bir yapı, bir iskelet anlamına geldiği ifade 

edilebilir (Demirci, 2008:180). Bu iskelet sağlam kurulduğu takdirde sağlıklı 

iĢletilebilmektedir. 

Örgüt veyahut organizasyon belirli bir Ģekilde yapılandırılmıĢ tasarımı 

betimlemektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009:1). Örgüt kavramının geliĢmesinde 

Weber‟in bürokrasi temelli teorisinin katkısı beklenenden fazla bulunmaktadır (Sığrı, 

2012:38). Çünkü belirli bir hiyerarĢik yapıdaki yetki ve sorumlulukların, bilgi ağının, 

raporlama sisteminin ve dikey ve yatay iletiĢim ağının tasarlanması sonucunda örgüt 

yapısı ortaya çıkmaktadır (Saruhan ve Yıldız, 2009:1). Bu noktada örgütün öne çıkan 

anlamının önceden planlanmıĢ iĢ iliĢkilerinin örüntüsü olduğu gerçeği öne 

sürülebilir.   

Bu açıdan örgüt, en yalın bir ifade ile önceden planlı iĢ iliĢkilerin oluĢturduğu sosyal 

bir topluluktur. Nitekim 1900‟lerin baĢında örgütten bahsedildiğinde orta boy sosyal 

sistemler anlaĢılmaktadır (Sığrı, 2012:36). Ancak sadece sosyal değil ekonomik ve 

politik yapılar olan örgütler belirli bir amacın gerçekleĢtirilmesi için bir araya gelen 

bireylerin bilinçli çabalarıyla oluĢturulmuĢ, sınırları belirli yapılardır (Saruhan ve 

Yıldız, 2009:1). Bu yapıdaki bireyler karĢılıklı olarak amaçlarını gerçekleĢtirirler. 

ĠĢletmeler rasyonel birer örgüt yapılarına sahip olup bünyelerinde fazlasıyla bu 

aktarımların yaĢandığı organizasyonlardır. Bu kapsamda düĢünüldüğünde örgüt, 

insanların gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla daha evvel tespit edilmiĢ hedefleri 

gerçekleĢtirmek için kuvvetlerini bir araya getiren bireylerden meydana gelen sosyal 

görünür bir mekanizmadır Ģeklinde tanımlanabilir (Güney, 2000:186). Burada dikkat 

edilmesi gereken husus toplum içindeki bireylerin ihtiyaçlarını karĢılarken 

birbirlerine olan mecburiyetlerinin getirdiği zorunlu bir birlikteliktir. Ġnsanlar her ne 
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kadar ilk etapta ihtiyaçlarını karĢılamak üzere bir mecburiyet altında birliktelikler 

oluĢtursalar da bir müddet sonra bu örgütlenmeler kalıcı beraberliklerle devam 

edecektir. Buna örnek olarak kulüpleri, dernekleri, Ģirketleri vs. gösterebiliriz. Bunun 

yanında bir takım örgütlenmeler ise toplumları ulusal düzeyde beraberliğe 

zorlamaktadır. Özellikle okullar, Ģirketler, siyasi partiler, çeĢitli kamu kuruluĢları, 

kültür merkezleri vs. buna örnektir. Ayrıca örgüt içinde bulunan bireylerin, ulusal ve 

uluslararası boyutta, belirli ihtiyaçlarını karĢılamak, haklarını aramak ve seslerini 

duyurmak için oluĢturdukları sivil toplum kuruluĢları da (NGOs/non-government 

organizations) mevcuttur. Kısacası, örgütleri var oluĢ amaçları bakımından kar amacı 

güdüp gütmemesine göre kar amacı güdenler ve gütmeyenler olmak üzere ikili bir 

ayrımda ele almak mümkündür (Saruhan ve Yıldız, 2009:1). Bu Ģekilde bir ayrımla 

örgütlerin tanımlanması daha doğru nitelendirilmektedir.  

Bu çalıĢmada kar amaçlı örgütler incelenmektedir. Bu anlamda, bir mal veya hizmet 

üretmek için farklı yeteneklere sahip bireylerin bir araya gelerek, ortak bir amaç 

uğruna birbirine bağımlı halde bulundukları toplulukları “örgüt” olarak 

tanımlayabiliriz. Bu topluluklarda bireyler sürekli olarak birbirini etkilemektedir. 

Türk Dil Kurumu‟nda kelime anlamı olarak örgüt, ortak bir amacı veya iĢi 

gerçekleĢtirmek için bir araya gelmiĢ kurumların veya kiĢilerin oluĢturduğu birlik, 

teĢekkül, teĢkilat Ģeklinde belirtilmesinin yanı sıra değiĢik açıklamalar da 

belirtilmektedir. Fakat bu açıklamaların hepsinde aynı hedeften ve kuvvetlerin 

birleĢtirilmesinden söz edilmektedir (Kalkan, 2003:4). Bununla birlikte örgüt veya 

organizasyonla alakalı pek çok farklı kaynak incelendiğinde aĢağıdaki tanımlarla 

karĢılaĢmak mümkündür:     

 Organizasyon, bir açıdan bakıldığında yöneticilerin 
faydalanabileceği bir enstrüman iken, diğer açıdan ise yöneticilerin 

iĢlemleri organize edeceği ve bizzat etkileneceği bir alanın meydana 

gelmesiyle oluĢan yapıdır. Yani, yöneticiliğin etkin bir biçimde 

oynandığı sahadır (Koçel, 2014:96). 

 Örgüt; bina, örgüt politikaları ve kuralları ile birlikte, insanlardan ve 
onların iliĢkilerinden teĢekkül olan sosyal bir sistemdir (Özcan, 

2010:19). 

 Örgüt, ortak bir hedefe ulaĢmak ve gerekli hareketi yapmak için 

birlikte olan bireyler tarafından meydana getirilmiĢtir (Gürüz ve 

Gürel, 2009:13). 
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 Örgüt, pek çok bireyin akılcı bir biçimde meydana getirdiği hareket 

ve kuvvet birlikteliğidir (Güney, 2012a:3). 

 Organizasyon (örgüt), belirli bir hedefe ulaĢmak üzere resmi olarak 
resmi olarak teĢkil edilmiĢ bireylerden meydana gelmiĢ büyük bir 

oluĢumdur. Öyle ki örgüt, belli bir yetki hiyerarĢisi içinde bir iliĢkide 

bulunan geniĢ bir insan oluĢumudur (Parlak, 2013:34). 

 Örgüt, birden daha fazla kiĢinin amaçların gerçekleĢtirilmesi için 
hareketin ve iĢbirliğinin birlikte yapıldığı oluĢumlar olarak 

nitelendirilmektedir (Ülgen ve Mirze, 2006:20). 

 Örgüt, amaç ve hedefle ilgili tüm faaliyetlerin, yapılacak olan iĢlerin 

mantıklı bir biçimde dağıtıldığı bir görevler mekanizması olarak 

tanımlanmaktadır (Güney, 2000:187). 

 Örgüt, bir çatı yapısı gibi daha evvel tespit edilen iliĢkiler 
birlikteliğidir. Yine, bu yapının oluĢum sürecini, bir dizi faaliyeti 

koordine etme süreci olarak da belirtebiliriz (Demirci, 2008:180).  

 Örgüt, belli bir iĢi devamlı, düzenli ve Ģekilli gerçekleĢtirmek üzere 
sosyal gruplarda bireyin kontrolünde oluĢturulmuĢ insan grubuna 

denmektedir (Güney, 2007:27). 

 Örgüt, birden fazla bireyin belli bir hedef çatısında birleĢip beraber 

hareket ederek bu hedefleri gerçekleĢtirmek amacıyla gerekli 

faaliyetleri birbirleriyle etkileĢimde bulunarak yaptığı, amaç odaklı 

olup sosyal olarak da iĢlerin organize edildiği ayrıca dıĢ çevreyle 

uyum gösteren yapıdır (Özcan, 2010:20). 

Bu açıklamalar kapsamında örgüt veya organizasyon Ģu Ģekilde tanımlanabilir: 

Örgüt, birden fazla bireyin en temel ihtiyaçları dâhil tüm gereksinmelerini tatmin 

ettiği ayrıca statü elde ettiği, karĢılıklı somut ve soyut duyguların aktarıldığı sosyal 

bir sistemdir. Yine organizasyon, kiĢilerin tek baĢlarına gerçekleĢtiremeyeceği 

amaçları, bir araya gelerek bir grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerin birleĢtirmesi 

vasıtasıyla amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesini sağlayan bir iĢ bölümü veya 

koordinasyon sistemidir. Kısaca; organizasyon, insan-iĢ-teknoloji faktörlerini 

birleĢtiren bir yapıdır. 

Organizasyonlara veya örgütlere fayda-zarar açısından bakıldığında faydalı 

yanlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Her ne kadar toplu yaĢam içinde 

bulunan insan topluluklarında dedikodu, olumsuz etkileĢim, iĢgören devir hızı, iĢe 

devamsızlık vs. gibi örgüt için zararlı sonuçları bulunsa da, amaç birliği, yüksek 

motivasyon, faydalı aktarım, örgütsel vatandaĢlık vs. gibi faydalı çıktıların alınması 

da söz konusudur. Örgütlerin, aĢağıda belirtilen faydalarının yanında çok daha fazla 
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faydasından bahsetmek mümkündür. Genel itibariyle örgütte bulunmanın faydalarını 

Ģöyle sıralayabiliriz: 

 Örgütler, insanları aynı amaç doğrultusunda yoğunlaĢtırır ve yüksek 

motivasyonun sağlamasıyla birlikte bireylerde mutluluk hissi 

oluĢturur, 

 Örgütler, içinde bulunan bireylere bir kimlik ve statü kazandırır 
ayrıca karar verme ve öğrenme sürecini yüksek düzeyde sağlar. 

Ayrıca örgütler; iĢlerin, planlı, düzenli, doğru ve disiplinli bir Ģekilde 

icrasını sağlar, 

 Örgütler, bünyesinde bulunan insanların kendini güvende 
hissedebileceği, dıĢ tehlikelere karĢı bir kalkan görevini üstlenir, 

 Ġçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı‟nda örgütler; elde edilen ham 

verilerin ve bilgilerin etkin bir Ģekilde iĢlenmesini, 

değerlendirilmesini ve doğru Ģekilde kullanılmasını sağlar, 

 Örgütler, sosyal yaĢam içinde yaĢayan birer canlı varlık olarak 
değiĢen iç ve dıĢ çevre koĢullarına göre kendini yenileyerek 

yaĢanılacak bir ortamın devamlılığını sağlar, 

 Örgütler, kendisini oluĢturan bireylerin hayal gücünü kullanarak 
yaratıcı yeni pek çok düĢüncenin kurgulanmasını ve vücuda 

gelmesini sağlayan bir platform görevini üstlenir,  

 Örgütler, iĢletmeler açısından stratejik rekabetin etkin olduğu ve var 

olma çabalarının çok ciddi yaĢandığı küreselleĢmiĢ dünya içinde 

hayatta kalmayı ve stratejik üstünlüğü sağlar, 

 Örgütler, yönetim fonksiyonlarının (planlama, örgütleme, yöneltme, 
koordinasyon, denetleme) liderlik ve yöneticilik açısından etkin 

icrası için uygun bir ortam sağlamaktadır.  

2.3. Adalet Kavramı ve Tanımı 

ÇalıĢanlar yönetimden temel olarak iyi yönetim ilkelerine uymalarını beklemektedir. 

Küresel olarak genel kabul görmüĢ iyi yönetim ilkelerini adillik, sorumluluk, hesap 

verilirlik ve Ģeffaflık olarak ifade etmek mümkündür. Bu çalıĢmada temel ilkelerden 

adalet ana değiĢken olarak ele alınmaktadır.  

Adalet; doğruluk, tarafsızlık, dürüstlük, eĢitlik, hak yemezlik, hakkaniyet ölçülerine 

uyma, meĢruluk, anlayıĢ, insaniyet, iyilik, güven ve güvenlik gibi kavramlarla bir 

arada hatta aynı anlamda düĢünülebilir. Ġnsanlık tarihinin baĢlangıcından günümüze 

kadar önemini koruyan adalet olgusu konusunda birçok düĢünür tarafından değiĢik 

tanımlamalar yapılmıĢ ve üzerinde çalıĢılmıĢ bir kavramdır. Bunun pek çok sebebi 

bulunmaktadır. Öyle ki sebeplerinden birisi; bireysel bakıĢ açılarının ve yargıların 
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farklılık göstermesi, diğeri ise içinde bulunulan dönemin sosyal, ekonomik ve hukuki 

Ģartları olarak belirtilmektedir. 

Adalet kavramı sosyal yaĢamın bir gerekliliğidir. Adaletli bir yaĢamın her birey 

açısından farklı bir takım sonuçları olacaktır. Toplumsal hayatta olumsuz bir durumla 

karĢılaĢıldığı zaman, bu olay sosyal, ekonomik ve politik sonuçları da beraberinde 

getirmektedir. O yüzden örgüt içindeki bireylerin yaĢamlarını adaletli bir yönetim 

içinde sürdürme arzuları bulunsa da beklenmeyen olumsuzluklara karĢı proaktif 

davranıĢ alıĢkanlıklarının da bulunması gerekir. Ama bu davranıĢ Ģekilleri örgütün 

ahlaki normlarına ters düĢmemelidir. Zaten Aristo‟dan günümüze kadar ahlak 

felsefecileri, iyi bir hayatın yaĢanabilmesi için insan haklarının önemini 

vurgulamıĢlardır. Yine adaletin temel ilkeleri siyaset felsefecileri tarafından da 

sürekli olarak tartıĢılmıĢ ve sonuçları toplumun refahı için siyasal yönetimde 

kullanılmıĢtır.  

Adalet üzerinde Platon‟un düĢüncesi önemli bir yer tutmaktadır. Platon, adaleti çok 

açık bir Ģekilde ele alarak devleti ölçülülük, bilgelik, cesaret ve adalet Ģeklinde dört 

temel erdeme bölmüĢtür. Öyle ki adalet kavramını, her bireye hakkını vermek olarak 

görmüĢtür. Yine diğer bir düĢünür Ambrose, adaletin bireyler açısından önemini Ģu 

Ģekilde sıralamıĢtır: 

 KiĢilerin bireysel beklentileri adalete bağlıdır, 

 Adalet kiĢilere örgütlerindeki bulundukları yeri gösterir. 
Yöneticilerin çalıĢanlara karĢı adaletli davranıĢları kiĢilere örgüt içi 

mevkilerini gösterir,  

 Adalet ahlaki bir erdemdir. KiĢiler adalete önem vermektedir. Çünkü 
bireyler insani değerlere her zaman saygı gösterirler. 

Buradan anlaĢılacağı üzere adalet, kiĢilerin bir hak arayıĢı ve statülerini rahat bir 

biçimde ve güven içinde devam ettirme istekleridir. Ayrıca adaletli bir örgüt içinde 

bulunan bireyler, bulundukları örgütte ahlaki açıdan da sorunlarına çözüm bulma 

beklentisi içindedirler.  

Her bir bireyin hakkına saygı göstermeye ve bir kiĢinin diğerinden öncelikli veya 

üstün tutulmayarak herkesin eĢit haklara sahip olmasına adalet denir. Öyle ki adalet 

sayesinde insanlar gruplar halinde yaĢayabilmekte ve belirli amaçlar doğrultusunda 

örgütlenmektedirler. John Rawis‟de adalet olgusunu sosyal örgütlerin en önemli 

parçası Ģeklinde görmüĢtür.  
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Adalet kavramı, insanoğlunun yaĢamı süresince doğru ve yanlıĢı ayırt eden önemli 

bir ölçek olmuĢtur. Hem kiĢisel hem de toplumsal kuvvetle bir görülen adalet olgusu 

hak kavramıyla da beraber görülmektedir (TaĢkıran, 2010:119). Yani insanlık tarihi 

sürekli olarak örgüt içinde bulunan bireylerin bir güç mücadelesine Ģahitlik etmiĢtir. 

Bireyler gerek bireysel yeteneklerini, zekâsını, çalıĢmalarını kullanarak gerekse 

statüsünü, nüfusunu, fiziksel gücünü veya ekonomik unsurlarını kullanarak adaleti 

sağlamaya çalıĢmıĢlardır. Dolayısıyla örgütlerde adaleti sağlayarak kazanımların, 

çıkarların ve kaynakların elde edilmesine karĢılık adaletin tesis edilmemesi 

sonucunda örgüte ve diğer bireylere karĢı doğal bir kaygı ve Ģüphe oluĢacaktır. Bu 

durumda örgüt içindeki bireylerde bir mutsuzluk ve motivasyon kaybı olacak ve bu 

durum sonucu da örgüt hedeflerinden ayrılacaktır.  

Adalet, genel itibariyle yukarıda ki tanımlamalar ıĢığında belirtilmiĢtir. Aslında 

adaletin çok da basit bir tanımlamayla belirtilmesi mümkündür. Öyle ki adalet 

“baĢkasına her açıdan saygı” gibi dört kelimeyle hatta “hak veya hukuk” gibi tek bir 

kelimeyle bile anlatılması mümkün olabilecek bir olgudur. Ama insanlar adaleti 

“güç” ile beraber algıladıkları için çoğu zaman gücün elde edilmesi sonucu adalet 

anlayıĢı sübjektif bir hale bürünebilmektedir.  

Adaletle ilgili yukarıdaki açıklamalar kapsamında literatür taraması sonrası yapılan 

tanımlamalar ise Ģu Ģekildedir: 

 Adalet, toplumdaki bireylerin geliĢimini sağlayan ve bu geliĢimi 
mesleklerinde göstermelerine imkan tanıyan, her bireye aynı 

seviyede pozisyonuna göre hak ve sorumluluklar veren, bireyin 

yeteneklerinin grubun tüm üyelerince kabulünü garantiye alan etik 

ve hukuk kuralıdır (Kolçak, 2013:19). 

 Adalet, bir mekanizmayı oluĢturan en temel prensip, inanç ve 
değerlerin o yapı içinde bulunan kiĢilere olumsuz bir ayrımcılığa tabi 

tutulmadan uygulanmasıdır (Bedük, 2011:30). 

 Adalet kavramı, insanların toplu olarak beraber yaĢamaya 

baĢlamalarıyla birlikte bir bireyin diğerine doğru davranıĢ Ģekli ve 

ihtiyaçların insanlar arasında adil pay edilmesi gibi konuları içeren 

bireyler arasındaki sosyal bir eĢitliktir (Özler, 2010:41). 

 Adalet yaklaĢımı, icra edilen iĢler sonrası meydana gelen çıktıların 
(fayda ve zararların) kiĢi ile örgüt içindeki gruplar arasında ahlaki 

normlar kapsamında eĢit bir biçimde pay edilmesi hususunda 

düĢünce, karar ve eylemlerin tartıĢılmasıdır (Derin, 2011:136). 
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 Adalet kavramı; organizasyonlarda yönetim hem ekonomik hem de 

sosyal açıdan yazılı kaynaklarla (kanunlar, yönetmelikler) doğru bir 

Ģekilde icra edilirken, her bireyin bireysel haklarına gerekli saygının 

gösterilmesidir (Eren, 2014:220). 

 Adalet; yöneticilerin, çalıĢanlarına karĢı her konuda sosyal değiĢim 
iliĢkileri kapsamında adil davranmalarıdır (Ġplik, 2010:96-97).      

 Adalet, yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından 
kullanılmasının sağlanmasıdır. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı 

gözetme anlamının yanında isim olarak da                

kullanılmaktadır. Yine adalet, herkese kendine düĢeni, kendi hakkı 

olanı vermektir (TDK, 2015). 

Bu açıklamalar kapsamında, adaleti Ģöyle tanımlamak mümkündür: Adalet, kiĢinin 

kendi sınırlarını bilmesidir. Güç sahibi yöneticinin emrindekilerin haklarını 

gözetmesi, eĢit dağıtması ve onları anlamaya (empati) çalıĢmasıdır. Yine adalete, 

bireyin içinde bulunduğu örgütün yazılı kurallarına ve yazısız normları olarak bilinen 

gelenek, görenek, örf ve adetlerine uyması sonucunda kendisine örgüt tarafından 

tanımlanan hak, sorumluluk ve ödevlerdir denilebilir. Son olarak ise adalet, örgütte 

yöneticilerin kendi yönetiminde bulunan iĢgörenlerinin hak ve sorumluluklarını eĢit, 

adil ve zamanında dağıtmasıdır. 
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3. ÖRGÜTSEL ADALET KAVRAMI, TANIMI, ÖNEMĠ, BOYUTLARI, 

ÖNCÜLLERĠ, SONUÇLARI VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINI 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Örgütsel tutum ve davranıĢlar içerisinde en çok ele alınan konulardan birisi olan 

örgütsel adalet algısı, bir örgütte dağıtım yapılan ücret ve ödül gibi somut çıktılarla 

birlikte değer atfetme ve takdir edilme gibi somut olmayanlar örgütsel çıktılarda, 

bunlara iliĢkin karar verme süreçlerinde ve sonuçların paylaĢılmasında ne kadar adil 

davranıldığına iliĢkindir. ÇalıĢmanın bu kısmında örgütsel adalet algısına 

odaklanılmakta ve bütüncül bir Ģekilde kavramın açıklaması yapılmakta, önemi 

ortaya konulmakta, öncülleri ve sonuçları açıklanmakta, kavramı etkileyen faktörler 

ele alınmaktadır. 

3.1. Örgütsel Adalet Kavramı ve Tanımı 

Örgütsel adalet, bireyin örgütündeki uygulamalarla ilgili olarak adalet algılamasıdır. 

ÇalıĢanların, kendilerine ne kadar adil davranıldığına dair inançlarını ifade 

etmektedir (Greenberg, 1996:58). Bir örgütte oluĢan adaletli yönetim ortamı güven 

ortamını da beraberinde getirmektedir. 

Sosyal yaĢam içinde bir arada yaĢayan insanlar, aynı amaç ve hedef doğrultusunda 

çalıĢtıkları örgüt/organizasyonda yöneticilerinin hakkaniyetli, adaletli ve anlayıĢlı 

davranmasını beklerler. Adil ve bilinçli yöneticiler de izleyenlerine karĢı örgütün 

hedeflerine ulaĢması için yönetim fonksiyonlarını insan merkezli kurarak, çağımızın 

modern örgüt yapılarındaki yönetim Ģeklini icra ederler. ĠĢte bu yönetim anlayıĢı 

içinde örgütsel adalet kavramı, yönetim fonksiyonun önemli bir kısmını oluĢturur. 

Öyle ki örgütün uzun vadede devamlılığını sağlayarak yüksek üretim ve karlılığı 

gerçekleĢtirebilmesi ancak örgüt içinde çalıĢanların kendini güvende hissetmeleri ve 

herkese eĢit ve adaletli Ģekilde davranılması sonucunda oluĢabilecektir.  

Örgütsel adalet kavramı, Jay Adams‟ın General Elektrik ġirketi‟nde yaptığı 

çalıĢmalar sonucu ortaya çıkan eĢitlik teorisi ile eĢleĢtirilmektedir. Örgütsel adalet 
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sosyal mübadele kuramı çerçevesinde açıklanabilmektedir. KarĢılıklılığın esas 

olduğu kuramda çalıĢan ve örgüt arasında bir alıĢveriĢ söz konusudur. Örneğin 

çalıĢan emeği karĢılığında bir ücret almaktadır. Bu doğrultuda, örgütlerde 

çalıĢanların örgütsel bağlılıklarının artması, yüksek motivasyonlu bir örgüt ikliminin 

sağlanması ve böylece verimliliğinin artması, iĢgörenlerin çalıĢtıkları örgütte 

kendilerine karĢı adaletli, eĢit, teĢvik edici ve ödüllendirici bir Ģekilde davranılması 

sonucunda mümkün olmaktadır (Adams, 1965). Hem böylece yöneticilere olan 

güven ayrıca örgüte karĢı hissedilen bağlılık da artmaktadır.  

Örgütsel adalet kavramı; herhangi bir örgütteki faaliyetlerin temel ilkelerinin açık bir 

Ģekilde olması, kiĢiden kiĢiye farklılık göstermemesi Ģeklinde olsa da bu durumun 

sebeplerinin net bir biçimde belirtilmesini de öngören bir olgudur. Yöneticilerin 

faaliyetleri yürütürken verdikleri kararlarda adil olduğu duygusu onların iĢ 

motivasyonlarını ve gayretlerini ciddi seviyede etkilemektedir (Koçel, 2014:530). 

Adalet çalıĢanlara güven hissi ve aidiyet duygusu aĢılamaktadır. 

Greenberg‟in de belirttiği gibi insanların adaletle alakalı her zaman olumsuz temelli 

bir kaygıları bulunur. Maalesef bu potansiyel kaygı düzeyi, bazen gerçekle 

eĢleĢmektedir (Derin, 2011:137). Ġnsanlar yaĢamlarındaki olumsuzlukları çok kolay 

unutamazlar ve çevresel unsurların da etkisiyle sürekli olarak örgüt içinde yaĢanmıĢ 

olumsuz örneklemeleri anlatırlar. Böyle bir örgütte iĢe baĢlayan bireyler de maalesef 

bu yargıyla mesailerine giderler. Eğer çalıĢtıkları örgütte de böyle bir adaletsiz bir 

uygulamayla (adaletsiz ve eĢit olmayan ücret ve görev dağılımı gibi) 

karĢılaĢtıklarında kaygılarının gerçek olduğunu gözlemleyeceklerdir. 

Örgütteki iĢgören mesleki gayretleri sonucunda elde ettiği bir takım fayda ya da 

menfaatleri veya ödüller, öteki iĢgörenlerin elde ettikleriyle kıyaslar. Bu kıyaslama 

sonrası baĢarı ve menfaatlerin az ya da çok olmasına bakmaktadır. Öyle ki bu 

oranlama sonrası değerlemenin düĢük olması sonucunda kendisinin daha az takdir 

edildiğini düĢünerek örgüte karĢı öfkelenecektir. Tam tersi bir oranlama sonucunda 

ise daha fazla takdir edilmesinden ötürü kendisini suçlu hissedecek ve üzülecektir. 

Nihayetinde burada Adams‟ın eĢitlik teorisinden bahsetmek mümkündür. Bununla 

birlikte örgütler, örgüt içinde huzurlu bir ortamın oluĢması ve çalıĢanların barıĢ 

içinde bulunmaları için yöneticilerin adalet olgusunu dikkate almaları sonucunda 

örgütsel huzur ve mutluluğun sağlanabileceği üzerine çalıĢmıĢtır (Eren, 2014:551-
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552).  Kısaca örgütte bulunan çalıĢanlar kendilerine karĢı davranıĢ Ģekline göre örgüt 

içi hareketlerini belirlerler. ÇalıĢanlar yönetimin davranıĢından algıladıkları 

duygulara göre olumlu veya olumsuz tepkimelerde bulunurlar. Burada esas olan 

çalıĢan davranıĢlarını örgüt lehine olumlu davranıĢ çıktıları Ģeklinde 

yönlendirebilmektir. 

Örgütsel adalet, örgüt içindeki varlıkların doğru bir Ģekilde pay edilmesindeki özeni, 

kararlar alımındaki tarafsızlığı yine insanların birbiriyle olan iliĢkilerindeki yansızlığı 

esas alan bir anlayıĢtır (Bedük, 2011:29). Böyle bir örgüt içinde adaletin dağılımı 

herkes tarafından eĢit olarak algılanacak ve yüksek motivasyon sağlanarak sürekli bir 

güven ortamı tesis edilecektir. 

Örgütsel adalet; çalıĢanların görev dağılımında, mesaiye riayeti takibinde, yetki 

verilmesi hususunda, ücret düzeylerinde ve ödüllendirilmelerinde örgütlerdeki 

yönetsel süreçteki kararların doğru ve yansız olarak icra edilmesiyle alakalıdır (Ġnce 

ve Gül, 2004:76). Aynı örgütte çalıĢanların arasında bu konularda yapılması 

muhtemel bir ayrıcalık örgüt içi güven ve huzur ortamını, aidiyet duygusunu 

yaralayacaktır. Mesela örgüt içinde aynı iĢi yapan fakat farklı Ģekilde iĢe giriĢi olan 

iĢgörenlere farklı özlük hakları veya farklı ücret düzeylerinin bulunması örgüt içi 

dayanıĢmayı ve birliği sarsacaktır. Bu olumsuz durum ise örgüt içi adaletsizliğin 

dedikodu veya farklı Ģekillerle dağılımına ve motivasyonun kaybolmasına sebep 

olacaktır. O nedenle örgüt içi fonksiyonların iĢgörenlere dağılımında eĢit ve adaletli 

olunması gerekmektedir. Böylece olumsuz davranıĢların önlenmesi mümkündür. 

Bununla birlikte örgütlerin lehine bir davranıĢ Ģekli olarak görülen örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢını etkileyen en önemli biliĢsel faktör de örgütsel adalettir. 

Yapılan araĢtırmalarda çalıĢanlarla yöneticileri arasındaki örgütsel adaletin varlığına 

olan inanç ve bu duygunun pekiĢmesi sonrası güven temelli kurulan iliĢki çalıĢanın 

örgütle bütünleĢmesini sağlayarak örgütsel vatandaĢlık davranıĢı sergilemesine sebep 

olmaktadır (Ġplik, 2010:95-96). Öyle ki örgütle kendini bütünleĢtiren iĢgörenler, 

çıkması muhtemel olumsuzluklarda hatta beklenmeyen krizlerde bile kendi 

menfaatlerini bir kenara bırakıp, olması muhtemel iĢgören devrini veya yeni bir iĢ 

arama gayretini bir kenara bırakıp onun yerine örgütün durumunun nasıl 

düzeltilebileceği hususunda emek harcamaktadır. 
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Örgütsel adaletle ilgili yukarıdaki açıklamalar kapsamında literatür taraması sonrası 

yapılan tanımlamalar ise Ģu Ģekildedir: 

 Örgütsel adalet kavramı, örgüt içinde bulunan iĢgörenlerin kendi 

çalıĢmaları ve kazanımlarını, benzer örgütlerde benzer 

durumdakilerin çalıĢmaları ve kazanımlarıyla kıyaslamaları sonucu 

örgütüyle, yöneticisiyle ve mesleğiyle alakalı olumlu veya olumsuz 

tutumların geliĢmesidir (Özler, 2010:42).  

 Örgütsel adalet, çalıĢanın genel olarak iĢ yerlerinde hissettiği adalet 
yansımasıdır (Derin, 2011:136). 

 Örgütsel adalet kavramı; yöneticilerin yönetim fonksiyonlarını icra 
ederken karar ve uygulamalardaki adil oldukları duygusunun, 

iĢgörenlerin motivasyon ve performansındaki yansımasıdır (Koçel, 

2014:530). 

 Örgütsel adalet kavramı, yönetim esnasında alınan kararlar sonrası 

ilgili faaliyetlerin iĢgörenlerce hakkaniyetli, dürüst, ayrım ve kayırım 

yapmadan alındığı konusunda hissedilen algılardır (Eren, 2014:554). 

 Örgütsel adalet, özellikle yöneticilerin örgütteki bireylerle ve 
süreçlerle alakalı belirledikleri strateji ve politikalarda tarafsız 

olmalarıdır (Bedük, 2011:32). 

Buradaki örgütsel adalet ile yapılan tanımlamalar ve açıklamalar çerçevesinde yeni 

birkaç tanımlama Ģu Ģekilde sıralanabilir: Örgütsel adalet, yöneticilerin örgütteki 

iĢgörenleri sadece yaptıkları iĢe göre bir değerlemeye tabi tutmasına ve karĢılığını 

(ücret, statü vs.) da ona göre dağıtmasına denir. Örgütsel adalet, örgüt çalıĢanlarının 

hak ve edinimlerinin eksiksiz ve koĢulsuz olarak adil bir Ģekilde, zamanında hak 

sahiplerine verilmesidir. Yine örgütsel adalet, örgütteki bireylerin kaygılarını 

giderecek bir örgüt içi atmosferi sağlamak için yöneticilerin ayrım gözetmeksizin 

örgütsel çıktıları (ücret, statü, kariyer, güç vs.) hak sahiplerine iadesidir. Örgütsel 

adalet, örgütün hedeflerine ulaĢtırmada beklenen performansın sergilenmesi sonrası 

hak edilen karĢılığın eksiksiz, zamanında ve adil bir Ģekilde dağıtılmasıdır. Son 

olarak örgütsel adalet, örgüt çalıĢanları arasında örgütsel çıktıların (ücret, statü, 

kariyer, güç vs.) eĢit ama adil bir Ģekilde dağıtılmasıdır. Burada dikkat edilmesi 

gereken olgu, herkese eĢit miktarda dağıtırken herkesin hak ettiği (adil) miktarda 

olan örgütsel çıktıların verilmesidir. 
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3.2. Örgütsel Adalet Kavramının Önemi 

Örgütsel adaletin öneminin tam olarak vurgulanabilmesi için örgütsel adaletin 

çalıĢanlar, yöneticiler ve iĢletmeler açısından ne anlama geldiğinin ve neden gerekli 

olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü insanlar, çalıĢtıkları örgütte adil bir 

yönetim içinde görevlerini icra etmek isterler. Bu örgütsel adalet sadece yöneticileri 

değil aynı zamanda çalıĢanları da tam olarak kapsamalıdır. Diğer taraftan, örgütsel 

adalet çalıĢan, yönetici ve örgüt açısından fayda doğuran bir olgudur (Cropanzano, 

Bowen ve Gilliland, 2007). Örgütsel adalet ancak iĢletmelerdeki kurumsallaĢmıĢ bir 

adalet mekanizmasıyla sağlanabilmektedir.  

3.2.1.  Örgütsel adalet kavramının çalıĢanlar açısından önemi 

Adalet kavramı, aynı örgüt içindeki çalıĢanlara hak ve sorumluluk dağıtımında eĢit 

davranmakla olmaktadır. Yani hak edene gerekli imkânların sağlanmasına karĢılık 

hak etmeyenin ise haksız bir edinimi elde etmesine mani olunmasıdır. Bu nedenle 

örgütsel adaletin sağlanabilmesi için öncelikle adalet kavramının anlaĢılması 

gerekmektedir. Aslında bireyler adaleti örgüte girmeden önce sosyal yaĢamlarında 

öğrenmekte, çalıĢma alanında da sürekli adalet beklentisi içinde bulunmaktadırlar. 

Bu kapsamda örgüt içindeki adaletin sağlanmasında temel kural olarak örgütün tüm 

kaynaklarının eĢit ve adaletli bir Ģekilde dağıtılması, iĢ tanımlarının doğru yapılması  

sonucunda çalıĢanların iĢ baĢarısının ve iĢ doyumunun yükselmesi muhtemel 

olacaktır. Benzer Ģekilde birey açısından çatıĢmaların önlenmesi bakımından da yarar 

sağlamaktadır (Jasková, 2015:561). Böylece baĢarı, örgütler için kaçınılmaz sonuç 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Ancak örgüt içerisinde adil olan normlar oluĢturulmaya ve kararlar verilmeye 

çalıĢılırken çalıĢanların sübjektif algıları o davranıĢın veya kararın adil bulunmasını 

belirlemektedir (Yürür, 2009:168). Böylece örgütsel adalet algısının algısal bir 

kavram olduğunu belirtmek faydalıdır (Folger ve Cropanzano, 1998:xiii). Bu nedenle 

yönetimde biliĢsel durum göz önüne alınmalıdır. 

3.2.2.  Örgütsel adalet kavramının yöneticiler açısından önemi 

Örgütsel adalet kavramının yöneticiler açısından en önemli kriteri, örgütün iĢleyiĢ 

prosedürlerinin etkin yürütülmesi açısından çalıĢanların doğru ve adaletli 
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yönetilmesidir. Böyle bir yönetimin sağlanabilmesi için çalıĢanların yetenekleriyle iĢ 

gereklerini doğru ve eĢit bir biçimde eĢleĢtirmesi gerekmektedir. 

Yöneticiler, eĢitliği Adams‟ın EĢitlik Teorisi ile sağlayabilmektedir. Sonuçta bu 

teoride, bireylerin iĢteki baĢarı ve iĢ tatmin düzeylerinin, örgüt içi iĢ sahasındaki 

eĢitlik ve eĢitsizlikle doğru orantılı olduğu belirtilmektedir. Yani çalıĢanlar örgütteki 

çalıĢma gayretlerini ve elde ettikleri kazanımları baĢka bir örgütteki aynı pozisyonda 

çalıĢan bireylerle kıyaslayarak iĢine, yöneticisine ve örgütüne yönelik olumlu veya 

olumsuz bir tutum geliĢtirmektedir. Bu nedenle yöneticilerin bu olguyu düĢünerek 

örgütsel adalet kavramını hem uygulaması hem de içselleĢtirmesi gerekmektedir.     

Örgüt içinde hem yönetici açısından hem de çalıĢan açısından kabul görmüĢ yazılı ve 

yazısız kurallar mevcuttur. Herkesin bu kuralları uygulaması beklenen bir 

davranıĢtır. Burada esas olan görev, yetki ve yaptırım gücünü elinde bulunduran 

yöneticilere düĢmektedir. Yöneticilerin kesinlikle adil olması gerekmektedir. Adil bir 

yöneticinin özellikleri kısa bir Ģekilde Ģöyle sıralanabilir: 

 DavranıĢlarında “ben” duygusunu değil “biz” duygusunu benimser. 

 Örgütün kaynaklarını kullanırken örgütün çıkarları doğrultusunda 
herkesin hakkını gözeterek hareket eder. 

 Kimseye ayrımcılık yapmaz, herkesle eĢit ve sınırlı bir mesafede 
iliĢki kurar. 

 ÇalıĢmalarında bireysel menfaatlerden önce örgütsel menfaatleri 

gözetir. 

 Demokratik bir tutum sergiler, örgüt faaliyetlerinde herkesi 
dinleyerek karar vermeye özen gösterir. 

 Örgüt içinde oluĢmuĢ olumsuz tabuları yıkarak sağlıklı bir iletiĢim 
ağı kurar. ĠletiĢimi çalıĢmalarda çözüm unsuru olarak açık hale 

getirir. 

 ÇalıĢmalarında baĢarıyı her daim hedefler, baĢarısızlık durumlarında 
ise sorumlu aramaz fakat baĢarıları çalıĢanlarla paylaĢır. 

 Örgüt içi motivasyon kaynağıdır. Sosyal etkinliklerle bu durumun 

sürekliliğini sağlar. 

 Yeteneklerini, bilgisini ve tecrübesini örgüt içinde sürekli kullanarak 
sorunları yerinde ve zamanında çözmeye çalıĢır. 

3.2.3. Örgütsel adalet kavramının örgütler açısından önemi 

Toplumsal hayatın önemli sorunlarından birisi de kıt kaynakların adil bir Ģekilde 

dağıtımına iliĢkindir (Yürür, 2009:168). Benzer Ģekilde sosyolojik bir oluĢum olan 
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örgütlerde de kaynak paylaĢımı sorunlu alanlardan birisi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

ĠĢletmelerde adalet, çalıĢanların iĢletmeye verdikleri karĢılığında elde ettikleri 

edinimleri ve kurallara aykırı davranıĢları karĢılığında da belirlenen oranda 

cezalandırılmalarıyla aynı anlama gelmektedir. Çıktılar kadar kararların alındığı 

süreçlerdeki adil uygulamalar ve beĢeri iliĢkilerin yönetimini belirleyen sosyal norm 

ve örgütsel kuralların da adil olması beklenmektedir (Yürür, 2009:168). Bu 

kapsamda düĢünüldüğünde, adalet iki Ģekilde ele alınabilir. Ġlk olarak adalet, hakkın 

dağıtılması Ģeklinde tanımlanabilir. Yani; çalıĢanlara hak, sorumluluk ve faydaların 

dağıtılmasındaki kuralların belirlenmesi ve doğru bir Ģekilde sıralanmasıdır. Ġkinci 

olarak ise adaletin düzenlenmesidir. ĠĢletmede bulunan bir bireyin diğer çalıĢanların 

eylem ve iĢlemlerinden ötürü zarar görmesi sonucunda bu adaletsizliğin 

düzeltilmesidir. 

Örgütsel adalet kavramı, iĢletmeler açısından daha makro düzeyde değerlendirilmesi 

gereken bir konudur. Öyleki çalıĢanların bireysel tatmini, iĢletmedeki 

sorumluluklarını yerine getirmesinde çok önemli bir gerekliliktir. ĠĢ doyumu ve 

beklentileri karĢılanan bir çalıĢan iĢletmenin hedeflerine yönelik daha fazla motive 

olarak görevini icra etmektedir. Burada iĢletmenin genel prosedürlerinin ve iĢleyiĢ 

sürecinin adaletli bir Ģekilde kurgulanması gerekir. Aksi takdirde kısa vadede baĢarı 

sağlansa da uzun vadede bir kayıp kaçınılmaz olacaktır.  

Örgütsel adalet algısı azalmıĢ ya da yok olmuĢ çalıĢanların örgütlerine karĢı bağlılığı 

azalacak, iĢletmeler ise zamanla hedeflerinden ayrılacaktır. Böyle bir sonuç hiçbir 

iĢletmenin arzuladığı bir durum değildir. O nedenle örgütsel adaletin sağlanması hem 

bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda bir kazanım sağlamaktadır. 

ĠĢyerinde uygulanan standartların kiĢiye yönelik değil örgüte yönelik olması 

gerekmektedir. Örgütte bulunan çalıĢan veya yönetici örgüt içindeki kabul edilmiĢ 

ahlaki ve etik değerlere göre hareket etmelidir. Özellikle örgüt içindeki adalet sistemi 

evrensel kurallara uygun ve herkesi kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Örgütsel adalet ve 

örgütsel psikoloji konularında bir araĢtırma artıĢı görülmektedir. Bu araĢtırma 

eğiliminin artmasındaki en önemli gösterge, örgütsel adalet olgusunun iĢletmelerin 

örgütsel psikolojiyle birlikte kabul görmüĢ olduğu algısıdır (Gilliland ve Chan, 

2009:167). Artık fiziki yönetimin beĢeri iliĢkilerin iyi tanımlanmasıyla mümkün 
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olacağı anlaĢılmaktadır. Bunu baĢarmak için öncelikle çalıĢanların, sonrasında ise 

örgüt psikolojisinin iyi anlaĢılması gerekmektedir. 

3.3. Örgütsel Adaletin Boyutları 

Örgütsel adalet, esas olarak çalıĢanların örgütlerinden elde ettikleri kazanımları, söz 

konusu kazanımları ortaya çıkaran süreçleri ve yönetici-çalıĢan arasındaki 

etkileĢimdeki adil olan ve olmayan uygulamaları etkilemektedir. Bu açıdan örgütsel 

adaletin farklı boyutlar altında ele alındığı görülmektedir. Ġlk baĢlarda sadece 

kazanımların adil olduğu değerlendirilirken daha sonra kazanımlarda karar verilen 

süreçlerin ve sonuçları etkileyen iliĢkilerin de adil uygulamalar içermesi gerektiği 

ortaya çıkmıĢtır (Yürür, 2009:169). Burada da dağıtımsal, iĢlemsel, etkileĢimsel, 

kiĢiler arası ve bilgisel adalet boyutları incelenmektedir. 

3.3.1. Dağıtımsal adalet boyutu 

Örgütsel adalet konusunda yapılan araĢtırmaların baĢlangıcını dağıtımsal adalet 

oluĢturmaktadır (Yürür, 2009:168-170). Dağıtımsal adalet, çalıĢanlar arasında 

ödüllerin dağıtımının nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir. Diğer bir ifade ile 

Adams‟ın eĢitlik teorisinde belirttiği gibi çalıĢanlar elde ettiği kazanımları 

karĢılığında verdikleri emek ve zamanla kıyaslamakta, akabinde diğerlerinin elde 

ettikleri kazanımlarla karĢılaĢtırmaktadır.  

Adams esasen dağıtımsal adaleti savunmaktadır. Adil olmayan uygulamaların 

mevcut olduğu bir örgütte çalıĢma ortamının huzurundan, çalıĢma barıĢından söz 

edilemeyecektir. ÇalıĢanların performansları düĢük olacağı gibi ne politika yapımına 

ne de yeni fikirleri ile örgütün sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasına katkı 

sağlanabilecektir. 

Ancak burada temel kaygı çalıĢanın bir uygulamayı adil olarak nitelendirebilmesi 

için ihtiyaç duyduğu karĢılamanın içeriğinin belirlenmesidir. Kıyaslama yapılacak 

kiĢi veya kiĢilerin kim olacağı sorusu dağıtımsal adalet algısını farklı etkilemektedir. 

Bu kıyaslamanın yapılacağı kiĢiler örgüt içerisinde olabileceği gibi örgüt dıĢından da 

seçilebilmektedir (Yürür, 2009:171). Bireyin örgüt dıĢından seçilmesi durumunda; 

aynı sektördeki bir çalıĢanın olabileceği, aynı bölgede yaĢayan birisi veya dünyanın 
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herhangi bir yerinde yaĢayan birisi de tercih edilebilmektedir (Greenberg, Ashton-

James ve Ashkanasy, 2007:24). Sonuçta tercihte bir sınırlama söz konusu değildir.   

Dağıtımsal adalet algısı açısından çalıĢanların dağıtımları adil algılamalarında eĢitlik, 

eĢit paylaĢım ve ihtiyaç kuralını gözettikleri belirlenmiĢtir (Deutsch, 1973). Bu 

durumda dağıtım üç türlü gerçekleĢebilmektedir. EĢitlik kuralına istinaden dağıtım 

sosyal mübadelede olduğu gibi katkıları oranında yapılırken, eĢit paylaĢımda katkılar 

göz önünde bulundurulmadan kiĢi sayısı ile doğru orantılı dağıtım söz konusu 

olacaktır. Diğer yandan, ihtiyaç kuralına göre çalıĢanların ihtiyaçları ön planda 

tutularak dağıtım yapılacaktır (Chen, 1995:408). ÇalıĢanların ne kadar ihtiyaçları 

varsa kaynaklar ona göre planlanmaktadır. 

Dağıtımsal adalete söz konusu kazanımların neredeyse tamamının ekonomik tatmin 

sağlayıcı olduğu bilinmektedir. Bu sebeple eĢitlik ilkesinin daha ön planda tutulduğu 

bir gerçektir. Ancak örgüt içerisinde sosyal iliĢkilerin güçlendirilmesi söz konusu 

olduğu durumlarda eĢit paylaĢım ilkesi de gözetilebilmektedir (Kabanoff, 1991:417). 

Bu durumda sosyalleĢme süreci kaynakların dağıtımında önem arz etmektedir. 

Bunlarla birlikte, dağıtımsal adalete konu olacak paylaĢımlar sadece ekonomik 

olmamakta, sosyo-duygusal değerler de önem taĢımaktadır (Greenberg, 1988). 

AraĢtırmacıya göre diğer çalıĢanlara kıyasla kendisine daha prestijli bir ofis tahsis 

edilmediğini düĢünen çalıĢanın örgütsel adalet algısı zayıflamaktadır (Yürür, 

2009:172). Bu durum çalıĢanın üretime katkısını olumsuz etkilemektedir. 

3.3.2. ĠĢlemsel adalet boyutu 

Örgütsel adalet konusundaki öncü araĢtırmalar, dağıtımsal adaletle birlikte 

süreçlerdeki adil uygulamaları inceleyen adaletin iĢlemsel boyutu üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır (Yürür, 2009:169). ĠĢlemsel adalet dağıtılan ödüller ile değil ödüllerin 

dağıtım süreciyle, yöntemiyle ve mekanizmaları ile ilgilenmektedir (Spector, 

2006:207). Nitekim dağıtımsal adalet algısının ekonomik kazanımlarla birlikte 

sosyo-psikolojik kazanımları da içerecek Ģekilde geniĢlemesi süreçlerin daha önem 

kazanabileceğine iĢaret etmektedir (Cropanzano ve Ambrose, 2001:123). Böylece 

örgütsel amaçlara daha bütüncül bir yaklaĢımla ulaĢmak söz konusu olmaktadır. 

Öte yandan, Leventhal‟a göre süreçlerin adil bir yapıya kavuĢturulması dağıtımsal 

adaletin ön koĢuludur. Ancak, iĢlemsel adaletin dağıtımsal adalete neden olacağı gibi 
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düĢünülse de bazı durumlarda bu gerçekleĢmeyebilir. Örneğin, önceki yönetim 

politikaları gereği ücretlendirme yapılırken aynı değerde iĢgörenlerin ücretleri 

arasında farklılık olması dağıtımsal adalet olmadığına iĢaret etmektedir. Bu durumu 

fark eden yönetimin, daha az ücret alanların ücretlerinde iyileĢtirmeler yapmaya 

baĢlaması iĢlemsel adaletin sağlandığını göstermekle birlikte, dağıtımsal adalet ile 

ilgili aynı sonuca ulaĢılamayabilir (Spector, 2006:207). Bir sürecin adil olup 

olmadığına aĢağıda belirtilen altı özellik incelenerek karar verilir (Leventhal, 1976): 

 KiĢiler arası tutarlı olup olmadığı 

 Önyargı içerip içermediği 

 Doğru bilgiye dayanıp dayanmadığı 

 Hataları düzeltip düzeltmediği 

 Herkesin isteklerini karĢılayıp karĢılayamadığı 

 Etik standartlara uyup uymadığı 

ĠĢlemsel adalet algısı kararların nasıl verildiğine iliĢkin çalıĢanların algısını 

içermektedir. Bu noktada, örgüt içerisinde alınan kararların adil algılanabilmesi için 

yapılabilecekler aĢağıdaki gibidir (Greenberg, 2004:355):  

 Karar verme süreçlerine çalıĢanların katılımcılığının artırılması 

 ÇalıĢanlarca yapılan hataların düzeltilmesine olanak tanınması 

 Örgütsel politika ve kuralların tarafsızlıkla uygulanması 

 Örgütsel kararların doğru bilgiye dayanması 

3.3.3.  EtkileĢimsel adalet boyutu 

Örgütsel adalet, çıktılar ve süreçler kadar yönetici-çalıĢan arasındaki etkileĢimde de 

söz konusu olmaktadır. AraĢtırmacılara göre adaletin iletiĢim kriteri etkileĢimsel 

adalet boyutu olduğu belirtilmiĢtir (Bies ve Moag, 1986). Zira süreçlerin adil olup 

olmadığı belirlenirken yönetim-çalıĢan arasındaki iliĢkinin kalitesi de dikkate 

alınmaktadır (Yürür, 2009:175). Zaten iĢlemsel adalet, süreçlerin yapısal niteliğinin 

belirlenmesindeki adil uygulamalardan bahsederken etkileĢimsel adalet, yönetim ile 

çalıĢan arasındaki sosyal mübadele iliĢkisine vurgu yapmaktadır (Cropanzano ve 

Randall, 1993:12). EtkileĢimsel boyut kapsamında değerlendirilebilecek konular ise 

aĢağıdaki gibidir (Tyler, 2000): 

 ÇalıĢanların kararlara katılımı 

 Karar verici makamların tarafsızlığı 
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 Karar vericilerin güvenirliği 

 Karar verici makamların çalıĢanlara saygın davranması 

EtkileĢimsel adalet boyutu kiĢiler arası duyarlılık ve sosyal sorumluluk olmak üzere 

iki boyutta ele alınabilir (Folger ve Cropanzano, 1998:xxiv). KiĢiler arası duyarlılık 

boyutu karar vericilerin çalıĢanlara saygılı ve nazik davranmaları gerektiğine iĢaret 

eder. Sosyal sorumluluk boyutu ise kararların çalıĢanlara doğru, yeterli derecede 

açıklanmasını gerektirmektedir (Anderson ve Shinew, 2003:230). Ancak bu Ģekilde 

çalıĢanlar konuyu tam olarak içselleĢtirebilmektedir. 

3.3.4. KiĢiler arası adalet ve bilgisel adalet boyutu 

KiĢiler arası adalet ve bilgisel adalet, bazı kaynaklarda ayrı bir boyut olarak 

değerlendirilirken, pek çok çalıĢmada etlikleĢimsel adaletin altında 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda etkileĢimsel adalet, kiĢiler arası adalet ve 

bilgisel adalet olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır (Greenberg, 1993). 

Dağıtımsal adalet algısının sosyal yönünü oluĢturan kiĢiler arası adalet boyutu, 

çalıĢanların kazanımlarının sonuçlarıyla ile yakından ilgilenmektedir (Yürür, 

2009:179). Dağıtımlar sonucu elde edilen kazanımlara iliĢkin yönetici-çalıĢan 

arasındaki etkileĢimin niteliği kiĢiler arası adalet algısı olarak ifade edilebilir. KiĢiler 

arası adalet, bir örgütte karar verici makamların çalıĢanlara dürüst, saygılı ve nazik 

davranması ile ilgili örgütsel adalet boyutudur (Colquitt, 2001). Örgüt içerisinde 

özellikle ahlaki olmayan davranıĢların algılanmasında kiĢiler arası adalet daha ön 

plana çıkmaktadır (Li, Cropanzano ve Molina, 2015:381). Böylece çalıĢanlar 

kurumlarında tesis edilmiĢ adaletli bir sistemin varlığını hissetmektedir. 

Bilgisel adalet boyutu, örgütsel süreçlere iliĢkin çalıĢanlara bilgi verilmesini 

öngörmektedir. Bilgisel adalet bir örgütte karar verici makamların aldıkları kararların 

gerekçelerini çalıĢanlarına açık, dürüst ve kapsamlı bir Ģekilde açıklamasına iliĢkin 

örgütsel adalet boyutudur (Colquitt, 2001). Bilginin paylaĢılmasının bilgisel adalet 

algısını artıracağı ileri sürülmektedir (Yürür, 2009:178-180). Karar vericilerin bilgi 

paylaĢımında bulunmadığı örgütlerde, çalıĢanların örgütsel adalet algıları 

zedelenmektedir (Yeniçeri, Demirel ve Seçkin, 2009:96). Özellikle iĢlerin yolunda 

gitmediği veyahut iĢgörenlerin kiĢisel olarak fayda elde edemediği durumlarda 

bilgisel adalet boyutu daha ön plana çıkmakta ve iĢgörenler iĢverenden duruma özgü 

açıklama ve somut kanıt beklemektedir (Cropanzano ve Molina, 2015:381). Ġster 
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kiĢiler arası adalet olsun ister bilgisel adalet olsun çalıĢanların görev tanımları 

dıĢında ekstra çabalarını sağlamakta ve daha yüksek iĢ tatminine ulaĢmalarına 

aracılık etmektedir (Carmon, Miller, Raile ve Roers, 2010:213). Bu durumda 

çalıĢanlar motive olarak örgütsel hefelere yoğunlaĢmaktadır. 

3.4. Örgütsel Adaletin Öncülleri ve Sonuçları 

Örgütsel bir tutum olarak örgütsel adalet algısının oluĢması için gerekli koĢulları 

örgütsel adaletin öncülleri olarak ele almak gerekmektedir. Zira çalıĢanlarla 

yöneticiler arasında çalıĢma barıĢının, huzurlu ve mutlu bir çalıĢma ortamının tesis 

edilebilmesi, örgütsel adaletin yaratılması için çalıĢma koĢulların, süreçlerin ve 

iletiĢimin oluĢturulmasına bağlıdır. 

Örgüt içerisinde herkese aynı muamelede bulunulması ve adil davranılması 

gerekmektedir. Aksi durumdaki farklı uygulamalar sonucu, çalıĢanlarda bir 

değersizlik hissi oluĢacak ve bu durum iĢgörenlerin motivasyonlarına yansıyacaktır. 

DüĢük motivasyonla çalıĢan iĢgörenler, örgütün amaç ve hedeflerinden uzaklaĢacak 

ve bir müddet sonra iĢe geç kalma, iĢe devamsızlık gibi olumsuz davranıĢlar 

sergileyeceklerdir. Öyle ki bu olumsuzluklar sadece istenmeyen davranıĢları 

sergileyen bireyleri etkilemez aynı zamanda örgütte bulunan diğer iĢgörenleri de 

olumsuz yönde etkilemektedir. O nedenle yöneticilerin bu olumsuzlukları çok 

geçmeden tespit etmesi, doğru bir reaktif davranıĢla müdahale etmesi gerekmektedir. 

ÇalıĢanların örgütlerdeki uygulamaları ve yöneticilerin davranıĢlarını adil olarak 

algılamaları pozitif örgütsel tutum ve davranıĢlara yol açabileceği gibi adil olmayan 

uygulamaların varlığı, verimliliği azaltıcı negatif tutum ve davranıĢlara neden 

olabilmektedir. Örgütsel adalet algısının neden olduğu negatif örgütsel davranıĢlar 

arasında üretkenlik karĢıtı iĢ davranıĢlarından hırsızlık (Greenberg, 2002) ve iĢten 

ayrılma niyeti (Masterson, Lewis, Goldman ve Taylor, 2000) örnek gösterilebilir. 

Diğer taraftan örgütsel adalet algısının iliĢkili olduğu tespit edilen pozitif örgütsel 

davranıĢlar arasında örgüt içinde görülebilecek örgütsel vatandaĢlık davranıĢı 

(Konovsky ve Pugh, 1994; Moorman, Blakely ve Niehoff, 1998) ve örgütsel bağlılık 

algısı (Ambrose, Hess ve Ganesan, 2007) da yer almaktadır.  

Özellikle yönetici-çalıĢan arasındaki iliĢkideki adil uygulamaları ele alan etkileĢimsel 

adaletin çalıĢanların görev tanım formları dıĢında da kurumsal katkılarını artırarak 



50 

 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gösterdiğini ortaya koymuĢtur (Moorman, 1991). 

Benzer Ģekilde iĢlemsel adalet algısının da çalıĢanların örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢını artırdığını göstermiĢtir (Konovsky ve Pugh, 1994). Sonuçta böyle bir 

durum işletmelerin lehine olmaktadır. 

Örgütsel adalet algısının boyutlarından etkileşimsel adaletin (Cropanzano, Prehar ve 

Chen, 2002) ve yine gözlemlenen işlemsel adaletin (Heponiemi, Elovainio, Laine, 

Pekkarinen, Eccles, Noro, Finne-Soveri ve Sinervo, 2007) çalışan performans ve 

verimliliğini artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel adalet algısının çalışanların iş 

tatmini ile pozitif ilişkili olduğu da araştırmalarla ortaya konmuştur (Tang ve 

Baldwin, 1996; Yürür, 2008). Örgütlerde yönetimin hissettirdiği adalet seviyesi, 

çalışanlardaki iş tatmini olgusuyla birlikte iş motivasyonunu da arttırmaktadır. 

Örgütsel adalet algısının çalışanların sağlığı üzerinde de etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Dağıtımsal adalet ile işlemsel adaletin olumsuz algılanmasının çalışanlar 

üzerinde stres yarattığı belirlenmiştir (Lambert, Hogan ve Griffin, 2007). Özellikle 

dağıtımsal adalete konu olan ücretlendirmenin adil olmadığının düşünülmesi 

çalışanlarda stres yaratarak olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Greenberg, 2004:353). 

Bu durum çalışanların üretime sağladıkları katkıyı da olumsuz yönde etkilemektedir. 

3.5. Örgütsel Adalet Algısını Etkileyen Faktörler 

Örgütsel adalet algısı, mübadele anlayıĢı ve duyarlılık gibi bireysel faktörlerle 

birlikte örgütsel yapı ve yönetim tarzı gibi örgütsel faktörler ve kültürel farklılıklar 

gibi sosyal faktörlerden etkilenmektedir. ÇalıĢmanın bu kısmında örgütsel adaleti 

etkileyen faktörler bireysel, örgütsel ve sosyal olmak üzere üç ana baĢlık altında 

ayrıntılı bir Ģekilde incelenmektedir. 

3.5.1. Bireysel faktörler 

Örgütsel adalet algısı bireysel özelliklere göre farklılaĢmakta, çalıĢanların adillik 

duygusu değiĢebilirken, adil olan ve olmayan uygulamalara tepkileri de çeĢitlilik 

göstermektedir (Yürür, 2009:199). Mübadele anlayıĢı güçlü olan çalıĢanların adil 

olmayan uygulamalara karĢı tepkilerinin daha negatif ortaya çıktığını ifade 

etmektedir. Bu tür bireyler özellikle performanslarını daha fazla azaltmakta ve 
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örgütsel vatandaĢlık davranıĢı göstermemektedir (Scott ve Colquitt 2007:290). Bu 

durumda örgütler açısından olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. 

Benzer Ģekilde, çalıĢanların adalete karĢı duyarlılığı da örgütsel adalet algısını 

etkileyebilmekte, adil olmayan uygulamaların düzeltilebilmesi için duyarlı olan 

bireyler daha fazla çaba gösterebilmektedir (Schmitt ve Dörfel, 1999). Bu bireyler 

adaletsiz uygulamaların ortadan kaldırılmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. 

Elovainio, Kivimäki ve Vahtera tarafından 2002 yılında yapılan araĢtırma 

sonuçlarına göre bireysel faktörlerden cinsiyetin örgütsel adalet algısını etkilemediği 

belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde cinsiyetin örgütsel adalet algısı üzerinde anlamlı bir 

farklılık yaratmadığı ortaya konmuĢtur (Yavuz, 2010). Diğer taraftan, hekimler 

üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucunda cinsiyetin örgütsel adalet algısını anlamlı 

bir Ģekilde belirlediğini ortaya koymuĢtur. Özellikle dağıtım ve iĢlemsel adalet 

algısında kadınların erkeklere kıyasla adalet algılarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir (Cihangiroğlu, ġahin ve Naktiyok 2010:77). Kadınların erkeklere nazaran 

yöneticilerinden daha fazla adaletli olmasını beklediği anlaĢılmaktadır. 

Yine Elovainio, Kivimäki ve Vahtera tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarına göre 

bireysel faktörlerden yaĢın örgütsel adalet algısını etkilemediği belirlenmiĢtir. Diğer 

taraftan, yaĢın örgütsel adalet algısında anlamlı bir Ģekilde farklılık yarattığını tespit 

eden araĢtırmalar da mevcuttur (Cihangirolğu, ġahin ve Naktiyok, 2010:79). 

Özellikle 46-55 arası yaĢ grubunda yer alan hekimlerin daha olumlu adalet algısına 

sahip oldukları raporlanmıĢtır. 

Bireysel faktörlerden medeni durumun da örgütsel adalet algısında bir farklılık 

yarattığı, özel sektördeki evli çalıĢanların örgütsel adalet algılarının daha yüksek 

seviyede olduğu ifade edilmiĢtir (Yavuz, 2010:310). Ancak, baĢka bir araĢtırmada 

medeni durumun örgütsel adalet algısını anlamlı bir Ģekilde belirlemediği tespit 

edilmiĢtir (Cihangiroğlu, ġahin ve Naktiyok, 2010:78-79). 

Eğitim düzeyinin çalıĢanların örgütsel adalet algılamalarını anlamlı bir Ģekilde 

etkilediğini ortaya koyan çalıĢmalara rastlamak mümkündür. Yüksek lisans mezunu 

olan çalıĢanların ön lisans derecesine sahip olanlara ve lise mezunlarına kıyasla 

kiĢiler arası ve bilgisel adalet algılarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (DurmuĢ, 

2014). Eğitimin adalet algısına doğru orantılı bir etkisi görülmektedir. 



52 

 

Yapılan araĢtırma sonuçlarından bir diğeri de kıdemin örgütsel adalet algısını anlamlı 

etkilemediği yönündedir. Diğer taraftan gelir seviyesi yüksek olan çalıĢanların 

iĢlemsel adalet algısının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (Elovainio, Kivimäki 

ve Vahtera, 2002). ÇalıĢanların sosyal yaĢamlarındaki gelirlerinin artmasıyla 

ekonomik rahatlığın vermiĢ olduğu özgüvenin de arttığı ve bu durumu tetiklediği 

görülmektedir. 

ÇalıĢanların örgüte verdikleri emek karĢılığında elde ettikleri kazançların kiĢisel 

fayda yaratması örgütsel adaletin pozitif yönde geliĢmesini sağlamaktadır (Yeniçeri, 

Demirel ve Seçkin, 2009:96). Bu durum çalıĢan ve örgüt lehine fayda sağlamaktadır. 

3.5.2. Örgütsel faktörler 

Örgütsel adalet algısı çalıĢanların örgütsel hedeflere uyumlu bir Ģekilde çaba 

göstermesini temin etmek için üzerinde önemle durulan örgütsel konulardan birisidir. 

Örgütün yapısı örgütsel adalet algısını etkileyebilen örgütsel faktörler içerisinde yer 

almaktadır. Örneğin kamu ve özel sektörde karĢılaĢtırmalı olarak yapılan araĢtırma 

sonucunda özel sektörde çalıĢanların örgütsel adalet algılarının kamu 

sektöründekilere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Yavuz, 2010). Özel 

sektörün kamu sektörüne göre daha esnek ve sürekli yenilenen bir yapısının olması 

adalet algısını çalıĢanlar açısından daha dikkat edilir bir durum haline sokmaktadır. 

Örgütsel adalet algısını etkileyen diğer bir örgütsel faktör ise örgüt içi iletiĢimdir. 

Tekstil sektöründe yapılan bir araĢtırma örgüt içi iletiĢimin genel adalet algısını 

özelde ise etkileĢimsel adalet algısını etkilediğini ortaya koymuĢtur (Doğan, 2002). 

Tekstil atölyelerindeki yüz yüze iletiĢimin kolaylığı veya mecburiyetinin, 

çalıĢanlardaki adalet algısını önemli seviyede etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Örgütsel adalet algısının üç boyutundan iĢlemsel ve etkileĢimsel adalet algısının 

örgütsel faktörlerden daha fazla etkilendiği, dağıtımsal adalet algısının ise kiĢisel 

faktörlerle iliĢkili olduğu belirtilmektedir (McFarlin ve Sweeney, 1992). Örgütsel 

faktörler örgüt içi süreçlerin iĢleyiĢini düzenlediği için çalıĢanlara adil davranılması 

yönünde düzenlemeleri de içerdiğinden daha ön plana çıkmaktadır. 
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3.5.3. Sosyal faktörler 

Greenberg tarafından yapılan bir araĢtırmada yöneticilerin gerçekte adil olmaktan 

ziyade adil görünmeye gayret ettikleri ortaya konmuĢtur. Buradan hareketle 

bireylerin sosyal kimlik arayıĢlarının da örgütsel adalet algılarını etkilediği sonucuna 

ulaĢılabilir. Nitekim toplum içerisinde beğenilir olmak veya değer verilmek için adil 

davranıĢlarda bulunulmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. ġöyle ki adil 

davranıĢlar arzu edilen davranıĢların her zaman baĢında gelmektedir (Greenberg, 

1988). Aslında bu beklenti tüm örgütler açısından aynı anlamı ifade etmektedir.  

Örgütlerdeki iĢgörenlerin örgütsel adalet algıları üstünde toplumsal kültürün önemli 

bir Ģekilde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, toplumların kültürel 

farklılıkları özellikle de iĢlemsel adalet algılarını etkilediği, adaletsiz uygulamalara 

karĢı iĢgörenlerin tepki gösterecekleri ayrıca iĢgörenlerin adalet kavramını 

algılamalarında bir değiĢiklik oluĢturacağı değerlendirilmektedir. Dağıtımsal adalete 

iliĢkin uygulamalarda ise kültürel açıdan farklılık oluĢtuğu da belirtilebilir. Örneğin, 

bireyciliğin daha baskın olduğu toplumlarda eĢitlik kuralı tercih edilirken, daha 

toplulukçu kültürlerde ihtiyaç kuralı benimsenmektedir (Yürür, 2009:200). Bu durum 

tamamen toplumların yaĢam Ģekline göre farklılık göstermektedir. 
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4. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI, TANIMI, ÖNEMĠ, BOYUTLARI, 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLER VE MESLEĞE BAĞLILIKLA ĠLĠġKĠSĠ 

ÇalıĢmanın bu bölümünde; öncelikle örgütsel bağlılık kavramı açıklanmakta, 

örgütsel bağlılık kuramının geliĢimi ele alınmakta, örgütsel bağlılığın önemine 

değinilmekte ve örgütsel bağlılığın boyutları incelenmektedir.  Bununla birlikte, 

örgütsel bağlılık kavramının ölçümü ile ilgili bilgi aktarılmakta ve bu çalıĢmada 

benimsenen yaklaĢım olması sebebiyle Meyer ve Allen‟ın üç boyutlu örgütsel 

bağlılık yaklaĢımı baĢta olmak üzere kuram hakkında bilgi verilmektedir.  

Bu bölümde ayrıca, örgütsel bağlılık ile iliĢkili olan bireysel ve örgütsel değiĢkenler 

de ele alınarak, örgütsel bağlılığın öncülleri ve sonuçları incelenmektedir.  

4.1. Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Tanımı 

Yönetim ve organizasyon alanında örgüt veya organizasyonlarda uzun yıllardır 

üzerinde çalıĢılan örgütsel bağlılık algısı hala en fazla araĢtırılan örgütsel tutumlar 

içerisinde yer almaktadır (Cohen, 2007:336). Ancak, hala tanımlarda bir netlik 

olmadığı ve kavram kargaĢası yaĢandığı görülmektedir.  

Özellikle değiĢen küresel rekabet ortamı, çalıĢanların niteliklerinin de artırılmasını 

gerektirmiĢtir. Ancak nitelikli çalıĢanlarla birlikte çözüm bekleyen temel sorunlardan 

birisi de örgütsel bağlılık olmuĢtur (MeĢe, 2007:239). Örgütsel bağlılığın tüm 

çalıĢanlarda ortaya çıkması arzu edilmektedir. 

Genel bir anlatımla örgütsel bağlılık; çalıĢanların örgütüne bağlılığı, örgütü 

kendilerine ait gibi algılaması ve kendilerini örgütün değiĢmez bir parçası olarak 

görmeleridir (Wallace, 1995). Örgütsel bağlılık, bireyin kendisini organizasyonla 

özdeĢleĢtirme ve örgüt süreçlerine dâhil etme seviyesidir (Hartline, Maxham ve 

McKee, 2000:40). Böylece birey kendini örgütün ayrılmaz bir parçası olarak 

görmektedir. 
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Örgütsel bağlılık literatürü incelendiğinde; kavramın çoğunlukla çalıĢanların örgütsel 

amaçlara uyum derecesi, örgütsel değerlere uygun davranması ve örgütte kalma 

isteği olarak tanımlanmakla birlikte farklı bakıĢ açılarını yansıtan tanımlamalar da 

bulunmaktadır (Malhotra ve Mukherjee, 2004:166). Ayrıca örgütsel bağlılığın her 

bireyde farklı yansımaları da olduğu gözlenmektedir. 

Örgütsel bağlılık, çalıĢanın örgütün içine karıĢtığı, örgütle özdeĢleĢtiği alan olarak 

ifade edilmektedir (Curry, Wakefield, Price ve Mueller, 1986). Örgütsel bağlılık, 

çalıĢanların örgütsel değerleri içselleĢtirme çabası ve örgütsel hedeflere uyum 

gösterme seviyesi Ģeklinde ifade edilmektedir (O‟Reilly ve Chatman 1986). Bu 

Ģekilde örgütle birleĢen bireyin örgüt ikliminin olumlu sonuçlarıyla yüzleĢmesi 

muhtemeldir. 

Meyer ve Allen‟e göre örgütsel bağlılık “klasik anlamdaki bağlılığın örgütsel 

bağlama duygusal, devamlılık ve normatif boyutlarıyla taĢınmasıdır”.  Bağlılık 

günlük yaĢantıda sadakati, birine karĢı duygusal olarak yönelmeyi, sevgi ve saygı 

beslemeyi çağrıĢtırmaktadır (MeĢe, 2007:240). Örgüt açısından bakıldığında, bireyin 

bu bağlılık duygularını örgüte karĢı hissetmesidir. 

Örgütsel bağlılık aynı zamanda “bireyin kendini örgütle birlikte ifade edebilmesi, 

örgüt ile iĢ görenin amaçlarının bir bütünlük ve uyum içinde olması” Ģeklinde de 

tanımlanmaktadır. Kısaca tüm çalıĢanların aynı pencereden bakarak aynı hedeflere 

yönlenmesi Ģeklinde açıklanmaktadır (Meyer ve Allen 1991:61). 

Örgütsel bağlılık “çalıĢanların örgüte sadakatleriyle ilgili bir tutum” yani çalıĢanların 

bir parçası oldukları kuruma atfettikleri bir ön eğilim olarak tanımlanmıĢtır (Luthans, 

1992:130). Örgütsel bağlılık “çalıĢanların örgütüyle ve amaçlarıyla özdeĢleĢmesi ve 

örgütteki üyeliğini devam ettirme arzusu” olarak ifade edilmiĢtir. Böyle bir arzunun 

varlığı normalde örgütün de baĢarısını göstermektedir (Robbins, 2002:143). Yani 

örgüt için olumlu bir gösterge olduğu belirtilmektedir. 

Örgütsel bağlılık, örgütün amaçlarını ve değerlerini kuvvetli bir Ģekilde benimseme, 

örgütün yararı için azimli, istekli ve istikrarlı bir Ģekilde çaba sarf etme ve örgütsel 

üyeliği devam ettirmek için kuvvetli bir istek duyma Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Shafer, 

2002:266). Fakat bireylerin örgütlerinde kalmak için istekli olma gayretlerinin de 

olması gerekmektedir. 
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Örgütsel bağlılık, örgütün değerleri ve hedefleri ile bir bütün haline gelmek, örgütten 

herhangi bir karĢılık beklemeden örgütün hedeflerine ulaĢabilmesi için “ben de 

varım” diyebilmektir (Buchanan, 1974). Bu sorumluluk bireylerin örgüt içinde 

bulundukları süre boyunca geçerli olmaktadır. 

Tüm bu tanımlar ıĢığında örgütsel bağlılık; çalıĢanların, örgütün amaç ve değerlerini 

kendiliğinden, herhangi bir zorlama olmadan kabul etmesi, bu amaç ve değerlerle 

özdeĢleĢmesi, örgütün baĢarısı için gayret göstermeye istekli olması Ģeklinde 

tanımlanabilmektedir (Smadov, 2006:63). Bu istekli olma durumu bireyde yüksek 

seviyede iĢ motivasyonu sağlamaktadır. 

Örgütsel bağlılığın tanımları farklılaĢmakla birlikte ortak noktasında; örgütsel 

bağlılığın temelde “psikolojik bir durum” olduğu görüĢü ağırlık kazanmaktadır. 

Sonuç olarak; örgütsel bağlılıkla ilgili kavramsal yaklaĢımların ortak noktası ise 

örgütsel bağlılık çalıĢanı örgüte bağlayan, çalıĢanın örgütle mübadele iliĢkisini 

Ģekillendiren ve örgütte kalıp kalmama kararında belirleyici olan temel bir algıdır 

(Meyer ve Allen, 1997:11). Sonuç olarak örgütsel bağlılık (Boyle, 1997); 

 Örgütsel amaç, hedef ve vizyona inanç ve katılımı, 

 Örgütsel amaçlara ulaĢmada üstün çaba göstermeyi, 

 Örgütün bir parçası olabilmek Ģeklinde ifade edilmektedir. 

4.2. Örgütsel Bağlılık Kavramının Önemi 

Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı, çalıĢanın iĢinden ayrılma veya iĢinde kalma 

kararını içinde barındıran, kiĢinin örgütü ile iliĢkisini karakterize eden psikolojik bir 

ruh hali olarak ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık kavramı çalıĢanın iĢ performansı, 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢı, iĢ tatmini, yenilikçi davranıĢı ve iĢten ayrılma niyeti 

gibi örgütsel tutum ve davranıĢlarla yakından ilgilidir. Bu nedenle örgütsel bağlılık 

algısı sadece örgütler açısından değil çalıĢanlar ve yöneticiler açısından da büyük bir 

önem taĢımaktadır (Meyer ve Allen 1991). Örgüt için büyük bir avantajdır. 

4.2.1. Örgütsel bağlılık kavramının çalıĢanlar açısından önemi 

Aidiyet duygusu çalıĢanlar tarafından aranılan faktörlerin baĢında gelmektedir. 

ÇalıĢan baĢka bir örgütte hem iĢle ilgili hem sosyal imkânlara yönelik daha iyi 

fırsatlar bulmasına rağmen, çalıĢtığı örgütte kalmaya devam ediyorsa örgütsel bir 
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bağlılıktan söz edilebilir (Şahin-Perçin ve Özkul, 2009:23). Bu tarz durumlar örgütün 

çalıĢana sağladığı sosyal sermayeyle iliĢkili olmaktadır. Çünkü çalıĢan bir örgüt 

içerisinde çalıĢma deneyimi kazandıkça, sosyal çevresi geniĢlemekte, böylelikle 

çalıĢan örgütüne duygusal olarak bağlanmaya baĢlamaktadır (Steers, 1977). Aslında 

buradan her bireyin kendi örgütüne karĢı zihnen ve fiziken bağlanması durumu 

anlaĢılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığa iliĢkin yapılan çalıĢmalar, kiĢisel farklılıklar olduğunu tespit 

etmiĢtir (MeĢe, 2007:240). Bu doğrultuda; çalıĢanların hangi tür bağlılığı 

geliĢtirebildiğini, ayrıca bağlılık geliĢtirmesinin diğer nedenlerini ve bağlılığın 

sonuçlarını bilmesi daha katkı sağlayıcı iĢler yapılmasını sağlayabilmektedir. 

4.2.2. Örgütsel bağlılık kavramının yöneticiler açısından önemi 

Yönetim şeklinin daha olumlu hale getirilmesi suretiyle oluşturulan pozitif örgütsel 

iklim, işgörenlerin örgütsel bağlılığını arttıracaktır (Khan ve Mishra, 2004:120). 

Böylece örgütsel bağlılığı yüksek çalıĢanları örgütsel amaçlara ulaĢma konusunda 

ikna etmek, yine onların bu doğrultuda performans göstermelerini sağlayabilmek 

daha kolay olacaktır (Şahin-Perçin ve Özkul, 2009:24). Böylece işgören yeterli 

seviyede tatmin de olacaktır. 

Örgütsel bağlılık, yöneticiyle çalıĢan arasındaki iliĢkiyi düzenleyerek birbirlerine 

olan güveni geliĢtirmektedir (Şahin-Perçin ve Özkul, 2009:24). Yüksek güven ortamı 

oluşmuş örgütlerde çalışanların örgüte katkıları da yüksek olmaktadır. 

4.2.3. Örgütsel bağlılık kavramının örgütler açısından önemi 

ġimdiye kadar yapılan birçok araĢtırmada, örgütün baĢarısındaki en büyük paylardan 

birisinin kendisini firmasına adayan çalıĢanlar olduğu görülmüĢtür. Örgütsel bağlılık, 

kurumsal değerlerin benimsenmesi ve iyi performans gösterilmesi açısından anahtar 

performans göstergesidir (Wallace, de Chernatony ve Buil, 2011). Bunun yanında, 

kendini örgütüne adamıĢ bireyler, iĢverenlerin de yönetimini rahatlatmaktadır. 

Ayrıca çalıĢanların örgüte bağlılığının firma değerlerine olumlu etkide bulunduğu 

gözlenmiĢtir. Örgütsel bağlılıkla birlikte çalıĢanların değerleri örgütün değerleri ile 

daha uyumlu hale geleceğinden dolayı örgütsel hedeflere ulaĢmak daha 

kolaylaĢacaktır (Şahin-Perçin ve Özkul, 2009:23). Örgüt hedefi ile birey hedeflerinin 
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birbiriyle örtüĢtüğü ve „biz‟ kavramının oluĢtuğu iĢletmelerde daha yüksek derecede 

örgütsel bağlılıktan bahsedilebilir (Thomas, Bliese ve Jex, 2005). Bağlılık seviyesi 

yüksek çalıĢanlar, paylaĢılan değerlere dayalı olarak iliĢkilerde baĢarılı olmaktadır 

(Wallace vd., 2011). Bununla birlikte, örgütsel bağlılık sonucunda örgütte istikrar 

sağlanabilmektedir (Şahin-Perçin ve Özkul, 2009:24). Bu nedenlerle örgütsel bağlılık 

olgusu araĢtırmacılar tarafından sıklıkla çalıĢılan bir konu olarak yer almaktadır. 

Beklentileri karĢılanmayan çalıĢanlar, örgütlerin kendilerine karĢı verdikleri 

taahhütleri yerine getirmediğini düĢünerek, alternatif iĢ olanaklarını değerlendirmeye 

baĢlamaktadır (Adanalı, 2007:1). ÇalıĢanların duygusal bağlılığını yok olmasına 

neden olan bu tür olgular örgütsel performansı olumsuz etkilemektedir. 

Örgütler çalıĢanların verimlilik ve üretkenliğinden daha fazla yararlanabilmek, onları 

elinde tutabilmek için örgüte bağlayan etkenleri tespit etmek ve çalıĢanların örgütsel 

bağlılıklarını artırıcı faaliyetler yapmak durumundadır. Bağlılıkların hangi örgüt içi 

faaliyetlerden etkilendiğini ve çalıĢanların tutum ve davranıĢlarını nasıl 

Ģekillendirdiğini anlayan örgütler proaktif bir yaklaĢımla olumsuz durumlara karĢı 

tedbir alabilmektedir (MeĢe, 2007:240). Böylece örgütler, karĢılaĢılması muhtemel 

tüm olumsuzluklara karĢı örgütlerini korumuĢ olmaktadır.  

Örgütsel bağlılık ile birlikte verimlilikte yaşanan iyileşme sonucunda mal ve 

hizmetin kalitesinin de arttığını belirtmekte fayda bulunmaktadır (Rowden, 2000:30). 

Diğer taraftan, örgütler sadece bir mal veya hizmet üretmek için kurulmamaktadır. 

Örgüt içerisinde bilgi alıĢveriĢi baĢta olmak üzere bir mübadele söz konusudur. 

ÇalıĢanların kendi aralarındaki ve örgütle olan iliĢkisini düzenleyen sistemlere 

ihtiyaç vardır (Adanalı, 2007:2). Örgütsel bağlılık çalıĢanın örgütü ile olan iletiĢimini 

kuvvetlendirici bir bağ niteliğindedir. 

ÇalıĢanın ayrılmasının ya da örgütsel bağlılığı zayıflayarak verimliliğinin düĢmesinin 

örgüte maliyeti çok yönlü olmaktadır. Eğitimli ve yetiĢmiĢ iĢgücü kaybedileceği gibi, 

yeni personelin iĢe alımı, seçimi, yetiĢtirilmesi hem maddi açıdan hem de zaman 

açısından maliyet getirmektedir. Örgütsel bağlılık çalışanların örgütte kalmasını 

sağlayarak işgücü devrini azaltmakta, böylelikle eğitim ve oryantasyon maliyetlerini 

düşürmektedir (Şahin, Perçin ve Özkul, 2009:24). Bu durum örgüt giderlerini 

azaltmakta ya da giderleri daha doğru ve gerekli yatırımlara yönlendirmektedir. 
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4.3. Örgütsel Bağlılığın Boyutları 

Örgütsel bağlılık alanındaki çalıĢmaları tutumsal ve davranıĢsal olmak üzere iki 

açıdan sınıflandırılmıĢtır (Porter, Steers, Mowday ve Boulian, 1974). Tutumsal 

bağlılığın bireyin kimliği ile örgütün iliĢkilendirilmesi durumunda normalde ortaya 

çıkacağı ifade edilmiĢtir (Sheldon, 1971:149). Aslında tutumsal bağlılıkta tepkiler ve 

bağlanma Ģekli duygusal ve biliĢsel bir Ģekilde gerçekleĢmektedir (MeĢe, 2007:243). 

Yani örgütsel bağlılıkta psikolojik unsurlar ön planda bulunmaktadır. 

Örgütün ve bireyin amaçları giderek artan bir Ģekilde uyumlu ve bağlı hale 

geldiğinde, tutumsal bağlılıktan söz edilebilecektir. Bu yüzden tutumsal bağlılık, 

bireyin örgütünü ve amaçlarını kendisiyle özdeĢleĢtirmesi durumu ve bu amaçlara 

ulaĢmak için üyeliğini koruması durumudur (Meyer ve Allen, 1991:62). Kısacası 

tutumsal bağlılık, paylaĢılan ortak değer ve amaçlarla birlikte oluĢmaktadır. ÇalıĢan 

örgütü ile bütünleĢmekte, kendisini örgütsel hedeflerle izah etmekte, örgütün 

hedeflerine ulaĢmasını kolaylaĢtırmak için örgütte bir müddet daha kalmaya devam 

etmektedir (Mowday, Steers ve Porter, 1979). Sonuçta çalıĢan kendini örgütte 

güvende hissetmektedir. 

DavranıĢsal bağlılık ise çalıĢan ile örgüt arasındaki iliĢkinin nedenini davranıĢlarda 

aramaktadır (MeĢe, 2007:243). DavranıĢsal bağlılık, çalıĢanın iĢten ayrılma 

olasılığının olmadığı ya da çok kısıtlı olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢan 

bu durumda örgütten beklentisini azaltmakta, örgüte bağlılığını artırabilecek sebepler 

yaratmaktadır (Adanalı, 2007:3). Adeta bunu gereklilik olarak görmektedir.  

Bununla birlikte, çeĢitli çalıĢmalarda örgütsel bağlılığın bir ahlaki zorunluluktan 

veyahut sorumluluk anlayıĢından kaynakladınğına yer veren tanımlar da 

bulunmaktadır. Bu bağlamda sorumluluk anlayıĢı üzerine inĢa edilen bağlılık, 

örgütteki normatif baskıların içselleĢtirilmesi ile birlikte örgütsel hedefleri bir bütün 

olarak karĢılaması Ģekilde tanımlanmaktadır (Sürgevil, 2007:6). Öyle ki bu bütün 

örgütlerin beklentilerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. 

Örgütsel bağlılığı niteleyen özellikler üç faktör Ģeklinde belirlenerek, aĢağıdaki gibi 

sıralanmıĢtır (Porter vd., 1974): 

• Örgütün amaçlar ve değerler kabul edilmeli ve güçlü bir Ģekilde buna 

inanılmalı, 
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• Örgüt adına önemli düzeyde çaba gösterilmesi konusunda istekli 

olunmalı, 

• Örgüte üyeliğin devam etmesi konusunda güçlü isteğe sahip olunmalıdır. 

Mowday, Porter ve Steers örgütsel bağlılığı, çalıĢanın o an içinde bulunduğu örgütle 

ilgisi ile birlikte onunla özdeĢleĢme derecesi Ģeklinde açıklamaktadır. Örgütsel 

özdeĢleĢme sağlayan çalıĢan kendisini örgütün ayrılmaz bir parçası olarak 

görebilmekte, örgütü ayakta tutan bir öğe olduğuna inanmaktadır. Bireyler toplumsal 

kimliklerine göre tutumlarına, amaçlarına ve grup üyeliğine iliĢkin duygular 

geliĢtirebilmektedirler (Celep, 2000:70). Yine farklı bir araĢtırmacı tarafından benzer 

bir çalıĢma yapılmıĢ, kavram olarak örgütle özdeĢleĢme ve örgütsel bağlılığın üç 

faktörü içermekte olduğu ileri sürülmüĢtür. Bu faktörler, aĢağıda sıralanmıĢtır 

(Luthans, 1992): 

 Örgütün amaç, hedef ve değerlerini kabullenme ve inanma, 

 Örgüt için üstün çaba gösterme isteği, 

 Örgütte kalmaya istekli bir Ģekilde devam etme. 

Bu çerçevede, literatürde örgütsel bağlılık ile ilgili çeĢitli tanımlamalar 

değerlendirilmiĢ, Meyer ve Allen tarafından literatüre kazandırılan örgütsel bağlılık 

tanımının bu çalıĢmada kullanılması uygun bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar tarafından 

örgütsel bağlılığın günümüzde sıkça kullanılmakta olan üç boyutlu modeli 

geliĢtirilmiĢtir. Üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli, literatürdeki farklılıkların 

tümünü içinde bulunduran bir modeldir. AraĢtırmacılar tarafından önerilen ve genel 

kabul görmüĢ örgütsel bağlılık boyutları aĢağıdaki gibi belirtilmektedir (Meyer ve 

Allen, 1997:11): 

 Duygusal bağlılık (Affective Commitment), 

 Devam bağlılığı (Continuous Commitment), 

 Normatif bağlılıktır (Normative Commitment). 

Meyer ve Allen‟e göre duygusal bağlılığı olan çalıĢanlar istediği için devam bağlılığı 

olan çalıĢanlar ihtiyacı olduğu için ve normatif bağlılığı olan çalıĢanlar zorunluluk 

hissettikleri için çalıĢmaya devam etmektedir. Bağlılık boyutları ve belirleyicileri 

aĢağıda ġekil 4.1‟de gösterilmektedir. 
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ġekil 4.1: Örgütsel Bağlılık Boyutları ve Belirleyicileri. 

Kaynak: Spector, 2006. 

 

4.3.1. Örgütsel bağlılığın duygusal boyutu  

Duygusal bağlılık; iĢ görenlerin örgütle olan iliĢkilerini, değer yargılarını ve amaçlarını 

temel alarak düĢünmeleri olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çalıĢanların 

amaçları örgütün amaçlarıyla ne kadar örtüĢürse, iĢgörenin örgütte kalmayı o kadar 

fazla isteyecek olması Ģeklinde ifade edilmektedir. Duygusal bağlılık, çalıĢanın örgütle 

kendisini özdeĢleĢtirmesi ve politika yapımına katılım sağlaması ile sonuçlanmaktadır 

(Meyer ve Allen, 1991:67). Bu durumda, duygusal bağlılığı yüksek olan çalıĢanlar 

örgütte kendi istedikleri için kalmaya devam etmektedir. Çünkü duygusal bağlılıkta 

çalıĢan örgütü ile bütünleĢmekte ve örgüte karĢı bir ilgi duymaktadır (MeĢe, 

2007:249). ÇalıĢanın örgütte kalma isteği örgütüne karĢı duyduğu bu bağlanma 

hissidir. 

ÇalıĢanların örgütün amaç ve değerlerine duygusal olarak bağlılığması; onun rolünün 

dıĢında ve ayrı olarak tamamen duygusal nedenlerle bağlanma veya bireyin amaç ve 
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değerlerle olan uyumu ve ilgisi sonucu oluĢtuğu için Ģeklinde belirtilmektedir 

(Buchanan, 1974). Bireyin örgütüne ruhsal bağlanması olarak da tanımlanmaktadır. 

Duygusal bağlılığa etki eden faktörleri aĢağıdaki gibi sıralanmak mümkündür (Allen 

ve Meyer, 1990): 

 ĠĢin güçlüğü: KiĢinin çalıĢtığı örgütte yaptığı iĢin baĢarılması için gayret 

gerektirmesi ve heyecan yaratması. 

 Rollerin belirginliği: ĠĢyerinde çalıĢandan duyulan beklenti ve 

performansın açık ve seçik belirgin olması. 

 Yönetimin önerilere açık olması: Üst kademe yöneticilerinin, iĢyerinde 

alt kademe çalıĢan personelin görüĢlerini dikkate alması. 

 Amaçlarda belirginlik: ÇalıĢanların, örgütte gösterdikleri çabanın 

sonucunda ulaĢılması istenen hedef hakkında açık bir bilgiye sahip olunması. 

 ÇalıĢma arkadaĢlarına olan bağlılık: ĠĢyerinde çalıĢan personel 

arasında yakın ve samimi sosyal iliĢkilerin olması. 

 EĢitlik ve adalet: ĠĢyerinde çalıĢan personelin hakkaniyetle kazanması, 

herkesin hak ettiğinden ne fazlasını, ne de hak ettiğinden azını almaması. 

 KiĢisel önem: ÇalıĢanlar tarafından yapılan iĢin önemsenmesi ve ortaya 

konulan performansın örgütün üst seviye amaçlarına ciddi katkılar yaptığı 

istikametinde duygu ve düĢüncelerin pekiĢtirilmesi. 

 Geri bildirim: ĠĢteki performansları konusunda çalıĢanlara geri besleme 

sağlanması. 

 Kararlara katılım: ÇalıĢanların operatif seviye kararların bir parçası 

olarak görülmesinin sağlanması. 

Bununla birlikte, bir araĢtırmanın sonuçlarına göre paylaĢılan bir vizyona sahip 

olmak, sosyal açıdan kabul edilir değerleri paylaĢmak duygusal bağlılık ile iliĢkili 

bulunmuĢtur (Dvir, Kass ve Shamir, 2004). Çok fazla iliĢkisi saptanmıĢtır. 

Türkiye açısından elde ettiği bulgular içerisinde ise duygusal bağlılığın, iĢin genel 

yapısından duyulan tatminden etkilendiğine yer vermiĢtir. Ayrıca araĢtırmacı 
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toplulukçu kültür yapısının da duygusal bağlılık oluĢmasında etken olduğunu 

belirlemiĢtir (Wasti, 2000). Bu etken örgüte bağlılığı doğrudan etkilemektedir. 

4.3.2. Örgütsel bağlılığın devam boyutu 

Devam bağlılığı ise çalıĢanın örgütten ayrılma neticesinde karĢılaĢacağı maliyetlerle 

iliĢkilidir (Meyer ve Allen, 1991:67). Devam bağlılığında çalıĢan maddi unsurları 

düĢünerek bir karar vermekte ve bu durumda sürekli bağlılığı yüksek olan çalıĢanlar 

örgütte kalmak zorunda oldukları için kalmaktadır. Bununla birlikte; devam bağlılığı, 

performansla olumsuz bir etkileĢim içerisinde olabilmektedir. Sadece bu bağlılığın 

yüksek olması durumunda, çalıĢanlar yalnız kendilerinden bekleneni yapmakta, 

yüksek oranda devamsızlık gösterebilmekte ve düĢük motivasyona sahip 

olabilmektedir (Çetin, 2004:91). ĠĢgörenler örgütte huzursuz ve mutsuz olmaktadır. 

Literatürde “rasyonel bağlılık” olarak da ifade edilmiĢ olan “devam bağlılığının” 

oluĢmasında, iki etmenin rolü olduğu belirtilmektedir. Bunlardan biri, kiĢinin örgüte 

yaptığı yatırımların büyüklüğüdür. Meyer ve Allen (1984) bu yatırımın devam 

bağlılığını arttıracağını düĢünmüĢlerdir. Devam bağlılığının oluĢmasında rolü olan 

ikinci etmen ise, alternatiflerin olmadığının algılanmasıdır. KiĢinin baĢka örgütlerde 

Ģimdikine eĢdeğer veya daha iyi iĢ olanaklarının bulunmadığını düĢünmesinin devam 

bağlılığını arttıracağı belirtilmektedir (Smadov, 2006:75). Bu düĢünce bireye 

örgütüyle arasında mecburi bir bağ oluĢturmaktadır. 

Devam bağlılığının, “bireylerin iĢ alternatifleri konusundaki algıları” ve ayrıca 

“bireysel fedakârlıklar” olmak üzere iki alt boyutunun bulunduğu öne sürülmektedir 

(Tolay, 2003:11-12). Wasti 2000 yılındaki çalıĢmasında, Türkiye açısından elde 

ettiği bulgular içerisinde devam bağlılığını en çok etkileyen faktörlerin iĢ 

alternatiflerin yokluğu ile çalıĢanlar tarafından örgütlerine yapılan yatırımlar 

olduğunu belirtmektedir. Kısaca istihdam edilebilirliğin yüksek olduğunu düĢünen 

çalıĢanlar için devam bağlılığı söz konusu olmayacaktır. 

Bununla birlikte; örgütlerde devam bağlılığına etki eden faktörler ise Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır (Allen ve Meyer, 1990): 

 Beceriler: ÇalıĢanın sahip olduğu beceri ve deneyimin ne kadarını 

mevcut örgütü için faydaya dönüĢtüreceği veya iĢten ayrılması halinde bir 

baĢka örgüte transfer edebileceği. 
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 Eğitim: ÇalıĢanın örgün eğitimle kazandığı bilginin ne kadarını 

kullanılabileceği. 

 Yeniden yerleĢme: ÇalıĢanın, örgütten ayrılması halinde katlanabileceği 

yer değiĢtirme maliyeti. 

 Kendine yatırım: ÇalıĢanın, emek ve zamanının çoğunu çalıĢtığı örgütte 

yatırıma dönüĢtürmüĢ olması. 

 Emeklilik primi: ÇalıĢanın örgütten ayrılması durumunda emeklilik 

primi baĢta olmak üzere maddi kayıplara uğrayacak olması. 

 Sosyal çevre: ÇalıĢanın, örgütten ayrılması durumunda sosyal 

sermayesini yitirebilecek olması. 

 Seçenekler: ÇalıĢanın iĢten ayrılması halinde, alternatiflerinin avantajlı 

olmaması, benzer iĢ bulmada zorlanma ihtimalinin olması. 

Duygusal bağlılık ile diğer bağlılık boyutları bazı durumlarda birbirlerini 

etkilemektedir. Özellikle duygusal bağlılık ile devam bağlılığının arasındaki negatif 

bir etki var gibi düĢünülmektedir. Bireysel yatırımların büyüklüğü ve önemi ile 

alternatif iĢ olanaklarının kısıtlılığı duygusal bağlılığın oluĢumuna ortam hazırlarken, 

duygusal bağlılığı yüksek olan çalıĢanlar örgütte çalıĢmaya devam etme kararlarını iĢ 

alternatifi eksikliğine ya da yan faydaları kaybetme korkusuna dayandırmamakta, bu 

konudaki tutumlarını tutarlı hale getirerek devam bağlılıklarını azaltmaktadırlar. 

KuĢkusuz bu sonuç duygusal bağlılık ve devam bağlılığının her zaman birbirini 

etkilediği anlamına gelmemektedir; çünkü bu bağlılık türleri büyük ölçüde 

birbirinden bağımsız iki ayrı psikolojik durumu yansıtmaktadır (Sürgevil, 2007). Bu 

psikoljik durum her birey açısından farklı değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır. 

4.3.3. Örgütsel bağlılığın normatif boyutu 

Örgütsel bağlılığa normatif bir bakıĢ açısı; bağlılığı örgütsel hedeflere uyarak, 

kurumsal menfaatleri sağlayabilmek için içselleĢtirilmiĢ normatif prosedürlere uygun 

davranıĢlarda bulunmak Ģeklinde tanımlamaktadır. Bağlılık, davranıĢların sonucunda 

oluĢan bir düĢünceden ziyade içselleĢtirilmiĢ standartlara uygun davranıĢların bir 

bütünü olarak görülmektedir. KiĢilerin inanç ve değerlerinin normatif bağlılığı 

oluĢturduğunu ifade edebiliriz. Bu bakımdan, örgütsel bağlılık hisseden çalıĢanlar 



66 

 

kendilerine menfaat sağlamaktan ziyade davranıĢları doğru ve etik buldukları için 

yapmaktadır (Wiener, 1982). Bu nedenle çalıĢanlar bu durumu bir gereklilik olarak 

görmektedir.  

Normatif bağlılık, çalıĢanın iĢyerinde bulunma yükümlülüğü hissetmesine neden 

olmaktadır (Meyer ve Allen, 1991:67). Normatif bağlılık, çalıĢanların örgütte 

kalmayı istemesini sadakat, görev bilinci ve etik değerlere bağlamaktadır. Bu 

durumda, bu kuralcı bağlılığı yüksek olan çalıĢanlar örgütte zorunluluk olduğu için 

kalmaktadır. Örnek olarak, yüksek lisans eğitimine devam eden bir çalıĢanın eğitim 

masraflarının örgütü tarafından üstlenildiği durumu verebiliriz. Veyahut bireysel 

geliĢimi için mesai saatleri içerisinde katılacağı bir sertifika programına izin 

verilmesi normatif bağlılığa neden olabilir.  

Normatif bağlılık ile örgüt tarafından sağlanan fayda ve bağlılık yönünde geliĢen bir 

sosyalleĢme arasında güçlü iliĢkiler belirtilmektedir (Allen, 2003:513). Normatif 

bağlılığı güçlü olan çalıĢanların örgüt üyeliklerini sürdürmelerinin nedeni; bireysel 

değerlerin veya örgütte kalma yükümlülüğünün oluĢmasını sağlayan ideolojiler, 

örgütte kalmalarının doğru olacağına iliĢkin hisleri ve sahip oldukları ahlaki görev 

duygusunun oluĢturduğu iĢten ayrılmamaları gerektiğine dair inançlarıdır (Tak ve 

Aydemir, 2002:780). Normatif ve duygusal bağlılık arasında yüksek bir iliĢki 

bulunmakla birlikte normatif bağlılığın yararlı etkilerinin duygusal bağlılığa nazaran 

daha kısa ömürlü olması, örneğin örgüte borcunu ödediğine inanan bireyin normatif 

bağlılığının sona ermesi söz konusudur (Tolay, 2003:14). Yine de duygusal 

bağlılığın da uzun süren bir bağlılık boyutu olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Zira 

kiĢisel menfaatlerden dolayı duygusal bağlılık da bir anda bitirilebilmektedir. 

Ayrıca çalıĢanın örgütte kalmasının gerekli olduğu yönündeki inancı Ģeklinde ifade 

edilebilen örgütsel bağlılığın normatif bakıĢ açısının, özellikle toplulukçu kültürlerde 

oldukça önem kazandığı gözlenmektedir (Wasti, 2003:303). Diğer bir ifadeyle, 

normatif bağlılığın daha çok toplulukçu kültürlerde gözlenen bir bağlılık tipi olduğu 

düĢünülmektedir. BaĢka bir araĢtırmanın bulgularına göre normatif bağlılığın aile 

etkisi, normlar ve toplulukçu örgüt kültürü gibi toplulukçu kültürlerde daha sık 

gözlenen birtakım etmenlerden doğduğu belirtilmektedir (Wasti, 1999:1-6).  
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4.4. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 

Örgütsel bağlılığa etki eden faktörler ġekil 4.2 üzerinde özet halinde 

gösterilmektedir. Bu bağlamda, literatürdeki çalıĢmalar incelendiğinde Salancik‟in 

örgütsel bağlılığı etkileyen faktörleri 4 ana gruba ayırmakta olduğu ve bunları 

açıklık, davranıĢların geriye döndürülemezliği ve çalıĢanı davranıĢlara bağlayan irade 

faktörleri olarak ifade ettiği görülmektedir (Kaya, 2007:12). Öte yandan, baĢka 

teorisyenler baĢlangıç ve uyum aĢamasındaki faktörlerin örgütsel bağlılık üzerindeki 

etkisinin çok büyük olduğunu belirtmektedir (Mowday vd., 1982). Bu çalıĢma 

kapsamında örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler bireysel, iĢle ilgili, rollerle ilgili ve 

örgütsel olmak üzere dört baĢlık altında incelenmektedir. 

 

 

     ġekil 4.2: Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler. 

Kaynak: Suliman, 2002‟den Aktaran Ġnce ve Gül, 2005. 

 

4.4.1. Örgütsel bağlılığı etkileyen bireysel faktörler  

KiĢisel faktörler, örgütsel bağlılığın açıklanması için yapılan çalıĢmalarda önemli bir 

rol üstlenmiĢtir (Glisson ve Durick, 1988). KiĢisel özellikler örgütsel bağlılık 
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üzerinde farklılıklar yaratabilmektedir. Bu ayrıcalıkların derecesi örgütsel bağlılıkta 

farklılıklar oluĢturabilmekte ve örgütteki yan haklar, statü ve diğer olanaklar arttıkça 

örgütsel bağlılık da artmaktadır (Tayfun, Palavar ve Çöp, 2010). Bu tip örgütlerde 

çalıĢanların örgüt için çalıĢma isteğini ve motivasyonunu fazlasıyla artırmaktadır.  

Bir çalıĢanın iĢe baĢlarken taĢıdığı bağlılık seviyesi kiĢisel bir faktör olarak ele 

alınmakta ve çalıĢanın bir örgüte bağlı kalma eğilimi onun uzun yıllar o örgütte 

kalması için önemli görülmektedir. Bu tip kiĢilerin örgütte daha çok sorumluluk alma 

isteği ve ayrıca örgüte katkıda bulunma eğilimini de taĢıyacak oldukları ifade 

edilmektedir (Eren, 1993:85). Bu durum örgütlerin varlığını sürdürmesi açısından 

büyük fayda sağlamaktadır.  

Hastane çalıĢanları örnekleminde yapılan görgül çalıĢma sonucunda örgütsel 

bağlılığı etkileyen faktörlerin kiĢisel özellikler, iĢle ilgili özellikler ve çalıĢma 

deneyimi olduğu tespit edilmiĢtir (Steers, 1977:46). Demografik faktörler ile iĢ 

hayatına iliĢkin faktörler bireysel faktörleri oluĢturmaktadır. Demografik faktörler 

kapsamında cinsiyet, yaĢ, medeni durum, kıdem, eğitim düzeyi, bireyin psiko-sosyal 

özellikleri ve içsel motivasyon gibi unsurlar incelenmektedir. ĠĢ hayatına iliĢkin 

faktörler olarak ise baĢarı arzusu ve çalıĢma değerleri sayılabilir. Örgütsel bağlılığı 

etkileyen bireysel faktörlerlerde demografik faktörlerin etkisinin diğer bireysel 

faktörlere kıyasla daha az göreceli olduğu tespit edilmiĢtir (Oliver 1990).  

4.4.1.1. YaĢ 

Literatürde yer alan araĢtırmalar yaĢ ile örgütsel bağlılığın doğrudan iliĢkili olduğunu 

ortaya koymaktadır. YaĢ, örgütsel bağlılığın en önemli iĢaretlerinden birisidir. Çünkü 

çoğu çalıĢanın yaĢı ilerledikçe daha iyi iĢ bulma imkânları azalmaktadır (Mathieu ve 

Zajac, 1990:171-194). Ayrıca yaĢça büyük olan çalıĢanların örgütlerine daha fazla 

yatırım yapmaları nedeniyle özellikle devam ve normatif bağlılıkları diğerlerine 

nazaran daha yüksek olmaktadır. 

Örgütlerde çalıĢanların yaĢları ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir (Ceylan ve Demircan, 2002:3). Yöneticiler örnekleminde yapılan 

çalıĢma sonucunda yaĢ ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve olumlu bir iliĢki 

bulunduğu rapor edilmektedir (Stevens, Beyer ve Trice, 1978). Yani yaĢın ilerlemiĢ 

olması, örgütler açısından örgütsel bağlılığı arttırdığı gözlenmiĢtir. 
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Ruh sağlığı çalıĢanları örnekleminde yaptıkları araĢtırma sonucunda örgütsel bağlılık 

ile yaĢ arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir (Morris ve Sherman, 

1981). AraĢtırmacılara göre yaĢlı çalıĢanların örgütsel bağlılıkları gençlere kıyasla 

daha fazladır. Hastane çalıĢanlarının da örgütsel bağlılıklarının yaĢ ile doğru orantılı 

olarak arttığı da gözlemlenmiĢtir (Steers, 1977). Hastanelerde hastalarla direk ve 

sürekli temasın bu durumu etkilediği tahmin edilmektedir. 

YaĢı ve kıdemi yüksek olan kiĢilerin özellikle rasyonel bağlılık boyutu olmak üzere 

tüm örgütsel bağlılık algılarının yüksek olacağını belirten çalıĢmalara 

rastlanmaktadır (Özmen, Özer ve Saatçioğlu, 2005:10).  YaĢ ile örgütsel bağlılık 

arasındaki korelasyonun pozitif yönde ve orta seviyede olduğu tespit edilmiĢtir 

(Mathieu ve Zajac, 1990). KiĢinin yaĢı ilerledikçe ve örgütteki kıdemi arttıkça 

yatırımları da artacak, bunları kaybetmenin maliyetinin giderek daha yüksek olacağı 

için çalıĢanın örgütten ayrılması zorlaĢacaktır. 

Ġlerleyen yaĢ unsuru, diğer firmaların da çalıĢma cazibesini kaybettirmekte ve 

hareketliliği kısıtlamaktadır (Hrebiniak ve Alutto, 1972).  YaĢ, ayrıca çalıĢanların 

iĢyerlerine yaptıkları yatırımlarla doğru orantılı olarak çalıĢanın aynı firmada uzun 

süreli istihdamını sağlamakta ve bağlılığı artırmaktadır. Bu anlamda kariyerinin 

baĢlangıcında olan genç bir çalıĢan iĢ değiĢtirmekte tereddüt etmezken, kariyer 

geliĢimini tamamlamakta olan yaĢça büyük çalıĢanlar örgüte daha fazla 

bağlanmaktadır. Diğer yandan genç çalıĢanların da yaĢlılara oranla daha fazla 

bağlılık duyabileceğini ortaya koyan çalıĢmalara da sıklıkla rastlanılmıĢtır 

(Culverson, 2002: 27). Bazı örgütlerde ise gençlerde bağlılık yüksek görülmektedir. 

4.4.1.2. Cinsiyet 

Örgütsel bağlılığı etkileyen diğer bir kiĢisel faktör olarak çalıĢanların cinsiyeti ele 

alındığında, kadın ve erkek çalıĢanların farklı örgütsel bağlılık düzeylerinin 

olabileceğini araĢtırmalar göstermektedir. Örneğin, Mathieu ve Zajac kadınların 

örgütsel bağlılık seviyelerinin daha az olduğunu tespit etmiĢtir. Sonuçlar arasındaki 

tutarsızlık dikkat çekmektedir (Adanalı, 2007:7). Bu tutarsızlığın sonuçları 

araĢtırılarak sebeplerinin sorgulanması gerekmektedir. 

Kadınlar iĢ değiĢtirmenin daha maliyetli olacağını düĢündüğü için örgüte daha fazla 

bağlılık duymaktadır (Hrebiniak ve Alutto, 1972). Diğer yandan, Bir kurumda hedef 
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örgütsel bağlılığın sağlanması ise kadınlara erkeklerden farklı davranmak gerektiğine 

vurgu yapılmaktadır (Bruning ve Snyder, 1983). BaĢka bir çalıĢmada ise erkek 

çalıĢanların iĢe katılım oranlarının daha yüksek olduğu bulgulanmıĢtır (Adanalı, 

2007:6-8). Erkeklerin iĢ motivasyonu yüksek gözlenmiĢtir. 

4.4.1.3. Medeni durum 

Literatürde evli çalıĢanların, bekâr çalıĢanlardan daha fazla örgüte bağlılık 

duyduklarına iliĢkin bilgilere rastlanmaktadır (Sürgevil, 2007:34). Bu bulguyu 

destekler nitelikte, bekârların iĢ değiĢtirme olasılığı daha yüksek bulunmuĢtur 

(Hrebiniak ve Alutto, 1972). Bu aynı zamanda bekârların örgütsel bağlılık 

seviyesinin daha düĢük olduğunu göstermektedir. Bu durum, evli çalıĢanların, 

ekonomik yükümlülüklerinin ve ailesel sorumluluklarının bir ürünü olarak 

değerlendirilmektedir (SolmuĢ, 2004:218). Evli olan çalıĢanların iĢten ayrılma gibi 

bir seçeneği en sona bırakmaları, ailesinin maddi kazanımlarının peĢinde olan 

birisinin iĢlerine duygusal olmasa bile normatif veya devam bağlılığı duymaları 

açısından gayet doğal ve normal görülmektedir.  

4.4.1.4. Hizmet süresi 

ÇalıĢma süresi yaĢ ile benzerlik göstermektedir. ÇalıĢma deneyimi arttıkça örgütsel 

bağlılık da artmaktadır (Hrebiniak ve Alutto, 1972). Stevens ve arkadaĢları da 

çalıĢma süresinin örgütsel bağlılıkla pozitif iliĢkide bulunduğunu belirtmektedir. 

Benzer Ģekilde, sendikalı gazete çalıĢanları örnekleminde yapılan araĢtırmada 

örgütsel bağlılık ile çalıĢma süresi arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir (Fukami ve Larson, 1984). Bu örgüt lehine bir sonuç doğurmaktadır. 

ÇalıĢanların örgütteki kıdemleriyle örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Ceylan ve Demircan, 2002:3). Benzer Ģekilde Buchanan da çalıĢma 

deneyiminin örgütsel bağlılık üzerinde güçlü etkisinden bahsetmektedir. 

Stevens ve arkadaĢları yöneticiler örnekleminde yaptıkları çalıĢma sonucunda 

çalıĢma deneyimi ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve olumlu bir iliĢki 

bulunduğunu rapor etmektedir. 

Öğretmen ve hemĢirelerden oluĢan örneklemde yaptıkları çalıĢmada örgütsel bağlılık 

ile çalıĢma süresi arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir (Hrebiniak ve 
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Alutto, 1972). Bilim adamlarına yönelik yapılan araĢtırmada, orman iĢçilerine 

yönelik yapılan araĢtırmada benzer sonuçlar elde edilmiĢtir (Lee, 1971; Schneider, 

Hall ve Nygren 1971).  

Kıdemli bir çalıĢan, örgüte yeni giren bir çalıĢana göre o örgüte daha uzun yıllarını 

vermiĢ ve daha çok yatırım yapmıĢ olacağı için kendisini örgüt ile özdeĢleĢtirmeye 

baĢlamaktadır. Bu durum da, o çalıĢanın örgütsel bağlılığının yüksek olmasına 

katkıda bulunmaktadır (Dunham, Grube ve Castaneda, 1994). Böylece çalıĢan 

örgütün amaç ve hedeflerine ulaĢmak için motive olmaktadır. 

Shafer‟a göre de örgütte uzun süre çalıĢmıĢ ve belirli bir alanda uzmanlaĢmıĢ 

personelin örgütsel bağlılığının yüksek olması beklenmektedir. Çünkü aynı iĢletmede 

çok uzun yıllar çalıĢmıĢ ve belli bir alanda kıdem sahibi olmuĢ bir bireyin sahip 

olduğu bu bilgi ve tecrübeyi baĢka bir iĢletmeye taĢıması çok zor olacaktır. Ya da 

diğer bir ifadeyle, uzun bir süre aynı iĢletmede çalıĢmıĢ ve belirli bir statü ve tecrübe 

kazanmıĢ bir bireyin aynı imkânları ve statüyü yeni bir iĢyerinde kazanması ilk 

etapta mümkün olmayacağı için, bu tür çalıĢanların örgütsel bağlılıkları yüksek 

olmaktadır.   

Duygusal bağlılıkla ilgili gerçekleĢtirilen teorik ve ampirik araĢtırmaların 

birçoğunda, örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutunun, çalıĢma süresi ile iliĢkili 

olduğu belirtilmektedir (Wasti, 2002). Buna göre, duygusal bağlılık kavramında iĢe 

girdikten sonra hızlı bir azalma, ardından devamlı bir yükselme göstermektedir 

(Beck ve Wilson, 2000:114). Duygusal bağlılık zaman içinde uzun bir süre bu 

Ģekilde hızla yükselmeye devam etmektedir. 

Diğer taraftan bazı araĢtırmacılar aynı pozisyonda çalıĢılan süre ile örgütsel bağlılık 

arasında negatif bir iliĢkiden bahsetmektedir. Veyahut bir örgütte geçen uzun hizmet 

süresi örgütsel bağlılığı açıklamak için yetersiz kalabilmektedir (Balay, 2000:55).  

4.4.1.5. Eğitim düzeyi 

Eğitim düzeyi ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönde bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir (SolmuĢ, 2004). Eğitim seviyesi yükseldikçe beklentilerin farklılaĢtığı, iĢ 

tatmininin yükselmesiyle örgütsel bağlılığın zayıfladığı düĢünülebilir. 
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4.4.1.6. Ücret 

Örgütsel bağlılığı etkileyen en belirgin faktörlerden birisi de ücret düzeyidir. Kar 

amacı gütmeyen örgütler hariç, hemen hemen örgütlerin tamamında iĢler belirli bir 

ücret karĢılığında yapılmaktadır (Smadov, 2006:101). ÇalıĢanların ücretlerinin 

hesaplanma ve ödeme biçimlerini belirlemede; doğrudan iĢgücü piyasasına dayalı 

ücret sistemleri, iĢe dayalı ücret sistemi ve iĢi yapana dayalı ücret sistemi olmak 

üzere üç tür ücret sistemi bulunmaktadır.  

Ücretin örgütsel bağlılık üzerinde ne derece etkili olduğu ücretin motive edici 

özelliği ile ilgili bir konudur. Frederik Herzberg‟in motive edici ve hijyen faktörler 

teorisi içinde ele aldığı gibi, ücret iĢin içeriğinden çok, dıĢsal güdülenme özelliğine 

sahip bir faktördür. Bu konu ile ilgili olarak yapılan bir takım araĢtırmalarda, dıĢsal 

motivasyonun iĢten ayrılma eğilimi ile yüksek derecede ilintili, iĢten ayrılma 

davranıĢı ile daha az ilintili olduğu tespit edilmiĢtir. Buna neden olarak da, ekonomik 

sıkıntı ve baĢka iĢ imkânlarının sınırlı oluĢu gösterilmektedir (Gözen, 2007:61). Bu 

noktada, ücret, çalıĢanın ihtiyaçlarını karĢılamada temel bir araç durumunda olup 

örgütte ve sosyal yaĢamda da iĢgörenin statüsünü belirleyen önemli bir unsurdur. 

4.4.1.7. Algılanan yeterlilik 

Bandura tarafından biliĢsel davranıĢsalcılık kuramı içerisinde Algılanan yeterlilik, 

bireyin kendi yeterliliğine olan inancını ifade etmek için kullanılmıĢtır. Öz yeterlilik 

inancı olarak da ifade edilen algılanan yeterlilik çalıĢanların performanslarını 

artırmalarını ve zorluklarla mücadele etme yeteneği kazanmasını sağlayan, örgütteki 

bireyin yeteneklerine olan güveni olarak belirtmektedir (Bandura, 1993). Özetle 

algılanan yeterlilik bireyin bir iĢi yapabilmesine iliĢkin kendine olan inancı Ģeklinde 

tanımlanabilir. Bu Ģekilde çalıĢan iĢiyle ilgili sınırlılıkları, imkan ve kabiliyetleriyle 

potansiyelini değerlendirebilmektedir. 

Algılanan yeterlilik düzeyi yüksek bireyler, içinde bulundukları duruma daha geniĢ 

bakabilmekte, olaylara olumlu tepki verme eğiliminde olmakta, zorlayıcı hedefler 

tespit edebilmekte, sonuç odaklı çalıĢabilmekte ve daha fazla iç kontrol odaklı 

yaklaĢabilmektedir (Akgündüz, 2012:46). Diğer taraftan algılanan yeterlilik seviyesi 

düĢük bireyler ise motivasyon eksikliği yaĢamakta, örgütsel strese maruz 
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kalabilmekte, örgütsel bağlılık seviyeleri düĢmekte ve daha dıĢ kontrol odaklı 

değerlendirme yapabilmektedir. 

Algılanan yeterlilik seviyesi yüksek olan bireylerin örgütsel bağlılıklarının da yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir (Uzun ve Yiğit, 2011; Yüksel, 2003). Benzer Ģekilde, 

değiĢim içerisinde olan örgütlerde algılanan yeterliliğin örgütsel bağlılığın kuvvetli 

bir belirleyicisi olduğu, algılanan yeterliliği düĢük olan çalıĢanların bağlılıklarının 

olumsuz etkilendiği tespit edilmiĢtir (Herold, Fedor ve Caldwell, 2007:948). Bu 

durumda çalıĢanların iĢ motivasyonlarının düĢtüğü gözlemlenmiĢtir. 

4.4.2. Yapılan iĢle ilgili faktörler  

Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerden birisi de yapılan iĢle ilgili faktörlerdir. Bu 

kapsamda iĢin içeriği, beceri çeĢitliliği ve çalıĢma koĢullarında elde edilen denetim 

serbestisi örgütsel bağlılığı etkileyebilmektedir. AĢağıda sırasıyla bu kavramların 

örgütsel bağlılık ile iliĢkisi açıklanmaktadır. 

4.4.2.1. ĠĢin içeriği  

ĠĢin niteliği, çalıĢma ortamı, kiĢisel özellikler, çalıĢanın deneyimi vb. özelliklerle 

birlikte örgütsel bağlılık derecesinin belirleyicisidir (Boylu, Pelit ve Güçer, 2007). 

Yapılan iĢin kapsamı ve yapısı da örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerden biridir. 

ĠĢin önemli bir iĢ olarak algılanıp algılanmaması durumuna göre örgütsel bağlılık 

düĢük ya da yüksek olmaktadır. ĠĢin kapsamı faktörü çalıĢanın değer sistemi ile 

uyuĢtuğu sürece örgütsel bağlılığın olması çok doğaldır. Nitekim iĢin kapsamı ile 

örgütsel bağlılık arasında pozitif bir iliĢki bulunmaktadır (Buchanan, 1974). Buna 

ilave olarak, Mathieu ve Zajac iĢin kapsamı ile örgütsel bağlılık arasında pozitif 

yönde ve orta seviyede bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. 

ĠĢ motivasyonu veya çalıĢanların iĢlerine atfettikleri değer, onların iĢe olan bağlılığını 

etkileyen profesyonel bir kiĢilik karakteridir (Wallace, 1995). Farklı örneklemler 

üzerinde yapılan araĢtırma sonuçlarına göre de bu varsayımların desteklendiği 

görülmektedir (Güçlü, 2006:64). Örneğin; Steers tarafından yapılan araĢtırma 

sonucunda iĢin niteliği ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. Benzer Ģekilde, Fukami ve Larson tarafından sendikalı gazete çalıĢanları 

örnekleminde yapılan araĢtırmada örgütsel bağlılık ile iĢin kapsamı arasında pozitif 

bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 
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4.4.2.2. Beceri çeĢitliliği 

Bir iĢ için gerekli olan yetkinlikler iĢ tasarımı ve analizi çalıĢmalarında bilgi, beceri, 

yetenek ve diğer kiĢisel özellikler olarak belirlenmektedir. ĠĢ karakteristikleri 

modelinde yer alan beĢ temel özelliklerinden birisi de beceri çeĢitliliğidir (Hackman 

ve Oldham, 1975). Beceri çeĢitliliği belirli bir iĢ için gerekli olan becerilerin neler 

olduğunun genel bir ifadesidir. Beceri çeĢitliliği zihinsel ve fiziksel gerekliliklerinin 

tamamını kapsayıcı niteliktedir. Bir iĢ birkaç beceri birden gerektirir ise çalıĢanın iĢi 

anlamlandırması ve iĢi sahiplenmesi daha kolaylaĢmaktadır (AĢan, 2007:317). Bu 

durmda çalıĢanın yeterliliği de önem arz etmektedir. 

Beceri çeĢitliliği iĢgücü verimliliğini artırmaktadır (DeVaro, Li ve Brookshire, 

2007). ĠĢgücü verimliliğinin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği bilinmektedir. 

Dolayısıyla beceri çeĢitliliğinin örgütsel bağlılıkla olumlu yönde bir iliĢkisi olduğu 

ileri sürülebilir. Nitekim Mathieu ve Zajac beceri çeĢitliliği ile örgütsel bağlılık 

arasında pozitif yönde ve orta seviyede bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. 

4.4.2.3. Özerk çalıĢma  

Özerk çalıĢma, bireyin çalıĢmalarını amirinden direktif almadan da yürütebilmesi 

anlamına gelmektedir. ÇalıĢanların sorumluluk duygusunu geliĢtirmek için onlara 

verilen kontrol gücünü ifade etmektedir (KuĢluvan, 2009:59). Örgütsel politika ve 

ilkeler kapsamında çalıĢanların ne derece serbest davranacakları bu Ģekilde ortaya 

çıkmaktadır. Kısacası özerk çalıĢma yapabilecek çalıĢanların sorumluluk duygusuna 

sahip olan bireyler olduğu belirtilebilir (Bilgiç, 2008:68). Özerk çalıĢma ile örgütsel 

bağlılık arasında iliĢki bulunduğu bazı araĢtırmacılar tarafından bulgulanmıĢtır. 

Örneğin, Mathieu ve Zajac özerk çalıĢma ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde 

ve orta seviyede farkedilen iyi bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. 

4.4.3. Örgütsel rollerle ilgili faktörler  

Rol çatıĢması ve rol belirsizliği örgütsel bağlılıkla en fazla iliĢkili bulunan iki 

örgütsel değiĢkendir (Glisson ve Durick, 1988). DeğiĢkenler arasındaki iliĢki negatif 

yönlüdür. Rol çatıĢması ve rol belirsizliği gibi role iliĢkin unsurların çalıĢanlar 

arasında örgütsel bağlılığı belirlemede önemli olabildiklerini gösteren çalıĢmalara 

rastlanmaktadır. Ancak açıklama gücü açısından değiĢkenlerin zayıf olduğu da 

bulgular arasındadır. 
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4.4.3.1. Rol belirsizliği 

Rol belirsizliği, örgütün rol ile ilgili beklentilerinin sınırlarını tam olarak çalıĢana 

bildirmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢanın yerine getirmek zorunda olduğu 

görevleri ile ilgili kendisinden beklentilerinin belirgin olmaması, bunları davranıĢa 

yöneltmesi için kendisine açık bir bilgi verilmemesi, örgüt ortamında ortaya 

çıkabilecek belirsizlikler olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle rol belirsizliği, 

görev, yetki ve sorumluluk açısından tam anlamıyla bir kesinlik olmaması 

durumudur. 

ÇalıĢanların yaĢadığı rol belirsizliği ile örgütsel bağlılıklarının zayıfladığı elde edilen 

bulgular arasındadır (Adanalı, 2007:8). Nitekim, Mathieu ve Zajac rol belirsizliği ile 

örgütsel bağlılık arasında negatif yönde ve orta seviyede bir iliĢki olduğunu tespit 

etmiĢtir. Benzer Ģekilde, örgütsel bağlılığın boyutlarından duygusal bağlılık ve 

normatif bağlılığın rol belirsizliği ile arasında negatif bir iliĢki bulunduğu ortaya 

konmuĢtur (Yousef, 2002:258). Birbirleriyle pozitif yönlü bağlantısı saptanmamıĢtır. 

4.4.3.2. Rol çatıĢması 

Rol çatıĢması, çalıĢanın örgüt içindeki görevini yerine getirmesi esnasında, örgüt 

içinde ve dıĢında farklı tarafların talepleri arasındaki uyumsuzluk durumunu ifade 

etmektedir (Katz ve Kahn, 1978). Diğer bir ifade ile çalıĢanın aynı anda birden fazla 

görev üstlenmesi ve bu görevlerden birisini diğerlerine kıyasla daha fazla öncelik 

tanıması rol çatıĢmasını doğurmaktadır (Güney, 2000:219). Bireyin bu rol 

çatıĢmasıyla baĢ edebilme becerisi örgütler açısından çok önemlidir. 

Rol çatıĢmasının çalıĢanlarda içsel çatıĢmayı ve iĢ ortamı gerilimini artırdığı, bunun 

yanı sıra çalıĢanların iĢ tatminini ve örgüte olan güvenlerini azalttığı sonucu elde 

edilmiĢtir (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 1998:318). Bunun temel nedeni ise çalıĢanın 

üstlendiği rollerde baĢkalarının beklentilerinin farklılık göstermesidir. Diğer yandan 

çalıĢanların bireysel özellikleri ve yeteneklerine uygun olmayan bir rol üstlenmesi de 

rol çatıĢmasına neden olabilmektedir (Güney, 2000:220). Bu nedenle çalıĢanların 

yeteneklerine göre görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

ÇalıĢanların yaĢadığı rol çatıĢması ile örgütsel bağlılıklarının zayıfladığı elde edilen 

bulgular arasındadır (Adanalı, 2007:8). Nitekim Mathieu ve Zajac rol çatıĢması ile 

örgütsel bağlılık arasında negatif yönde ve orta seviyede bir iliĢki olduğunu tespit 
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etmiĢtir. Benzer Ģekilde örgütsel bağlılığın boyutlarından duygusal bağlılık ve 

normatif bağlılığın rol çatıĢması ile arasında negatif bir iliĢki bulunduğu ortaya 

konmuĢtur (Yousef, 2002:258). BaĢka bir çalıĢmada ise devam bağlılığı ile rol 

çatıĢması arasında da negatif iliĢki bulunduğu tespit edilmiĢtir (Meyer, Stanley, 

Herscovitch ve Topolnytsky, 2002:20-52). Pozitif yönlü bir bağlantı saptanmamıĢtır. 

4.4.4. Örgütsel faktörler 

Örgütsel bağlılık konusu incelenirken, kiĢisel değiĢkenlerin yanında olgunun çalıĢma 

hayatındaki seyrinin değerlendirilebilmesi için örgütsel farklılıklar doğrultusunda 

değerlendirilmesi de faydalı görülmektedir. Örgütsel bağlılığı etkileyen örgütsel 

faktörler, iĢin niteliği ve önemi, yönetim tarzı, karar alma sürecine katılma, iĢ 

grupları, örgüt kültürü, rol çatıĢması, astların beceri düzeyi, iĢe odaklanma, görev 

kimliği ve örgütsel ödüller, örgütsel adalet, takım çalıĢması, ücret düzeyleri vb. 

Ģeklinde sıralanabilmektedir (Ġnce ve Gül, 2005:70). Bu sıralamaya iĢin iĢleyiĢiyle 

ilgili farklı birkaç olguda eklenebilmektedir.  

Örgütlerde çalıĢan kiĢi sayısı arttıkça yani örgütler büyüdükçe bürokratik eğilimler 

de artmaktadır. Büyük örgütlerde yönetim ve denetim mekanizmasının en iyi Ģekilde 

iĢlemesi için iyi belirlenmiĢ bir hiyerarĢik yapı, herkesin pozisyonundan aldığı bir 

takım yetki ve sorumlulukları vardır. Bireyler arası iliĢkiler ise bulunulan pozisyonun 

ilkelerine göre sürdürülecektir (Koçel, 2010). Kısaca her kademede iĢlerin nasıl 

yapılacağı ile ilgili olarak ayrıntılı ve somut ilkeler mevcuttur. 

4.4.4.1. Örgütsel yapı 

Örgütsel yapı, örgüt içerisindeki çalıĢanlar ve birimler arasındaki sistematik ve 

düzenli etkileĢim ağıdır (Aksoy, 2007:26). Örgütsel yapı içerisinde raporlama 

sistemi, iletiĢim sistemi, iĢ bölümü ve uzmanlaĢma ile hiyerarĢik yapı yer almaktadır. 

Fayol tarafından örgüt yapısı ile ilgili belirlenen ilkeler; iĢbölümü ve uzmanlaĢma, 

yönetim birliği, merkeziyetçilik, yetki ve sorumluluk ile hiyerarĢik düzenden 

oluĢmaktadır (Tüzün, 2012:17). Bu olgular, örgüt içinde sürekli etkileĢim içindedir. 

Örgütün organizasyon yapısı, benimsediği iĢ süreçleri çalıĢanların bağlılık düzeyleri 

üzerinde etkili olmaktadır. Kuralların biçimsel Ģekilde yazılı olması, merkezîleĢme 

derecesi ve fonksiyonel olarak diğer bölümlere bağlılık ile örgütsel bağlılık arasında 

olumlu bir iliĢki bulunmuĢtur. Öte yandan değiĢen çevre koĢullarının etkisi ile 
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örgütlerde bağlılık, sadakat ve özdeĢleĢme ilkelerinin, çalıĢanların örgüt ile çıkar 

birliği içinde olduğunu ön plana çıkartarak çalıĢanların örgüt ile çıkar birliği içinde 

olduğu bir iliĢkiye girmesini sağlamakta olduğu belirtilmektedir (KeleĢ, 2006:60). 

ġöyle ki, çıkar iliĢkisinin her iki taraf içinde önemli bir olgu olduğu görülmektedir. 

4.4.4.2. Örgütsel terfi imkânları  

ÇalıĢanların yeteneklerine uygun Ģekilde bulunduğu konumdan daha fazla 

sorumlulukla birlikte daha fazla saygınlık, daha yüksek ücret ve daha iyi çalıĢma 

koĢulları sağlayan bir konuma getirilmesi kariyerde ilerleme, yükselme veya terfi 

olarak isimlendirilmektedir (Can, Akgün ve KavuncubaĢı, 2001:136). ÇalıĢanlar 

iĢlerinde deneyim kazandıkça, iĢleri monotonlaĢmakta ya da basit gelmeye 

baĢlamakta, dolayısıyla motivasyonlarında bir düĢüĢ gözlenmekte ve çalıĢma 

gayretlerinde azalma yaĢanmaktadır (Eren, 2008:515). ĠĢ körlüğü de oluĢmaktadır. 

Örgütler içerisinde çalıĢanlara sağlanan örgütsel terfi imkânları iĢ tatmini baĢta 

olmak üzere örgütsel bağlılık gibi örgütsel tutum ve davranıĢları etkileyerek 

çalıĢanlar açısından farklılaĢmayı sağlamaktadır. Örgütler içerisindeki ilerleme 

olanakları genel olarak bireysel iĢ performansının da ana belirleyicilerindendir. 

Örgütsel terfi imkanları bulunan çalıĢanlarda örgütsel bağlılığın daha yüksek olduğu 

görülmektedir (KuĢluvan, 2009:54). Terfi imkânının motive ettiği unutulmamalıdır. 

4.4.4.3. Örgütsel iletiĢim yapısı  

Toplumsal iletiĢimin içinde değerlendirilen örgütsel iletiĢim, bir örgütün iĢleyiĢinin 

düzenlenmesi ve örgütsel amaçların gerçekleĢtirilmesi için örgüt yapısında yer alan 

birimleri ve örgütün çevresi arasında düzenli bilgi ve düĢünce alıĢveriĢi 

sağlamaktadır (Güney, 2011:251). Bu alıĢveriĢ genelde çift taraflı olmaktadır. 

Örgütsel iletiĢim çalıĢanlara baĢarı durumlarının bildirilmesini, böylelikle baĢarının 

sürüdürülebilir yapılmasını ya da baĢarısızlığın tamamiyle giderilmesini 

sağlamaktadır (Göksu, 2007:190). Örgüt içinde örgütsel iletiĢimin özellikleri 

aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır (Güney, 2011:251): 

 Örgütsel amaçların gerçekleĢtirilmesi ile ilgilidir. 

 Örgütün birimleri ve çalıĢanlar arasındaki iliĢkileri düzenlemektedir. 

 Örgütün çevresine uyumu sağlamaktadır. 
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 Örgütsel verimliliği ve etkinliği sağlayan bir araçtır. 

 Örgütsel dinamizmi kolaylaĢtırmaktadır.  

Yukarıda sayılan özellikler örgütsel iletiĢim yapısını da Ģekillendirmektedir. 

Örgütlerde iletiĢim yapısı yukarıdan aĢağıya, aĢağıdan yukarıya ve yatay olmak üzere 

gerçekleĢmektedir. Yukarıdan aĢağıya iletiĢimde örgütsel politika ve kurallar 

çalıĢanlara bildirilmekte, hiyerarĢik yapı içerisinde görevlendirmeler yapılmaktadır. 

AĢağıdan yukarıya iletiĢim, çalıĢanların yaptıkları faaliyetlerin sonucunu üst 

makamlara bildirmesini içermektedir. Örgütün büyüklüğü iletiĢim yapısını 

etkilerken, yönetim kademelerinin fazla olması bilginin amacından sapmasına neden 

olabilmektedir. Yatay iletiĢimde ise örgüt birimleri arasındaki koordinasyonun 

sağlanması ve aynı kademedeki çalıĢanların karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi genellikle söz 

konusu olmaktadır (Göksu, 2007:190). Böylece birimler daha hızlı karar almaktadır. 

4.4.4.4. Örgütsel güvenme 

Güven genel anlamda tarafların birbirine zarar verme eyleminde bulunmayacağına 

iliĢkin risk alma eğilimi olarak tarif edilmektedir (Asunakutlu, 2002:3). Ne var ki 

örgütsel güvenmenin tam bir tanımı olduğunu belirtmek mümkün olmadığı gibi 

içeriği yönünde de tam bir netlik yoktur (Fisman ve Khanna, 1999:79). Yine de 

örgütsel güvenmeyi kiĢisel beklentiler, kiĢiler arası iliĢkiler, ekonomik çıkar ve 

sosyal normlar temelinde açıklamak mümkündür (Volery ve Mansik, 1998:987). 

Güven duygusunun yerleĢmesi için bu olguların etkin hissedilmesi gerekmektedir. 

Odak noktası kurum olan örgütsel güvenme açısından itimat ile iyi niyet olmak üzere 

iki kavram daha ön plana çıkmaktadır (Yılmaz ve Kabadayı, 2002:101). Ġtimat karĢı 

tarafın bütünlük içerisinde davrandığına dair inanıĢlar iken iyi niyet karĢı tarafın 

çıkarlarının da gözetilerek hareket edilmesidir. 

Örgütsel güven bağlamında, beklentisel ve iliĢkisel özelliklerinin önem kazandığı 

görülmektedir (Erdem ve ĠĢbaĢı, 2000:634). Aslında örgütsel güvenme, örgüt 

içerisindeki tüm çalıĢan ve yöneticilerin katılımıyla oluĢturulan psikolojik bir 

ortamdır. Örgüt kültürünün bir parçası olarak örgütsel güvenmede, kiĢiler arası 

iliĢkilerin boyutu, yönetici-çalıĢan arasındaki iliĢkinin kalitesi, rol belirsizliği 

olmaması ve algılanan yeterlilik önemli rol oynamaktadır (Cufaude, 1999:3-4). 

Örgütsel güvenmede saygı ve nezaket temelinde örgütteki diğerlerinin iyiliği için 

daha uyumlu iliĢkiler kurma düĢüncesi hâkimdir.   



79 

 

Örgütsel güvenmenin seviyesi yükseldikçe örgütsel bağlılığın da arttığı araĢtırmalar 

sonucunda ortaya konmuĢtur (Diffie-Couch, 1984; Fairholm, 1994; O Reilly ve 

Roberts, 1974; Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999). 

4.4.4.5. Örgütsel denetim  

Yönetim fonksiyonlarından birisi olan denetim, çalıĢanların iĢ yaparken izlenmesi ve 

değerlendirilmesini, faaliyetleri etkili ve etkin yapıp yapmadıklarından emin 

olunmasını içermektedir. Örgütsel denetimi, örgütsel faaliyetlerin önceden saptanmıĢ 

ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek olarak özetleyebiliriz.  

Denetimin olmazsa olmaz üç önemli koĢulu vardır. Denetimin önceden belirlenmiĢ 

kurallarının olması ilk koĢulu oluĢturmaktadır. Ġkinci önemli koĢul bağımsızlık 

ilkesidir. Yapılan denetimin değeri, denetim raporunu elinde bulunduran kiĢinin, 

denetimi gerçekleĢtiren denetçinin hiç bir baskı ve ön yargı olmaksızın özgürce bu iĢi 

gerçekleĢtirdiğine iliĢkin güvenlerine bağlıdır. Üçüncü koĢul ise örgütsel denetimin 

bir sistematik faaliyet olmasıdır. 

Toplam kalite yönetimi anlayıĢıyla daha modern bir yapıya kavuĢan örgütsel denetim 

geleneksel bir anlayıĢla yapılıyor ise bireyin örgüt bağlılığı sadece devam boyutu ile 

sıradanlaĢabilir veyahut bağlılık tamamen ortadan kalkabilir. Diğer taraftan güncel 

anlayıĢ içerisinde bireyin geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi gibi daha pozitif bir 

yaklaĢımla örgütsel denetim gerçekleĢtiriliyor ise çalıĢanın örgütsel bağlılık hissi 

daha kuvvetlenecektir. 

4.4.4.6. Örgütsel yönetim tarzı  

Örgütsel faktörlerden bir diğeri de yönetim biçimidir. Güçlü bir örgüt oluĢturabilmek 

için örgütün enerjisini ekonomik ve sosyal performansa yöneltmesi ve çalıĢanların 

örgütsel bağlılığına yatırım yapması etkinliği artırabilmektedir. Bu noktada üst 

yönetimin örgütsel kültüre ve değerlere önem vermesi durumunda verimlilik ve 

yenilikçiliğin artacağı ve bunun da örgütsel bağlılığı arttırabileceği ifade 

edilmektedir (Eren, 2010). Bu etkenler, çalıĢanı örgütüne bağımlı kılmaktadır. 

Yönetim çalıĢanlara daha fazla aidiyet duygusu kazandırmak ve onların örgütün asil 

birer elemanı olduğu hissini yerleĢtirmek amacıyla çalıĢanların iĢletmeye olan 

bağlılıkları artırılabilir. Bir iĢletmedeki çalıĢanlar kendilerine iĢleri ile ilgili yeterli 



80 

 

bilgi sağlandığında örgütün amaçlarını daha iyi anlama fırsatı bulacağından, açık 

iletiĢimin ve bilgi paylaĢımının sonucu olarak örgütsel bağlılıklarının artığı görülür. 

Dikey iletiĢim, yatay iletiĢime kıyasla, örgütteki bireylerin yapacakları iĢ ile ilgili 

belirsizliklerin ortadan kalkmasına daha çok yardımcı olacağından, bu durum 

çalıĢanların örgütsel bağlılığının artmasına da katkıda bulunmaktadır (Ertürk, 2006). 

Yani, örgüt kademelerinde hiyerarĢik düzenin çok önemli olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bununla birlikte, yönetime katılmanın kiĢisel amaçlarla örgütsel amaçların 

dengelenmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, yönetime 

katılma astların örgütsel sorunların çözümüne önemli katkıları bulunmaları 

nedeniyle, çevrelerinden, özellikle üstlerinden ve iĢ arkadaĢlarından övgüler 

almalarını sağlamaktadır. Bu durumda astların örgüte bağlılığı da artabilmektedir 

(Eren, 2010). Böyle bir ortam çalıĢanı üretmeye daha çok teĢvik etmektedir. 

ĠĢletme yönetiminin profesyonel özellikleri desteklemesi profesyonellerin iĢletmeye 

olan bağlılığını artıracak ve buna bağlı olarak da iĢ performansları artacağından 

iĢletmenin performansını da olumlu yönde etkileyecektir. 

Örgütsel bağlılığı artırma sürecinde iĢletme yönetimi, çalıĢanların ortak bir örgüt 

kimliğine sahip olmalarına da yardımcı olmaktadır. Çünkü bir örgüt kimliğine sahip 

olan çalıĢan sadece kendi çıkarlarını düĢünmeyecek, örgütün tamamına fayda 

sağlayacak faaliyetlere yoğunlaĢacaktır (Kitapçı, Sezen ve Çakar, 2005:36). Bu 

durumda kollektif düĢünce devreye girerek örgüt faydasına bir sonuç doğuracaktır. 

4.5. Örgütsel Bağlılıkla Meslek Bağlılığı Arasındaki ĠliĢki  

Bu çalıĢma kapsamında ele alınan kavram “örgütsel bağlılık” olmakla birlikte, 

bağlılığın örgütsel iliĢkiside baĢka iĢle ilgili bazı kavramlarla iliĢkilendirilmektedir. 

Bireylerin çalıĢma hayatında sadece örgüte bağlılık göstermekle sınırlı kalmadığı, 

aynı zamanda iĢ ahlakına, mesleğine, kariyerine, çalıĢma grubuna, üyesi olduğu 

sendikaya, yaptığı iĢe, örgütsel, grupsal amaçlara karĢı çeĢitli nedenlerle bağlılık 

gösterdikleri görülmektedir. Bu bağlılık türleri, birbirinden bağımsız olmayıp 

birbiriyle örtüĢmekte veya birbiriyle çatıĢabilmektedir (Arbak ve Kesken, 2005:54). 

ÇeĢitli bağlılık türleri ve örgütsel bağlılıkla iliĢkili kavramlara bakıldığında, arasında 

mesleki bağlılık ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, örgütsel bağlılık kavramı ile 

iliĢkili olan meslek bağlılığını tanımlamak faydalı olacaktır.  
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Örgütsel bağlılıkla karıĢtırılan ve onun yerine kimi zaman kullanılan bir baĢka 

kavram olan meslek bağlılığı, belirli bir örgütten ziyade sahip olunan mesleğe karĢı 

hissedilen bağlılıktır.  

Meslek bağlılığı, kiĢinin mesleğini çalıĢtığı örgütün ne derece üstünde tuttuğunun bir 

ölçüsüdür (Varoğlu, 1993:30). Örgütsel bağlılıkta temel unsur örgüt iken mesleğe 

bağlılıkta çalıĢanın iĢiyle bütünleĢmesi esastır (MeĢe, 2007:241). ÇalıĢanın 

mesleğiyle bağ kurması örgütünün de geliĢmesine katkı sağlayacaktır.  

Bir örgütte bulunan çalıĢanın mesleğine bağlanma ile örgüte bağlanma arasında bir 

tercih yapması gerektiğini, bu iki tür bağlılığın birbirine karĢıt ve ayrık olduğunu ileri 

sürenler olmuĢtur. Bununla birlikte, bu iki tür bağlılık arasında mutlak bir karĢıtlık 

olmadığı, aralarındaki iliĢkinin araĢtırma yapılan kiĢilere, mesleğe, örgüt tipine, kiĢi 

ile örgütün amaç ve değerlerinin uyumlu olmasına ve diğer bazı özelliklere bağlı 

olduğu ortaya konmuĢtur (Varoğlu, 1993:24-25). Örgütsel bağlılıkla meslek 

bağlılığının birbiriyle örtüĢen iki kavram olarak görüldüğü için bu ikisi eĢdeğer, 

birbirinin yerini alabilen iki kavram olduğunu belirtilmektedir (Brierley ve Cowton, 

2000:343-353). 

Meslek bağlılığı, çalıĢanın ihtisaslaĢtığı alan itibariyle mesleğine atfettiği önem 

derecesi olarak özetlenebilir. Bu nedenle, meslek bağlılığı çalıĢanların 

davranıĢlarının belirlenmesinde etken bir faktördür (Spector, 2006:240). Ancak 

yapılan bazı çalıĢmalarda örgütsel bağlılığın daha baskın olduğu bulunmuĢtur. 

Örneğin, Meslek bağlılığının iĢten ayrılma niyeti ile iliĢkisinde aradaki korelasyonun 

örgütsel bağlılığa kıyasla daha düĢük seviyede olduğu belirlenmiĢtir (Cropanzano, 

Howes, Grandey ve Toth, 1997). Meslek bağlılığının da iĢ tatminiyle iliĢkisinde 

benzer bir sonuç olduğu raporlanmıĢtır (Lee, Carswell ve Allen, 2000). Yöneticilerin 

bu düzeylerin farkına vararak kendi örgütünlerindeki çalıĢanları yönlendirmeleri 

doğru bir davranıĢ Ģekli olmaktadır. 

4.6. Örgütsel Bağlılığı Artıran Unsurlar 

ÇalıĢanların örgütsel bağlılığını artırmak için örgütlerin yapabileceği uygulamaları 

aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Adanalı, 2007:9-10): 

 Ücret ve ek faydalara iliĢkin uygulamalar 
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 Makul veya daha yüksek ücret imkânı 

 Düzenli prim ödemesi 

 Özel sağlık güvencesi 

 Kullanıma tahsis edilen imkânlar (araç, telefon gibi) 

 Eğitim ve geliĢtirmeye iliĢkin uygulamalar 

 Eğitim ve geliĢim imkânı 

 Kaynak tahsis ve kullanım imkânı 

 Kariyer planlaması 

 Örgütsel kültüre iliĢkin uygulamalar 

 Etkin iletiĢim ortamı 

 Bilgi paylaĢılması 

 Liderlik uygulamaları 

 Adil uygulamalar (ödül, takdir ve terfi sistemleri gibi) 

 ÇalıĢanların karar verme sürecine katılması 

 Güven ve iĢbirliği 

 Oryantasyon ve tazeleme programları 

 Sosyal faaliyetler  

 ĠĢin kendisine ve çalıĢanın rolüne iliĢkin uygulamalar 

 ĠĢ rotasyonu, iĢ zenginleĢtirme  

 Yetkelendirme 

 Sorumluluk verme 

 ÇalıĢanlara tanınan serbestlik (özerklik) 

Yukarıda sıralanan faktörlerden bir kısmı aĢağıda daha detaylı bir Ģekilde ele 

alınmaktadır. ĠĢgücü verimliliğinin temel esaslarından birisi olan iĢe bağlanma, 

kurumsal aidiyetin geliĢtirilmesi ve çalıĢanların elde tutundurulması için incelenen 

uygulamalara öncelik verilmesi örgütlere fayda sağlayacaktır. 

4.6.1. Denetim  

Yönetim fonksiyonlarından birisi olan denetim, çalıĢanların iĢ yaparken ve iĢlerine 

iliĢkin karar verilirken kontrol olanağı tanınmasını da içermektedir. Güncel yönetim 

anlayıĢı çalıĢanların kararlara katılımını öngörmektedir. Böylece çalıĢanların örgütsel 

bağlılığı da artırılabilmektedir (Güney, 2007:242). Zira iĢin bir kısmının çalıĢanların 
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kontrolüne bırakılması, yöneticilerin çalıĢanlara güvendiğini göstermektedir (Güney, 

2012b:282). Bu güven çalıĢanda yüksek bir bağlılık oluĢturabilmektedir.   

Diğer taraftan merkeziyetçi bir yapı karar vermeyi tepe yönetimde toplayarak, 

çalıĢanları karar verme süreci dıĢında tutmaktadır (Aydoğan, 2012:112). Bu Ģekilde 

çalıĢanların özgüvenleri sarsılmakta ve kendilerini değerli hissetmemektedir. Benzer 

Ģekilde katı bir denetim yapısı çalıĢanlar üzerinde gerilim yaratabilmektedir. 

4.6.2. Ekip çalıĢması  

Dar anlamda ekip çalıĢması; belli sayıda çalıĢanın, belirli sürelerle bir araya gelip 

örgüt amaçlarının gerçekleĢtirilmesi, sorunların çözülmesi, örgütte yenileĢme ve 

değiĢme çabalarının örgütlenmesi, yürütülmesine yönelik olarak yaptıkları eylemler 

ve etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilmektedir.  

Ekip üyeliği, örgütsel bağlılığı olumlu etkilemektedir. Dâhil olunan çalıĢma grubu 

içerisindeki sosyalleĢmenin bireye sağladığı kuvvetli sosyal destek ve mentoring 

sayesinde bireyin örgütsel bağlılığın arttığı görülmüĢtür (Hartline, Maxham ve 

McKee, 2000:40). Ayrıca sosyal faaliyetler örgütte bağlılık açısından çok önemlidir. 

Örgütteki diğer arkadaĢlarına, iĢlerine ve örgütüne karĢı olumlu tutum geliĢtiren 

takım çalıĢanların, diğer çalıĢanların örgütsel bağlılığının artırılmasına da katkı 

sağladığı gözlemlenmiĢtir (Becker ve Billings, 1993:177). Ekip çalıĢmalarında birlik, 

beraberlik ve dayanıĢma seviyesi arttıkça örgütsel bağlılık düzeyinde de artma 

yaĢanmaktadır (Güney, 2012b:282). OluĢan takım ruhu bireyi örgüte bağlamaktadır.   

4.6.3. Vizyon 

Uygulamalı hayal gücü olan vizyon ulaĢılmak istenen amaç için yol gösterici bir 

rehber niteliğindeki plandır. Etkili liderler vizyonları doğrultusunda iĢgörenlere 

örgütsel amaçları aĢılayarak, örgütlerinden ve yaptıkları iĢlerden gurur duymalarını 

sağlamaktadır (Demirci, 2008:177). Vizyon örgütlerin geleceği ile ilgili olmakla 

birlikte belirli bir süreyi kapsamaktadır. Güçlü bir vizyon çalıĢanları geleceğe 

yönlendirerek bir arada tutamakta, onları motive etmekte ve örgüte bağlamaktadır 

(Ülgen ve Mirze, 2006:69). Zira örgütün amaç, hedef ve değerlerini net bir Ģekilde 

yansıtan vizyon örgütsel bağlılığın oluĢmasında itici bir güçtür (Güney, 2012b:282). 

Ayrıca geleceğini yansıtan vizyon, çalıĢanların daha verimli çalıĢmalarını sağlayarak 
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güçlenmelerini ve böylelikle örgütsel bağlılıklarının da artmasını sağlayan etkili bir 

araçtır (Güney, 2007:243). Kısaca her bireye gösterilen örgütsel bir vizyon bağlılık 

seviyesini örgüt lehine arttırmaktadır.  

4.6.4. Mücadele  

Mücadele, çalıĢma ortamında çalıĢanlar arasında rekabetin yaygınlaĢtırılmasını, 

yarıĢma havasını oluĢturmaktır (Güney, 2007:243). ÇalıĢanların daha verimli 

çalıĢmasına olanak sağlayan mücadele, örgütsel bağlılığı da artıran bir etkendir. 

Ayrıca iĢin özelliklerinin de çalıĢan açısından mücadeleyi gerektirmesi çalıĢanın 

bireysel ve mesleki geliĢimine katkı sağlayacağı gibi iĢin monotonlaĢmasını da 

önleyerek örgütsel bağlılığı artırmaktadır. 

4.6.5. ÇalıĢmanın karĢılığını almak  

Örgütsel bağlılığı etkileyen bir baĢka önemli örgütsel faktör, örgüt tarafından verilen 

ödüllerdir. ĠĢteki teĢvikler de örgütsel bağlılık ile direkt iliĢkilidir. Ödül ve ceza 

yöneticilerin çalıĢanları kontrol etmek, örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirmek 

için kullandıkları güdüleme araçlarıdır. Bunlardan ödül, olumlu güdülemeye 

yöneliktir ve etkisi cezaya göre daha uzun sürelidir. Ödülün çalıĢanın kiĢiliğine, 

beklentilerine, gereksinimlerinin nitelik ve niceliğine uygun olması gerekmektedir. 

Her çalıĢanın değiĢik ödül istemleri bulunmaktadır. Örgütsel ödüller yeterli doyum 

sağladığında çalıĢanın örgütte kalmasını, devamlılığını, örgütü koruyup 

benimsemesini sağlar. ĠĢ güvencesi, sağlık ve dinlenme izinleri, iyi sağlık koĢulları, 

maaĢ, ikramiye, prim ödemeleri, yazlık kamp gibi haklar çalıĢanları baĢarıya 

özendirmektedir (Balcı, 1992:48). Önemli olan hak edenin doğru belirlenmesidir. 

Bu noktada; ödüllerin örgütsel bağlılıkta olumlu rol oynaması, ancak ödüllerin 

gösterilen performansın sonucunda gerçekten ödül olarak verilmesine bağlı 

olmaktadır (Ceylan ve Demircan, 2002:63). Özetle, çalıĢanlara sunulan maddi ve 

manevi imkânlar örgütsel bağlılığı artırıcı bir rol oynamaktadır. ÇalıĢanların 

kazanımları fazlalaĢtıkça örgüte olan bağlılıkları da artmaktadır (Güney, 2007:243). 

Buradan da çalıĢanın kazandıkça örgütünde kazandığı anlaĢılmaktadır. 
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4.6.6. Sağlıklı iletiĢim  

Örgüt içerisinde sağlıklı bir Ģekilde yürütülen iletiĢim hem çalıĢanlara geri bildirim 

yapılmasını sağlamakta hem de örgütsel faaliyetler hakkında bilgi aktarılmasına 

olanak tanımaktadır. ÇalıĢanlar örgüt hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa 

iĢlerini daha fazla sahiplenerek ve severek yapmaktadır. Örgütlerde yönetici ile 

iletiĢim halinde öğrenme fırsatları sunulması örgütsel bağlılığı artırıcı bir rol 

oynayacaktır (ġahin, Perçin ve Özkul, 2009:27). Bu Ģekilde çalıĢanlar kendilerine 

değer verildiğini hissederek örgütsel bağlılıklarını artırmaktadır (Güney, 2007:244). 

Bu değer olgusu sadece çalıĢanlar için değil yaĢamın her alanında yer alan bireyler 

içinde geçerlidir. 

4.6.7. Teknolojik yapı  

ĠĢe iliĢkin teknolojik yapı, fiziksel çevre ile insan arasındaki arayüzü 

oluĢturmaktadır. Teknolojik yapı hem iĢleri ve iĢyerlerini daha güvenli hale 

getirmekte hem de iĢlerin yapılmasını kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca teknoloji 

çalıĢanların yeteneklerini geliĢtirmelerine de olanak sağlamaktadır. Teknolojik yapı 

örgütsel kültürün bir parçası olarak örgütsel bağlılığı etkilemektedir. Çünkü 

teknolojideki değiĢimler çalıĢanların düĢünce yapılarında da değiĢikliğe sebep 

olmaktadır (Güney, 2012b:193). Teknolojik yenilenmeyi kabul etmeyen iĢgörenlerin 

bağlılığında zayıflama meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

Üretim teknolojisindeki iyileĢmelerin gerekçeleri uygun Ģekilde çalıĢanlara 

aktarıldıkça çalıĢanlara teknolojinin getirisi olduğuna inanacak ve örgüte olan 

bağlılığını artıracaktır (Güney, 2007:244). Yani gereklilikler ayrıntılı anlatılmalıdır. 

4.6.8. Değer verme  

Hawthorne çalıĢmaları iĢ hayatında sosyal faktörlerin fiziksel çevreden daha önemli 

olduğunu göstermiĢtir (Spector, 2006:253). Diğer bir ifade ile örgütlerin 

görevlerinden ilki ve öncelikli olanı çalıĢma barıĢını sağlayacak Ģekilde çalıĢma 

ortamını beĢeri iliĢkilerin geliĢmesine yönelik düzenlemektir (Güney, 2012b:283). 

Örgütler için bir değer olarak kabul edilen çalıĢanlar daha gayretli davranmakta, daha 

iyi performans göstermekte ve daha üst pozisyonlara ilerlemek için yeni bilgi ve 

beceriler edinmektedir. Kendisine değer verildiğini hisseden çalıĢan örgütüne daha 

fazla bağlılık duyacaktır (Güney, 2007:244). Böylece çalıĢan daha fazla üretecektir. 
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4.6.9. GeliĢtirme  

GeliĢtirme, eğitimin yanında öğrenmeyi de kapsayacak Ģekilde daha uzun vadeli ve 

örgütsel hedeflerle uyumlu bir Ģekilde çalıĢanların iyi bir geleceğe hazırlanmasına 

denir (Bingöl, 2014:238). Sürekli değiĢim ise geliĢtirmenin bir konusu olmalıdır. 

Teknolojideki değiĢim ve bilgiye eriĢimin artması çalıĢanların sürekli eğitimini 

gerekli kılmaktadır. Bu anlamda, geliĢtirme belirli bir meslekte yetiĢmiĢ iĢgücünün 

bilgi ve becerilerinin yükseltilmesidir (Bingöl, 2014:239). Hizmet içi eğitimlerle 

geliĢen çalıĢan, iĢlerinde monotonluk yaĢamadan daha verimli çalıĢarak ve 

özgüvenini sağlamlaĢtırabilecektir (Güney, 2007:244). GeliĢtirme faaliyeti aĢağıdaki 

üç amacı gerçekleĢtirmek için yapılmaktadır (Bingöl, 2014:239): 

 ÇalıĢanların rol ve sorumluluk kavramlarını kolaylaĢtırmak 

 ÇalıĢanların uzmanlık alanlarında veya yetiĢtirilmesi istenen baĢka 
bir alanda beceri ve yeteneklerini artırmak 

 ÇalıĢanların iĢ tatminlerini artırmak 

GeliĢtirme sonucunda hem örgütün hem de çalıĢanların kazanımları söz konusudur. 

Örgütler niteliği artmıĢ çalıĢanları elde tutabilecekleri gibi çalıĢanlar da örgütsel 

bağlılıklarını artıracaktır. 

4.6.10.  Örgüt kültürü 

Özellikle Uzak Doğu‟daki iĢletmelerin baĢarısında örgütsel bağlılığın payının yüksek 

olduğu tespit edilmiĢ ve bu sebeple örgüt kültürü üzerinde detaylı bir Ģekilde 

durulmaya baĢlanmıĢtır (Güney, 2012b:183).  Örgütsel kültür, bireylerin örgütün 

fonksiyonlarını daha iyi anlamasına yardımcı olan ve uygun örgütsel davranıĢ için 

normları belirleyen ortak inanç, değerler toplamıdır (Hartline, Maxham ve McKee, 

2000:41). Her örgütün kendine has olan örgüt kültürü, o örgütün kimliğini belirtir. 

Örgüt kültürü, örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren, örgüte bağlanmasına yardımcı 

olan ve örgüt üyeleri tarafından paylaĢılan değiĢkenleri sunmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle örgüt kültürü çalıĢanların geliĢtirdiği temel fikir ve düĢüncelerden 

oluĢmaktadır (Güney, 2000:189). Böylelikle örgüt kültürü çalıĢanlara kimlik 

duygusu sağlayarak aidiyet hissi vermektedir. 

Örgüt kültürü kısaca örgüt içindeki ve çevresindeki geliĢmelere uyum sağlamak ve 

yaĢayabilir olmak için örgüt çalıĢanları tarafından paylaĢılan duygu, düĢünce, fikir, 



87 

 

faaliyet, inanç, beklenti, tutum ve varsayımların bütünü olarak genelde ifade 

edilebilir (Güney, 2012b:183). Kısaca örgüt içindeki herĢeyi ifade etmektedir. 

Örgüt kültürü, yazılı bir metin halinde değildir. Örgüt üyelerinin düĢünce 

yapılarında, bilinç ve belleklerinde inanç ve değerler olarak yer almakta ve üyelerin 

örgüte bağlılıklarını artırmaktadır. Örgütte belirgin bir kültürün olması örgüte yeni 

katılanları ve örgüt üyesi çalıĢanları örgüte bağlayan bir etmendir. ÇalıĢanlarının 

örgütsel bağlılığı yüksek olan bir örgütün, güçlü bir örgüt kültürüne sahip olduğu 

belirtilmektedir (Güven, 2006:15-16). Örgüt kültürü çalıĢanlarda örgüt misyonuna 

bağlılığı artırmaktadır (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 2008:49). Aynı zamanda her 

örgütün kendi kültürü örgütlerin gizil bir kimlik göstergesi pozisyonundadır. 

Nitekim, kamu ve özel sektör kuruluĢları örnekleminde yapılan uygulamalı araĢtırma 

sonucunda örgütsel kültür ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki olduğu da 

tespit edilmiĢtir (Kaya, 2008). Aslında bu olgu, tüm sektörler için geçerlidir. 

Örgütün vizyon ve misyonuna inanan, örgüt hedeflerini benimseyen ve paylaĢan 

çalıĢanların, o örgütte uzun süre çalıĢmakta olduğu gözlenmiĢtir. Örgütün amaçlarını 

paylaĢmayan çalıĢanların mecbur kalmadıkça o örgütte uzun yıllar çalıĢması 

beklenmemelidir (Brierly ve Cowton, 2000:350). Bu durumun da çalıĢanların 

örgütsel bağlılık dereceleriyle doğrudan alakalı olduğu tespit edilmiĢtir. Çünkü 

örgütün amaçlarını kendi amaçları olarak görmeyen bireylerin aynı örgütte uzun süre 

kalmaları mümkün olmayacak, bu tür çalıĢanlar buldukları ilk fırsatta iĢletmeden 

ayrılmanın yollarını arayacaklardır.  

ÇalıĢanlarda örgütsel bağlılık derecesinin göstergesi olarak, onların örgüte ve onun 

amaçlarına olan inançlarına, örgütsel amaçları gerçekleĢtirmek için gösterdikleri 

çabalara, bu amaçlara ulaĢma arzusuna ve örgütsel üyeliği devam ettirme arzusunun 

Ģiddetine bakılabilir (Ceylan ve Demircan, 2002:3-4). Örgütsel amaçlara bağlılığı 

tam olan ve örgütün misyon ve vizyonunu benimsemiĢ bireyler, o iĢletmede daha 

uzun süreli çalıĢma eğiliminde olacaklardır. 

ÇalıĢanın iĢletmeye olan bağlılığı birtakım değerlerin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu değerlerin baĢında, bireyin örgütün değerlerini ve amaçlarını kendi 

değer ve amaçları olarak algılaması gelmektedir (Hudson ve Suvillan, 1985). 

ġimdiye dek yapılan birçok çalıĢmada, kendisini örgüte adayan bireylerin iĢletmenin 

baĢarısında pay sahibi olduğu ve firma değerlerinin çalıĢanların örgüte bağlılığında 
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etken bir faktör olduğu bulunmuĢtur (Eren, 2003:67). Kabul edilen değerler 

çalıĢanlar açısından çok önemli olduğu için dikkatli belirlenmelidir.  

Örgütsel değerler ile bireyin sahip olduğu kiĢisel değerler ne kadar uyumlu olursa, o 

çalıĢanın örgütsel bağlılık derecesi o kadar yüksek olmaktadır. Bu durumun aksi 

durumlarında ise ya çalıĢanın örgütsel bağlılık seviyesi düĢük olacak, ya da o çalıĢan 

bulduğu ilk fırsatta iĢletmeden ayrılmak için fırsat kollayacaktır. Bir iĢletme, 

çalıĢanlarının beklentilerini karĢılayacak bir iĢ ortamı sunarsa ve onların profesyonel 

değerlerini benimseyip desteklerse, o iĢletme çalıĢanlarının örgütsel bağlılığı yüksek 

olacaktır. Bunun aksi durumunda da, yani iĢgörenin iĢverenden, onun profesyonel 

değerleriyle çatıĢan isteklerde bulunması durumunda ise o bireyin örgüte karĢı 

beslediği bağlılık derecesinde bir azalma gözlenecektir (Shafer 2002:266-267). 

ÇalıĢanla iĢletme arasındaki pozitif iliĢki de o bireyin sahip olacağı örgütsel bağlılık 

derecesini olumlu olarak etkileyecektir. 

4.7. Örgütsel Bağlılıkla Ġlgili GeliĢtirilen YaklaĢımlar 

Örgütsel bağlılık çalıĢmaları Becker tarafından önerilen “yan-bahis teorisi” olarak 

anılan kurama dayanmaktadır (Cohen, 2007). Alandaki ilk çalıĢmalar bağlılığın 

çalıĢanların örgüte yaptıkları yatırım karĢılığında elde ettikleri kazanımlarla doğru 

orantılı olduğunu ortaya koymuĢtur. Porter ve arkadaĢlarının çalıĢması ile örgütsel 

bağlılık yazının ilgisi somut kaybedilebilecek yatırımlardan çalıĢanların örgütlere 

psikolojik olarak bağlanmalarına doğru kaymıĢtır. AraĢtırmacıların yaklaĢımları 

tutumsal olarak kabul edilmiĢ ve davranıĢsal boyuta taĢınamamıĢtır (Cohen, 

2007:339). Bu çalıĢmayla beraber örgütsel bağlılık yazını sosyal değiĢim kuramı ile 

açıklanmıĢtır (Mowday vd., 1982). Böylece örgütsel bağlılık kuramı daha açıklayıcı 

olmuĢtur. 

Mowday ve arkadaĢları mübadele yaklaĢımı içerisinde örgütsel tutum ve 

davranıĢlarının belirleyicisi olarak örgütsel bağlılığı ön planda görmektedir. Bu 

yaklaĢımla birlikte örgütsel bağlılığın sadece örgütte kalma isteği olmadığı, bununla 

birlikte örgüt değerleriyle bütünleĢmeyi ifade ettiği ve örgütü için çalıĢanın gayret 

gösterme isteğini belirttiği kabul edilmiĢtir (Mowday vd., 1979). Aslında burada, 

bireylerin örgütleriyle ruhsal olarak da bütünleĢtiğini göstermektedir. 
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Bu Ģekilde ilerleyen örgütsel bağlılık yazınında çok boyutlu yaklaĢımlar daha fazla 

benimsenmiĢ ve çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Güncel olarak Allen ve Meyer (1990) 

tarafından geliĢtirilen çoklu bağlılık yaklaĢımı kullanılmaktadır. Örgütsel bağlılık 

kavramının kuramsal geliĢimi, çalıĢmanın bu kısmında kuramları ileri süren 

araĢtırmacıların isimleri ile birlikte ele alınmaktadır. 

4.7.1. Allen ve Meyer’in örgütsel bağlılık yaklaĢımı 

Meyer ve Allen tarafından yapılan örgütsel bağlılık çalıĢmaları alan yazında daha 

fazla kabul görmüĢtür. AraĢtırmacılara göre Becker tarafından ileri sürülen 

metodoloji diğer araĢtırmacılar tarafından sadece tutumsal boyutta ele alındığı için 

açıklayıcı olamamıĢtır (Becker 1960). Buradan hareketle Meyer ve Allen örgütsel 

bağlılık kavramını yeniden ele alarak duygusal ve devam olmak üzere iki türlü 

oluĢabileceğini ileri sürmüĢtür. 

Meyer ve Allen devam bağlılığını, Becker‟in teorisine denk gelecek Ģekilde ele 

almıĢtır. Her iki yaklaĢımda da çalıĢanın örgütten ayrılması halinde karĢılaĢabileceği 

maliyetler söz konusudur. Bu durumdaki maliyetleri yatırımlar ve bedeller olarak ele 

almak mümkündür. ÇalıĢanın çalıĢma hayatı boyunca harcadığı zaman, gösterdiği 

çaba ve yaptığı gönüllü faaliyetler yatırımları ifade ederken, iĢten ayrılması halinde 

kaybedeceği ücret, yeni iĢ aramanın güçlüğü, iĢyerinin saygınlığı ise bedelleri 

oluĢturmaktadır (Adanalı, 2007:6). Meyer ve Allen‟e göre duygusal bağlılık çalıĢanın 

örgütle özdeĢleĢmesi ve bütünleĢmesi anlamına gelmektedir. Örgütte beklentilerini 

karĢılayan ve iĢ tatmini sağlayan çalıĢan örgüte karĢı duygusal bağlılık geliĢtirecektir.  

Allen ve Meyer 1990 yılında ileri sürdükleri yaklaĢımı, Meyer ve Allen 1991 yılında 

daha da geliĢtirerek üçüncü boyut olarak normatif bağlılık ekleyerek yeni bir 

tanımlama tanımlamıĢtır. AraĢtırmacılara göre normatif bağlılık, çalıĢanın 

sosyalleĢme süreci ve iĢe baĢlamadan önceki kültürü ile yakından iliĢkilidir. Örneğin, 

örgütü tarafından ödüllendirilen bir çalıĢan bunun karĢılığında örgütüne bir 

yükümlülük duymakta ve somut bir katkı sağlamaya çalıĢmaktadır. Normatif bağlılık 

duygusal bağlılıktan çalıĢanın örgütte çalıĢmaya devam etmesini kendisine görev 

addetmesiyle, devam bağlılığından ise çalıĢanın herhangi bir yatırım hesabı 

yapmaması ve bedel ödememesiyle ayrılmaktadır (Adanalı, 2007:5-7). Bu ayrım 

farklı bir bakıĢ açısı sağlamaktadır. 
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4.7.2. Etzioni’nin örgütsel bağlılık yaklaĢımı  

Örgütsel bağlılık araĢtırmalarının öncüsü sayılan Etzioni ahlaki, çıkara dayalı ve 

yabancılaĢtırıcı olmak üzere üç tür bağlılıktan bahsetmektedir. Bu anlamda 

Etzioni‟nin örgütsel bağlılığı çalıĢanların görevlere olan itaat duygusuyla 

özdeĢleĢtirdiği ifade edilebilir (Güney, 2007:244). Ġtaatkârlar kolay bağlanmaktadır.  

Ahlaki bağlılıkda ise toplumsal faydaya katkı sağlamayı amaçlayan çalıĢanların 

örgütsel bağlılığının artacağı fikrine dayanmaktadır. Örneğin çalıĢanlar sosyal 

sorumlulukla ilgili örgütsel faaliyetlere daha fazla katılmak istemektedirler (Güney, 

2007:245). Ahlaki bağlılık, çalıĢanın örgütü ile özdeĢleĢmesi ve bütünleĢmesi anlamı 

taĢımaktadır. Özetle bireyler örgütle tamamen birleĢmektedir. Ayrıca çıkara dayalı 

bağlılıkta örgüt ile çalıĢanı arasında bir mübadele söz konusudur. ÇalıĢanların 

örgütsel bağlılık duymasının esas nedeni örgüte yaptıkları katkı karĢısında alacakları 

ödüllerdir (Adanalı, 2007:4). Bu mübadele çerçevesinde daha fazla kazanım elde 

edeceğine inanan çalıĢan, içinde bullunduğu örgütüne daha fazla bağlılık 

gösterecektir. 

YabancılaĢtırıcı bağlılık ise çalıĢan tarafından örgütüne karĢı pozitif duygular 

beslenmediği halde zorunluluktan örgütte kalmasını ifade etmektedir. ÇalıĢanlar 

herhangi bir çıkar iliĢkisi olmadığı ve ahlaki açıdan bir katkı beklenmediği halde 

örgütte bulunmaya devam edebilmektedir. YabancılaĢtırıcı bağlılığın çalıĢanların 

davranıĢları kısıtlandığı için çalıĢanın zaman içerisinde örgüte karĢı olumsuz 

eğilimini içermektedir (Güney, 2007:245). ÇalıĢanlar örgüt içinde sürekli rahat 

hareket etmek istemektedir. 

4.7.3. C. O’Reilly ve Chatman’ın örgütsel bağlılık yaklaĢımı  

1980‟li yıllara gelindiğinde, örgütsel bağlılık kuramında üçlü bir yapının ele 

alınmaya baĢlandığı görülmektedir. Bu anlamda O'Reilly ve Chatman ile Meyer ve 

Allen‟in çalıĢmalarının örgütsel bağlılığın yapılandırmasına öncülük ettiği ifade 

edilebilir.  

Örgütsel bağlılık çalıĢanın örgütüne psikolojik olarak bağlanma derecesi olarak 

tanımlanmıĢ ve çalıĢanın örgütsel değerleri ne kadar içselleĢtirdiğini sorgulanmıĢtır. 

AraĢtırmacıların tasnifine göre örgütsel bağlılık aĢağıdaki Ģekilde üç grupta 

toplanabilmektedir (O'Reilly ve Chatman, 1986): 
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 Belirli, dıĢsal ödüller açısından uyum, 

 Psikolojik olarak bağlanmayı içeren özdeĢleĢme, 

 KiĢi-örgüt uyum bağlamında içselleĢtirme. 

O'Reilly ve Chatman tarafından örgüt ile çalıĢan arasındaki değiĢim araçlarının ve 

çalıĢanın örgüte psikolojik olarak bağlanma yönteminin açıklandığı anlaĢılmaktadır. 

Bu anlamda örgütsel bağlılığın dar ve geniĢ kapsamlı meydana geldiği 

görülmektedir. KiĢi-örgüt uyumu için kullanılan araçlar söz konusu olduğunda dar 

kapsamdan, psikolojik bağlanma söz konusu olduğunda geniĢ kapsamdan 

bahsedilebilir (Cohen, 2007:340). Uyum bağlılığında çalıĢanlar sadece belirli 

ödülleri elde edebilmek için gerektiği kadar çalıĢmaktadır. ÖzdeĢleĢme bağlılığı ise 

çalıĢanların örgüt içerisindeki beĢeri iliĢkilerden kaynaklanan bağlılık derecesidir. 

ĠçselleĢtirme bağlılığı çalıĢanların örgütsel bağlılık seviyelerinin en yüksek olduğu 

bağlılık çeĢididir. Örgütsel değerlerle çalıĢanların bireysel değerleri örtüĢtüğünde 

içselleĢtirme bağlılığı ortaya çıkmaktadır (Güney, 2007:246). Bu nedenle örgütün 

değerleri ve misyonu çalıĢana uyumlu olması örgüt lehinedir. 

AraĢtırmacılar tarafından gündeme getirilen diğer bir konu da örgütsel bağlılığın 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢlarının bir önceli olduğudur. Daha önceki örgütsel 

bağlılık araĢtırmaları personel devrine odaklı görgül çalıĢmalar yaptığından, O'Reilly 

ve Chatman örgütsel bağlılığın olumlu yansımasının daha fazla olabileceğini 

göstermiĢtir. 

Alanda yapılan bazı çalıĢmalar O'Reilly ve Chatman tarafından öne sürüldüğü gibi 

itaat, özdeĢleĢme ve içselleĢtirmenin tam olarak çalıĢanın örgüte psikolojik 

bağlanmasını karĢılamadığı sonucuna varmıĢtır (Mathieu ve Zajac, 1990; Meyer ve 

Herscovitch, 2001). AraĢtırma farklı sonuçları da ortaya çıkarmıĢtır. 

Nitekim itaatin paylaĢılan değerlerden ziyade özel ödüller elde etmek için beslendiği 

savunulmuĢtur (MeĢe, 2007:244). Benzer Ģekilde çalıĢanların gruba aidiyetlerini 

ispat edebilmek için özdeĢim sergileyebileceği belirtilmektedir.  

4.7.4. Kanter’in örgütsel bağlılık yaklaĢımı 

Kanter tarafından yapılan sınıflandırmada örgütsel bağlılık türleri devamlılık, uyum 

ve kontrol olarak adlandırılmıĢtır. AraĢtırmacıya göre örgütsel bağlılık türleri 
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çalıĢanlarda tek baĢına geliĢmemekte, etkileĢim halinde üçü bir arada ortaya 

çıkabilmektedir (Adanalı, 2007:5). ÇalıĢanlarda bir tür bağlılık geliĢmesi diğerlerinin 

de güçlenmesine neden olabilmektedir. 

Devamlılık bağlılığı, çalıĢanların örgüte bağlanmasının nedeni örgütün çalıĢmaya 

devam edecek olmasıdır. ÇalıĢanların örgüte yaptıkları katkılar örgütten ayrılmalarını 

zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca örgütlerdeki çalıĢanlar iĢten ayrılmanın kendileri için 

masraflı olacağına inandıklarından dolayı örgütte kalmayı tercih etmektedir (Güney, 

2007:247). Ayrıca yeni bir örgüt arayıĢı çalıĢanlar açısından belli bir gider anlamı da 

taĢımaktadır. 

Uyum bağlılığı, örgüt içerisindeki sosyal iliĢkilere dayalı geliĢen bağlılık türüdür. 

ÇalıĢanların örgütsel bağlılıkları çalıĢma ortamındaki durum kaynaklı meydana 

gelmektedir. Örgüt içerisinde uygulanan oryantasyon programları, özel günlerin 

örgüt çapında bildirimi, örgütsel sembollerin kullanılması uyum bağlılığını artırıcı 

etki göstermektedir (Güney, 2007:247). Kısaca çalıĢan örgütüne değer katmaktadır. 

Kontrol bağlılığı, örgütsel bağlılığın temel nedenini örgütsel norm ve kurallar olarak 

göstermektedir (Adanalı, 2007:5). Yazılı olan kurallar kadar yazılı olmayanlar da 

kontrol bağlılığında belirleyicidir. ÇalıĢanın kontrol bağlılığı geliĢtirmesi örgütsel 

norm ve değerlerin yönlendirici olduğuna inanması durumunda genelde ortaya 

çıkmaktadır (Güney, 2007:247). Normlar, değerler çalıĢana göre düzenlenmelidir. 

4.7.5. Wiener’in örgütsel bağlılık yaklaĢımı  

Wiener örgütsel bağlılığı normatif değerler açısından incelemiĢ, sonrasında örgüte 

bağlılığı, araçsal bağlılık ve örgütsel bağlılık olarak iki grupta incelemiĢtir (ġahin, 

Perçin ve Özkul, 2009:30). Araçsal güdüleme olarak da isimlendirilen araçsal 

bağlılık, çalıĢanların bireysel çıkarlarını gözeterek geliĢtirdikleri bağlılık türüdür. Bir 

mübadele anlayıĢı içerisinde çalıĢanlar beklentileri karĢılandığı müddetçe örgüte 

bağlılık göstermektedir. Bu nedenle örgütlerde motive edici faktörler çalıĢanların 

kiĢisel menfaat temin etmesini sağlayacak Ģekilde tasarlanabilmektedir (Güney, 

2007:248). Bu Ģekilde örgüt çalıĢanların beklentilerini karĢılarken, karĢılığında 

çalıĢanların örgüte katkı sağlamasını ve bağlanmasını beklemektedir. 

Araçsal bağlılığın aksine örgütsel bağlılık çalıĢanların örgütün norm ve değerleri ile 

özdeĢleĢmesi durumu için kullanılmaktadır. ÇalıĢanların bireysel çıkarlarından 
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ziyade örgütsel çıkarlar daha ön planda tutulmaktadır. Normatif bağlılık olarak da 

adlandırılan örgütsel bağlılıkta çalıĢanlar örgütün amaç ve hedefleri ile uyumlu 

hareket etmektedir (Güney, 2007:248). Örgütün misyonunu benimsemiĢ çalıĢan 

örgütün hedeflerine hitap edecek davranıĢlar sergilemektedir.  

Wiener, modeli oluĢtururken kiĢi-örgüt uyumu ile sadakat-görev bilinci arasındaki 

etkileĢimi ele almıĢtır. AĢağıda Çizelge 4.1‟de yer aldığı gibi örgütsel değerler ile 

uyumlu değerlere sahip çalıĢanlardan sadakati yüksek olanların bağlılıkları da yüksek 

olmaktadır. Diğer taraftan örgütsel değerlere uyum sağlayamayan çalıĢanların 

yabancılaĢtığı belirtilmektedir (ġahin, Perçin ve Özkul, 2009:30). YabancılaĢma bir 

zaman sonra çalıĢanın sosyal yaĢamını da etkisi altına alacaktır. 

Çizelge 4.1 Wiener‟in Örgütsel Bağlılık Modeli 

 GenelleĢtirilmiĢ Sadakat ve Görev 

Bilinci 

KiĢi-Örgüt Uyumu 

Değerler Uyumlu Yüksek-Dengeli Orta-Normatif 

Değerler Ġlgisiz Orta-Kör Sadakat Bağlılık Yok-Orta 

Değerler Uyumsuz YabancılaĢma YabancılaĢma 

Kaynak: Wiener, 1982; Aktaran ġahin, Perçin ve Özkul, 2009. 

4.7.6. Staw ve Salancik’in örgütsel bağlılık yaklaĢımı 

Örgütsel bağlılık çalıĢmalarında Staw ve Salancik bağlılığı tutumsal boyuttan 

davranıĢsal boyuta taĢımaktadır. Esasen Becker‟in yan bahis terorisinin çalıĢanın 

örgütle iliĢkisini davranıĢ bağlamında araĢtıran ilk çalıĢma olduğu görülmektedir. Bu 

kurama göre, çalıĢanların örgüte bağlı kalmalarının arkasında yatan gizli neden 

örgüte yaptıkları yatırımlardır (Cohen, 2007:339). ÇalıĢanın örgütten ayrılması 

durumunda yatırımı kaybetme riski bulunduğu için örgütsel bağlılığın geliĢtiğini 

belirtilmektedir (Becker, 1960). Bu teoride örgütsel bağlılık ödüller ile katlanılması 

muhtemel maliyetlerin sonucundaki bir fonksiyon olarak görülmektedir (Reichers, 

1985). Bu fonksiyon örgütlerde ki hesabın sonucunu göstermektedir. 

Benzer Ģekilde örgütsel bağlılığın çalıĢanların bireyin kendi davranıĢlarını 

değerlendirmesi sonucunda ortaya çktığını belirtmektedir (Staw ve Salancik, 1977). 
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AraĢtırmacılara göre tutumsal bağlılık çalıĢanların bir mübadele sonucunda örgütten 

beklentilerini karĢılayabildiklerinde oluĢmaktadır. Diğer yandan davranıĢsal bağlılık 

ise örgüte duyulan bağlılığın davranıĢlarda açıkça kendini göstermesini ifade 

etmektedir (Güney, 2007:250). Bireylerin davranıĢında bağlılık gözlemlenmektedir.  

4.7.7. Penley ve Gould’un örgütsel bağlılık yaklaĢımı 

Penley ve Gould (1988) örgütsel bağlılığı Etzioni‟ye benzer Ģekilde tasnif etmiĢ, 

ahlaki, çıkarcı ve yabancılaĢtırıcı bağlılık olarak üç grupta ele almıĢtır. 

AraĢtırmacılar Etzioni‟den farklı olarak bağlılığın araçsal ve efektif olmak üzere iki 

baskın yönünden bahsetmektedir (Bozkaya, 2013:50). Araçsal yön çalıĢanların Ģahsi 

çıkarlarına vurgu yaparak mübadele iliĢkisine değinirken, efektif yön çalıĢanların 

örgüte psikolojik bağlanmasını belirtmektedir. 

AraĢtırmacılar ahlaki bağlılık kapsamında fazla mesai yapma, örgüt çıkarlarını her 

durumda ön planda tutuma gibi davranıĢlar gösterildiğini belirtmektedir. Diğer 

taraftan çıkarcı bağlılıkta ise çalıĢanın kendini gösterme çabaları söz konusu 

olmaktadır (Ağıroğlu-Bakır, 2013:56). YabancılaĢtırıcı bağlılıkta ise çalıĢan herhangi 

bir kazanım elde edemese de zorunluluktan örgütte kalmaya devam etmektedir. 

4.8. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları 

Örgütsel bağlılık literatüründe gerçekleĢtirilen ilk çalıĢmalar; yüksek örgütsel 

bağlılığın, iĢ performansı ve dolayısıyla verimliliği arttıracağı düĢüncesinden yola 

çıkılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu doğrultuda örgüte bağlanmanın, çalıĢanın 

davranıĢını etkilemesiyle ilgili aĢağıda yer alan dört tür sonuçtan söz 

edilebilmektedir (Balcı, 2003:28): 

 Örgütün amaç ve değerlerine tam olarak kendini adayanlar, örgütsel 

etkinliklere aktif olarak katılırlar. 

 Kendilerini örgüte adayan çalıĢalar, genelde örgütte kalmaya ve örgütün 

amaçlarına ulaĢmasına katkıda bulunmaya güçlü istek duyarlar. 

 Örgüte bağlılık ile iĢten ayrılma arasında tutarlı ters bir iliĢki 

bulunmaktadır. 
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 ÇalıĢmaya ilk baĢlandığı zamanlarda, iĢten alınan doyum, iĢten 

ayrılmanın en önemli belirleyicisi iken; zaman geçtikçe bağlılık, iĢ 

doyumuna kıyasla, iĢten ayrılmanın daha güçlü bir belirleyicisi 

olmaktadır. 

Bu çerçevede, örgütsel bağlılığın iĢ tatmini ve üretkenlikle pozitif iliĢkisi olduğu, 

devamsızlık ve iĢten ayrılmaları azalttığı belirtilmektedir (Lingard ve Lin, 2004:410). 

ĠĢletmeye bağlılığı yüksek olanların iĢ tatminlerinin de yüksek olduğu 

gözlenmektedir. ĠĢ tatmini yüksek olan çalıĢanların ise daha mutlu oldukları ve buna 

bağlı olarak iĢ verimlerinin de yüksek olduğu belirtilmektedir. Genel olarak alanda 

yapılan çalıĢmalar sonucunda; örgütsel bağlılığın performansı olumlu etkilediği, iĢ 

tatminini artırdığı, böylelikle örgütsel verimlilikte de artıĢa neden olduğu tespit 

edilmiĢtir (Erdem, 2007). Bu durum sonucunda üretimin artıĢı da gözlemlenmiĢtir. 

Örgütsel bağlılıkla ilgili sonuçları, aĢağıda belirtilen Ģekildeki gibi bir sırada vermek 

mümkündür (MeĢe, 2007:251-252): 

 Tüm bağlılık türleri çalıĢanın örgütte kalmasıyla pozitif yönde, iĢten 
ayrılmasıyla negatif yönde iliĢkidedir. 

 Duygusal bağlılığı fazla olan bir çalıĢan, katılımcılık gösterme 
konusunda daha istekli davranmaktadır. 

 Duygusal bağlılığı fazla olan çalıĢanların devamsızlık yapma ihtimali 

daha düĢüktür. 

 Duygusal bağlılığı daha fazla olan çalıĢanların performansları daha 
yüksektir. 

 Devam bağlılığı olan çalıĢanlar ayrılmaları durumunda oluĢacak 
maliyetler nedeniyle örgütte kalmaya devam etmektedir. 

 Devam bağlılığı iĢe devam gibi performans göstergeleri ile iliĢkili 
olmayabilir. 

 Normatif bağlılığı olan çalıĢanların gönüllü davranıĢlarda bulunması 

beklenmektedir. 

 Normatif bağlılığı olan çalıĢanların etkinliği zayıf olabilir. 

Ayrıca Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı yüksek olan çalıĢanların örgütler açısından 

daha değerli ve örgütte tutulması gereken çalıĢanlar olarak görüldüklerini 

vurgulamaktadır. ÇalıĢanların iĢletmelerine olan bağlılığının artması iĢletmenin 

sorunları ile ilgilenme ve özveri ile çalıĢmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, 

iĢletmede daha uzun süreli istihdam edilmeyi düĢünmelerini de sağlamaktadır. 
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Ayrıca örgüte bağlılığı yüksek çalıĢanların sahip oldukları bilgiyi diğerleriyle 

paylaĢma eğiliminin daha yüksek olduğu da gözlemlenmiĢtir. 

Örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde olan çalıĢan, zor zamanlarda da örgüttün yanında 

olmakta, iĢe devam konusunda disiplinli yaklaĢmakta, örgütün varlıklarını 

korumakta, olası hata ve noksanlıklara sebebiyet vermemekte ve örgütsel hedeflerle 

bireysel hedefleri uyumlaĢtırmaktadır (Ceylan ve Demircan, 2002:53). ÇalıĢanların 

güçlü örgütsel bağlılığı; bireyde örgüte aitlik duygusunu artırmakta, güvenlik 

duygusunu geliĢtirmekte, örgüte yararlı olabileceğini hissederek ve örgüt içinde ve 

dıĢında amaç oluĢturmasını sağlamaktadır (Mowday vd., 1982). Kendisiyle örgütün 

amaçlarını bütünleĢtiren, örgütsel bağı yüksek olan bireylerin örgüte katkısı da bir o 

kadar yüksek olmaktadır. 

Bunlarla birlikte, örgütsel bağlılığın örgüt açısından sonuçlarına bakıldığında, 

bağlılığın sonuçlarından olan devir hızı ve devamsızlık gibi durumsal değiĢkenler 

açısından hem olumlu hem de olumsuz yönler söz konusudur. Yüksek seviyede 

bağlılığın örgütler açısından hem maliyetleri hem de yararları bulunmaktadır 

(Mowday vd., 1982). Örgütsel bağlılığın iĢe devamsızlık, personel devri, iĢten 

ayrılma niyeti gibi istenmeyen olumsuz tutumlar üzerinde negatif bir etkisi olduğu 

tespit edilmiĢtir (Erdem, 2007). ÇalıĢanların bu olumsuz davranıĢları 

benimsememeleri için örgütsel bağlılığın kurulmasını destekleyici uygulamalar ve 

yönetim tarzı benimsenmelidir. Örgütlerin geleceği için bu durum çok önemlidir. 

Görüldüğü gibi, araĢtırmacılar, çoğunlukla örgütsel bağlılığı örgüte yararları 

açısından ele almıĢlardır. Ancak örgütsel bağlılığın bireyler açısından olumsuz 

sonuçları da bulunmaktadır. Yüksek derecede bağlılık duyan bireyler, kariyer 

ilerlemesi ve iĢ fırsatlarını örgüte bağlılıkları yüzünden geri çevirebilmektedirler. Pek 

çok iĢte, kariyer ilerlemesi örgütler arasındaki çalıĢan hareketleriyle sağlanmaktadır. 

Ayrıca bireyler iĢ değiĢtirdikleri ve yeni iĢ iliĢkilerinde baĢarılı olmak için çaba sarf 

ettiklerinde bu durum çalıĢanların kiĢisel geliĢimleri ile sonuçlanabilmektedir. 

ÇalıĢanlar tek bir örgüte bağımlı olduklarında, hareketlilik aracılığı ile elde 

edebilecekleri olası kazançlardan vazgeçebilirler. ÇalıĢanların örgüt içindeki 

ilerlemeleri örgütün terfi politikalarına ve fırsatlarına bağlıdır. Örgüte bağlı çalıĢanlar 

ise bu fırsatları azaltırlar. Ancak bağlılık bir örgütte pek çok çalıĢan için fırsat 

maliyetleri ile sonuçlanabilmektedir (Gözen, 2007:80). Bu fırsat maliyetlerinin iyi 
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hesap edilerek hem örgüt hem de çalıĢan lehine sonuçlandırılması için örgüt 

tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır. Sonuçta örgütsel bağlılık maliyetlerinin 

yanında pek çok fayda da sağlamaktadır. Örgütler için hangi çeĢit örgütsel bağlılık 

olmasına bakılmaksızın örgüt faydasına katkıda bulunacak çalıĢanlar bulundurulması 

büyük bir avantaj sağlamaktadır.  

Buna karĢın olumsuz sonuç olarak da, yüksek bağlılık bazen çalıĢanların 

geliĢmesinin ve hareketlilik fırsatlarını sınırlamaktadır. Bu durum aynı zamanda 

yaratıcılığı ve yenileĢmeyi bastırmakta, geliĢmeye karĢı direnç oluĢturmaktadır. 

Yüksek derecede bağlılık, bireyi aĢırı derecede grupla bütünleĢmesi ve kimliğinin 

grup içinde erimesine yol açmaktadır. Bu bireyler ayrıca kiĢisel yetersizliklerini 

kapatmak amacıyla grup içinde daha etkin olma çabası gösterdiklerinde, bazen aile 

iliĢkilerinde gerilimler yaĢamaktadırlar. Yüksek örgütsel bağlılıkla birlikte yüksek iĢ 

bağlılığı olan bireyler, zamanlarının büyük bir bölümünü iĢlerine ve örgütlerine 

ayrıldıklarından aile sorumlulukları göz ardı etmekte, ev ve iĢ yaĢantısında denge 

kuramayabilmektedir (Balay, 2000:90). Bu kapsamda iyi organize olmuĢ örgütlerde 

sosyalleĢmenin uygulanabileceği çalıĢanlara yönelik organizasyonlar örgütlerin 

devamlılığı açısından büyük fayda sağlamaktadır. Hem böylece çalıĢanların 

aileleriyle birlikte örgütlerinin ayrılmaz bir parçası olması örgütün amaç ve 

hadeflerine ulaĢmasında büyük bir katkı sağlayacaktır. 
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5. Ġġ TATMĠNĠ KAVRAMI, TANIMI, ÖNEMĠ, BENZER 

KAVRAMLARLA ĠLĠġKĠSĠ, ÖNCÜLLERĠ, SONUÇLARI VE Ġġ TATMĠNĠNĠ 

BELĠRLEYEN FAKTÖRLER 

Bu bölümde, bireyin günlük yaĢantısının büyük bir kısmını alan iĢ hayatına iliĢkin 

beklentilerinin karĢılanma derecesini veren tatmin konusu ele alınmaktadır. 

Bütünleyici ve kapsayıcı bir yaklaĢımla kavramsal olarak incelenen iĢ tatmininin 

önemi, benzer kavramlarla iliĢkisi, neden olan faktörler ve sonucunda meydana gelen 

değiĢiklikler tartıĢılmaktadır. 

5.1. ĠĢ Tatmini Kavramı ve Tanımı 

ĠĢ tatminini de kapsayan “tatmin” kavramının sözlük anlamı “istenen bir Ģeyin 

gerçekleĢmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum” Ģeklinde Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde nitelendirilmektedir.  

ĠĢ tatmini genel olarak; kiĢinin iĢine ve onun boyutlarına karĢı duyduğu his ve 

tavırlar olarak anlaĢılmakla birlikte, literatürde bu kavramla ilgili farklı tanımlar 

mevcuttur. Bazı tanımlara aĢağıda yer verilmektedir: 

 ĠĢ tatmini, çalıĢanların iĢi ile ne kadar mutlu olduğunun bir 

göstergesidir (Colman, 2001:386). 

 ĠĢ tatmini, Locke‟a göre, kiĢinin iĢini veya iĢ tecrübelerini 
değerlendirmesi sonucu oluĢan pozitif veya hoĢnut ruh halidir (Saari 

ve Judge, 2004:396). 

 ĠĢ tatmini, iĢin özellikleri ile çalıĢanların beklentilerinin uyumunun 
ve örgütsel sağlamlılığın bir göstergesidir (Güney, 2000:119).  

 ĠĢ tatmini, iĢyerinde veya organizasyonlarda kiĢisel beklentilerin 

nasıl karĢılandığı ile ilgili bireysel bir tutumdur (Coomber ve 

Barriball 2007:299).  

 ĠĢ tatmini, iĢin çalıĢan üzerindeki toplam etkisidir (Demir, 2007). 

 ĠĢ tatmini, çalıĢanların bedensel ve zihinsel iyilik halinin bir 
göstergesidir (Keser, 2007). 
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 ÇalıĢanların çalıĢma ortamına iliĢkin gösterdikleri tutumsal boyutları 

içeren genel bir kavram olan iĢ tatmini, çalıĢanların maddi ve manevi 

ihtiyaçlarının karĢılanması sonucunda ortaya çıkan mutlu ve huzurlu 

olma durumudur (Güney, 2007:39).  

Bu açıklamaların sonucunda iĢ tatmini, çalıĢanların iĢine ve iĢyerine yönelik genel 

tutumu olarak ifade edilebilir. Özetle iĢ tatmini, çalıĢanların örgütsel amaçlara 

ulaĢmak için gösterdikleri çaba karĢılığında iĢin kendisinden, çalıĢma ortamından, 

yönetici ve çalıĢma arkadaĢlarından memnun olma durumudur.  

ĠĢ tatmini sadece maddi çıkar elde edilmesi değil aynı zamanda bireyin sosyal bir 

ortamda yer almaktan ve ayrıca bir ürün veya hizmet oluĢturmaktan duyduğu 

mutluluktur (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 1998). Yani mutluluk motive etmektedir. 

ĠĢ tatminine iliĢkin ölçümleri genel olarak 1930‟lara, Elton Mayo ve ekibi tarafından 

yürütülen Hawthorne araĢtırmalarına kadar götürmek mümkündür (Keser, 2007:224). 

ÇalıĢanların üretim faktörlerinden yalnızca ve en değersizi olarak görülen klasik 

anlayıĢın hakim olduğu bir dönemde yapılan araĢtırmalar, çalıĢanların beklentilerin 

karĢılanması ile performanslarının artacağı gerçeğini ortaya çıkarmıĢtır. 

ĠĢ tatmini konusundaki araĢtırmalar, iĢ tatmininin bireysel ve örgütsel performans 

üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Son dönemlerde çalıĢanların sürdürülebilir 

rekabet avantajı sağlayacak unsurlardan birisi olduğunun kabul edilmesiyle iĢ tatmini 

de anahtar performans göstergesi olarak kabul edilmiĢ ve sürekli izlenmeye 

baĢlamıĢtır (Tak ve Aydemir, 2002). Bu izleme sonucuna göre gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

5.2. ĠĢ Tatmini Kavramının Önemi 

ĠĢ tatmini örgütsel davranıĢ ya da endüstriyel psikoloji alanında en fazla oranda 

incelenen ilk on konu arasında yer almaktadır (Telman ve Ünsal, 2004). Bireyin 

ihtiyaçlarının karĢılanması için duyduğu maddi kaygıların yanında sosyoduygusal 

açıdan da saygı görme ve değer atfetme gibi iĢ hayatındaki beklentilerin karĢılandığı 

ya da tam aksi olduğu durumlarda iĢ tatmininin önemi giderek artmaktadır. 
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5.2.1. ĠĢ tatmini kavramının çalıĢanlar açısından önemi  

ÇalıĢanların iĢ tatmini yaĢaması iĢin özelliklerinin çalıĢanın beklentilerini karĢılaması 

ile orantılıdır. ÇalıĢanların iĢine iliĢkin kendini geliĢtirme imkânı bulması için iĢ 

tatmini yaĢaması önemlidir (Keser, 2007:226). Tatmin, bireyi çalıĢmaya sevk eder.  

ĠĢ tatmini çalıĢanlar açısından bireyin iyilik halini, iĢ performansını, verimliliğini, 

üretilen hizmetin kalitesini ve sonuç olarak müĢteri memnuniyetini derinden 

etkilemektedir (KuĢluvan, 2009:51). Kısaca, iĢ tatmini iĢyerindeki tüm olgulara karĢı 

duyulan iyilik hali olduğuna göre bireyin kendisini, iĢini ve etkileĢimde bulunduğu 

diğer bireyleri etkilemektedir.  

ĠĢ tatmini, iĢten kaynaklanan stresle ile doğru orantılıdır. ĠĢ tatminsizliği yaĢayan 

birey kendini güçsüz ve yeteneksiz hissetmeye baĢlayacak ve tatminsizliğin 

artmasıyla kiĢilik bozuklukları dahi ortaya çıkacaktır (Tekingündüz, 2012:33). 

ÇalıĢanların iĢ tatmini yaĢaması, çalıĢma ortamına değer atfetmesi ve yaptığı iĢi 

anlamlı görmesi bakımından önemlidir. ÇalıĢmak bireylerin psikolojik iyilik halinin 

temelini oluĢturmaktadır. Öyle ki, iĢ tatmini sağlayamayan çalıĢanların özel yaĢamı 

da olumsuz etkilenmektedir (Keser, 2007:230). Adeta yaĢam dengesi değiĢmektedir. 

ÇalıĢanların tatmin derecesini etkileyen bir baĢka etken olarak örgüt içerisinde 

yaĢanan çatıĢmalar gösterilebilir. ÇalıĢma ortamında akranlarla yaĢanan çatıĢmalar 

ile iĢ tatmini arasında ters orantılı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Frone, 

2000:247). Genel olarak bireyin iĢ tatmini sağlamasının hem fiziksel hem de ruh 

sağlığı açısından önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. ĠĢ tatmini sağlayan çalıĢanın 

örgütsel tutum ve davranıĢlarında da olumlu geliĢmeler yaĢanmaktadır.  

5.2.2. ĠĢ tatmini kavramının yöneticiler açısından önemi  

ĠĢ dünyasının çevresinde yaĢanan geliĢmeler yönetim felsefesinde ve iĢ yapma 

tarzında da bazı değiĢiklikleri kaçınılmaz kılmıĢtır. Ġyi yönetim becerileri ile birlikte 

ürün veya hizmetin kalitesi ve çalıĢanların iĢ tatmin dereceleri güncel yaklaĢımların 

temelini oluĢturmaktadır. Bu tarz bir yaklaĢımı benimseyen yönetim anlayıĢı, 

çalıĢanların sadece iĢ tatminini değil örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık ve 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gibi olumlu örgütsel davranıĢlarını arttırarak iĢten 

ayrılma niyeti ve devamsızlık gibi olumsuz davranıĢları da azaltmaktadır. Japon 

yönetim anlayıĢının baĢarısı; çalıĢanların iĢ tatmininin sağlanması konusunu özel 
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hayatlarına önem verilmesi ile de iliĢkilendirilmektedir (Keser, 2007:231). Japon 

yönetim anlayıĢının Batı tarafından örnek alınması ve örgütlere uyarlanması 

sonucunda çalıĢanların iĢ tatminlerinin yüksek seviyelerde tutulmasının iĢgücü 

verimliliğini artırarak hizmetin ve ürünün kalitesinde artıĢ meydana getirdiği 

görülmüĢtür.  

Yöneticiler açısından çalıĢanların kurumsal menfaati ön planda tutarak örgütsel 

hedeflerle uyumlu bir Ģekilde etkili, etkin ve verimli çalıĢmaları önemlidir. 

Geleneksel yöntemlerle çalıĢanlarda iĢ tatmini yaratılması sadece dıĢsal faktörlerle 

mümkün olabilirken, yeni nesil çalıĢanlarda içsel tatmin daha ön plana çıkmaktadır. 

Yeni nesli anlayabilen yöneticiler baĢarı elde edebileceği için çalıĢanların tatminini 

etkileyen faktörlerin tespit edilerek üzerinde durulması, örgütlerin varlığını devam 

ettirebilmesi açısından da önemlidir. 

Sonuç olarak, yönetimin temel gayesi sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak 

olduğuna göre çalıĢanların verimliliğini ve performansını artıracak yaklaĢımlar daha 

ön plana çıkmaktadır. ĠĢgücü verimliliği ancak pozitif bir çalıĢma ortamında ve 

çalıĢma barıĢının hakim olduğu bir iĢyerinde artabilecektir (Topcu, 2016). Buradan 

hareketle, yöneticilerin örgütlerine sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak beĢeri 

sermayenin yönetimi için kullanabilecekleri araçlardan birisi de iĢ tatmininin 

artırılması olacaktır. 

5.2.3. ĠĢ tatmini kavramının örgütler açısından önemi  

Örgütler bakımından ayrı bir öneme sahip olan iĢ tatmini, soyut olan ürünün somut 

hale gelmesini ve yararlanıcının gözünde iĢletmeyi temsil eden çalıĢanın kurumsal 

imajı oluĢturmasını temin etmektedir (KuĢluvan, 2009:51). Geleneksel yaklaĢımda iĢ 

tatmini sadece kiĢilerin tercihlerini anlamaya yönelirken, bireysel hedeflerin 

belirleyicileri ve sonuçlarının araĢtırılmaya baĢlanması iĢ tatmini araĢtırmalarını 

geniĢletmiĢtir (Kanfer, 1992:2). Özellikle yeni neslin çalıĢma hayatına dahil olması 

ile iĢveren markasının önemi bir kat daha artmıĢtır. Çünkü çalıĢanlar artık örgütlerin 

sadece var oluĢ nedenlerini sorgulamamakta, sürdürülebilirlik anlamında katkılarını 

da araĢtırmaktadır.  

Diğer yandan çalıĢanlar, örgütler için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilecek 

bir kıymet niteliği taĢımaktadır. ĠĢ tatmini örgütsel performansla birlikte 
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sürdürülebilir rekabet avantajını da etkilemektedir (KuĢluvan, 2009:51). ĠĢ tatmininin 

fazlaca hissedildiği örgütlerde çalıĢanlar daha kaliteli ürün ve hizmet üretmektedir. 

ĠĢ tatminsizliği yaĢanan örgütlerde ortaya çıkabilecek durumlar aĢağıda 

sıralanmaktadır (Tekingündüz, 2012:34): 

 ĠĢgücü verimliliğinde azalma,  

 ĠĢten ayrılma niyetinde artma,  

 Devamsızlıklarda artma,  

 Örgütsel bağlılıkta azalma,  

 Ekip çalıĢmalarında uyumsuzluk,  

 Bireysel yetersizlik algısında artma,  

 ĠĢe alım ve oryantasyon maliyetlerinde artma,  

 ĠĢgören devir hızı maliyetlerinde artma. 

Örgütler açısından maliyetlerin artması önemli bir husus olarak ön plana 

çıkmaktadır. ĠĢ tatmini örgüt için hem verimliliği artırıcı hem etkinliği ve etkililiği 

sağlayıcı hem de maliyetleri azaltıcı bir araç olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

5.3. ĠĢ Tatmininin Benzer Kavramlarla ĠliĢkisi  

ĠĢ tatmini kavramının çoğunlukla motivasyon ile birbirinin yerine kullanıldığı 

görülmektedir. Benzer Ģekilde iĢgücü verimliliği de tatmin ile doğrudan bağlantısı 

sebebiyle iliĢkilendirilmektedir. Keza bireysel iĢ performansının da temel 

belirleyicilerinden birisi iĢ tatminidir. Bu sebeple performans ile ilgili çalıĢmalarda iĢ 

tatmini konusu sıklıkla ele alınmaktadır. ĠĢ tatminsizliği ile birlikte ortaya çıkması 

muhtemel tükenmiĢlik ise bir diğer ilgili kavram olarak ele alınmaktadır. ÇalıĢmanın 

bu kısmında sırasıyla motivasyon, verimlilik, performans ve tükenmiĢlik kavramları 

açıklanmaya çalıĢılmaktadır. 

5.3.1. Motivasyon 

Güdüleme olarak bilinen motivasyon Latince hareket etmek anlamına gelen 

“movere” kökünden türemiĢtir. Motivasyonu tanımlamak için kullanılan pek çok 

yaklaĢım ve kuram bulunmaktadır. Genel olarak motivasyon örgütlerde bireyin 

belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçmesini sağlayan güç olarak 

nitelendirilmektedir (Aksoy, 2007:33). Motivasyon harekete geçen bireyin amacına 
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yönelmeyi ve o yönelimini sürdürmeyi de sağlamaktadır (Colman, 2001:464). Bu 

tanımlardan yola çıkarak motivasyonu, örgüt içerisindeki çalıĢanları örgüt amaçlarına 

yönlendirmek ve bu yönde sürekli çalıĢmalarını temin etmek için gösterilecek 

çabaların toplamı olarak bir tanmlama yapabiliriz. 

Psikolojik sözleĢme kuramı bağlamında çalıĢanların beklenti ve yükümlülükleri ile 

örgütlerin beklenti ve yükümlülükleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların bileĢkesi 

motivasyon olarak nitelendirilebilir (Topcu ve Basım, 2015a:90). Bu nedenle öznel 

bir süreç içerisinde çalıĢanların motivasyon seviyeleri ile birlikte motivasyon 

kaynakları da farklılaĢmaktadır (Aksoy, 2007:33). Motivasyon açlık, susuzluk ve 

barınma gibi biyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanacağı gibi baĢarı ihtiyacı ve ait olma 

ihtiyacı gibi sosyal normlardan da kaynaklanabilmektedir (Colman, 2001:464). 

Böylece bireylerde bu ihtiyaçlar belirli bir süreliğine tatmin olmuĢ bulunmaktadır. 

Motivasyonda yönelme, yoğunluk ve tutarlılık olmak üzere üç belirleyici 

bulunmaktadır (Spector, 2006:194). Yönelme, seçenekler arasından birisinin tercih 

edilmesine vurgu yapmaktadır. Yoğunluk, o hareket için bireyin harcadığı gayretin 

miktarını belirtmektedir. Tutarlılık ise o davranıĢın zaman içerisinde yapılma 

sıklığına iĢaret etmektedir.  

5.3.2. Verimlilik 

Japon Verimlilik Merkezi verimliliği, doğru iĢi doğru Ģekilde ve en optimal maliyette 

yapmayı hedef edinen bir çalıĢma tarzı olarak tanımlamaktadır (Demirci, 2008:37). 

Buradan hareketle çok çalıĢmanın verimlilik olmadığı, aksine verimliliğin akıllı 

çalıĢma olduğu belirtilebilir. Nitekim verimlilik en az kaynağı ve en az maliyeti 

kullanarak sonuçlara ulaĢabilmektir (Ülgen ve Mirze, 2006:23). Ayrıca verimlilik 

süreklilik isteyen bir faktördür (Demirci, 2008:382). Böylece verimlilik de artıĢı olur. 

Esasen verimlilik basit bir matematik hesabı olup çıktının girdiye oranıdır. Diğer bir 

ifade ile verimlilik bir örgüt içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin en az emekle 

gerçekleĢtirilmesi anlamına gelmektedir (Güney, 2000:252). Bir örgütteki üretim 

faktörlerinin tamamının dahil olduğu verimlilik hesabı toplam faktör verimliliği, her 

bir faktör için ayrı hesaplanan verimlilik hesabı kısmi faktör verimliliğidir. 

Örgütlerde verimliliğin artırılması çalıĢmalarında gözetilmesi gereken ilkeler 

aĢağıdaki Ģekildedir (Demirci, 2008:41-42): 
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 Doğruluk: Doğru iĢi yapmak 

 Ġyilik: En yoğun ve en kaliteli iĢi yapmak 

 Toplumsallık: Toplumsal faydayı en fazla sağlayacak iĢi yapmak 

 Toplumsal maliyet: Toplumsal maliyeti en azlayacak iĢi yapmak 

 Bilme: ÇalıĢanın kiĢiliğini, örgütünü, ülkesini, dünyayı ve çevresini 
tanıması 

 Farkındalık: Kaynaklardan elde mevcut olanlarla birlikte 
potansiyellerin tanımlanması 

 Teknik olmak: Kaynakları etkili kullanmak 

 Ġsraf etmemek: Kaynakları tam kullanmak, ziyan etmemek 

 Uygunluk: Kaynakları etkin kullanmak 

 Ekonomiklik: En az maliyetli kaynağı kullanmak 

 Analitiklik: Kaynakları kullanırken fayda-maliyet analizi yapmak 

 En uygun bileĢim: Kaynakları doğru seçmek 

ĠĢ tatmini açısından verimlilik kısmi faktör verimliliği olarak düĢünülebilir. 

ĠĢgücünün tatmin sağlaması verimliliği artırabilecek bir faktördür. Ancak verimliliği 

artırmak için uygun çalıĢma ortamının oluĢturulması önem taĢımaktadır. Bu noktada 

örgütün yapısı ve yönetim sistemlerinden fiziksel koĢullara, beĢeri iliĢkilere kadar 

yapısal, fiziksel ve sosyal ortamları uygun hale getirmek gerekliliği önem arz 

etmektedir (Güney, 2000:253). Yöneticiler bu yeterlilikleri kısa sürede sağlamalıdır. 

5.3.3. Performans 

Örgütsel hedeflerin gerçekleĢebilmesi için bireylerin de makul bir yetkinlik 

seviyesinde üzerlerine düĢen görevleri yapmaları gerekmektedir. Bu açıdan 

performans daha önceden belirli iĢ davranıĢ biçimlerini çalıĢanların gösterme 

derecesi olarak tanımlanabilir (Bingöl, 2014:321). Performansın yüksek olması 

verimliliği artıracak ve toplumsal refahın yükselmesine de katkı sağlayacaktır. 
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ġekil 5.1: Performans. 

Kaynak: Spector, 2006. 

 

ġekil 5.1‟de Ģematik olarak gösterildiği gibi çalıĢma koĢulları ve örgütsel kültür gibi 

bazı örgütsel faktörler performansı olumlu veya olumsuz bir Ģekilde etkilemektedir 

(Spector, 2006:246). Bu yüzden çalıĢanlar bu faktörleri dikkate alarak çalıĢmalıdır. 

KiĢi-iĢ uyumu ve kiĢi-örgüt uyumu gözetilerek tedarik edilen çalıĢanların uygun iĢe 

yerleĢtirmeleri hem bireysel hem örgütsel performans açısından önemlidir. Ayrıca 

eğitim ve geliĢtirme faaliyetleri ile çalıĢanların yetkinlikleri artırılmalıdır. 

Performansı etkileyen kısımlardan biri olan yeteneğin kullanılabilmesi için iĢ analizi, 

iĢe yerleĢtirme, eğitim-öğretim ve geliĢtirmenin yapılması önemlidir (Spector, 

2006:247). Bunların yapılması örgütlerin geleceği açısından bir gerekliliktir.  

Diğer yandan performansın esas belirleyicisi motivasyondur. ÇalıĢanların 

performans gösterebilmesi için yetkinlikle birlikte motivasyona da sahip olması 

önemlidir. ġöyle ki motivasyonun olmadığı bir durumda performanstan da 

bahsetmek mümkün olmayacaktır. Çünkü çalıĢan iyi performans sergilediğinde ücret 

ve ek faydaların yanında sosyal haklar elde edebilmekte, ilerleme olanağına sahip 

olmaktadır (Bingöl, 2014:321). Kısaca motive bireyden üreten örgüt anlaĢılmaktadır. 

Genelde iĢe alımlar yetenek bazlı olduğu için motivasyon çalıĢanın tatmin 

seviyesiyle iliĢkilidir. ĠĢin tasarımı, teĢvik ve ödül sistemleri, katılımcılık 
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mekanizmaları, ücret politikaları gibi iĢ tatminini etkileyen faktörler çalıĢanın 

motivasyonunu belirlemektedir. 

Performansın ortaya çıkabilmesi için yeteneklerle birlikte motivasyonun bir araya 

gelmesi yeterli değildir. Zira örgütsel koĢulların da çalıĢma ortamını destekleyici 

mahiyette Ģekillendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan ġekil 5.1‟de gösterildiği gibi 

bazı koĢullar engelleyici olabilmektedir. Bu engelleyici çalıĢma koĢulları aĢağıdaki 

gibi özetlenebilir (Peters ve O‟Connor, 1980): 

 ĠĢe iliĢkin bilginin yeterli olmaması 

 ĠĢin yapılması için gerekli alet, edevat, bilgisayar ve makine gibi 

araçların olmaması 

 Hammadde ve diğer kaynakların olmaması 

 ĠĢin yapılması için kaynakların tedariki için yeterli bütçe olmaması 

 ÇalıĢma arkadaĢlarından yeterli destek görülmemesi 

 Yapılacak iĢe iliĢkin hazırlık seviyesinin yeterli olmaması 

 ĠĢin yapılması için tahsis edilen zamanın kısıtlı olması 

 Altyapı, iklimlendirme gibi çalıĢma ortamının uygun olmaması. 

5.3.4. TükenmiĢlik 

ÇalıĢma ortamındaki değiĢikliklerin yarattığı belirsizlikler çalıĢanlarda strese ve 

akabinde değiĢik reaksiyonlara neden olmaktadır (Topcu ve Ocak, 2012:685). Bu 

tepkilerin içerisinde yer alan yönetilemeyen stres sonucunda tükenmiĢlik olgusu 

geliĢmektedir. Nitekim tükenmiĢlik iĢ hayatındaki strese karĢı beslenen negatif 

duygulanım olarak tanımlanmaktadır (Maslach ve Jackson, 1981). Bu tanım 

geniĢletilerek fiziksel ve zihinsel iyilik halini de dâhil etmiĢtir (Maslach ve Leiter, 

1997). Örgütteki çalıĢanların sıkıntılara karĢı gösterdiği olumsuz tepkilerin tümüdür.   

TükenmiĢlik sendorumunu yaĢayan bir çalıĢan duygusal olarak tükenmiĢ düĢük bir 

motivasyona sahiptir (Spector, 2006:295). TükenmiĢlik yaĢayan çalıĢanların 

enerjileri azdır ve iĢlerine karĢı çok az istek duymaktadır. BeĢeri iliĢkileri yüksek 

olan mesleklerde tükenmiĢlik yaĢanması muhtemeldir (Topcu ve Ocak, 2012:686). 

Ġnsani iliĢkiler zamanla her seviyedeki çalıĢanda yorulma veya yıpranma hissettirir. 

Maslach ve Jackson tükenmiĢliğin üç boyutu olduğunu belirlemiĢtir. Üç boyuttan ilki 

olan duygusal tükenme, iĢte halsizlik ve yorgunluk hissetmeyle kendini 

göstermektedir. BeĢeri iliĢkilerden dolayı duygusal açıdan zorlanma çalıĢanları 
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duygusal olarak tükenmeye itmektedir. DuyarsızlaĢma olarak ifade edilen ikinci 

boyut diğer kiĢilere karĢı pozitif olmayan veya sinik duygular geliĢtirerek onlardan 

uzaklaĢmayla belirginleĢmektedir. Son boyut baĢarısızlık hissi ise çalıĢanın iĢ 

yaĢamında kayda değer hiçbir Ģey baĢaramadığıdır. BaĢarı hissinin azalmasıyla 

çalıĢan kendini olumsuz yargılamaya baĢlamaktadır (Topcu ve Ocak, 2012:686). 

 

 

ġekil 5.2: TükenmiĢlik - ĠĢ Tatmini ĠliĢkisi. 

Kaynak: Cordes ve Dougherty, 1993. 

 

TükenmiĢlik, çalıĢanların etkili ve verimli çalıĢmasını engellemekte, örgütsel 

performansını da olumsuz etkilemektedir (Topcu ve Ocak, 2012:685). ġekil 5.2‟de 

gösterildiği gibi tükenmiĢlikle birlikte devamsızlık artmakta, iĢ tatmini azalmakta, 

performans düĢmekte ve iĢten ayrılmalar baĢlamaktadır (Brewer ve Clippar, 2002). 

Bununla birlikte çalıĢanların kaygı seviyeleri artmakta, halsizlik, uykusuzluk, 

depresyon gibi sağlık sorunları baĢ göstermektedir (Colman, 2001:105). Özellikle 

tükenmiĢlikle iĢ tatminsizliği arasındaki pozitif iliĢki olduğu araĢtırmalar tarafından 

ortaya konmuĢtur (Singh, Goolsby ve Rhoads, 1994; Maslach, Jackson ve Leiter, 

1996; Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001; Pranjic, 2006; Kanwar, Singh, Kodwani, 

2009; Tamini ve Kord, 2011, Uyar ve Erdinç, 2011; Topcu ve Ocak, 2012). Bu 

araĢtırmalar sayesinde aradaki bağ daha net ortaya çıkmaktadır.   

5.4. ĠĢ Tatmininin Öncülleri 

ĠĢ tatmininin öncülleri incelendiğinde bireyin, örgütün ve çevrenin rolünün olduğu 

görülmektedir. Örneğin; özel sektörde yapılan araĢtırma sonuçları eğitim seviyesinin 

iĢ tatmininde anlamlı farklılıklar meydana getirdiğini göstermektedir (ĠĢcan ve Sayın, 

2010). AraĢtırmaya göre eğitim seviyesi arttıkça tatmin seviyesi de yükselmektedir.  
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KiĢilik özellikleri çerçevesinde yaĢ da iĢ tatmini öncülleri arasında sayılmaktadır. 

Daha genç veya daha yaĢlı çalıĢanların orta yaĢ grubundaki çalıĢanlara kıyasla daha 

fazla tatmin duydukları araĢtırmalar sonucunda tespit edilmiĢtir (Clark, Oswald ve 

Warr, 1996; Spector, 2006:231; Kuşluvan, 2009:65).  

ĠĢ tatmininin öncülleri arasında yer alan diğer bir kiĢilik özelliği bireyin hizmet süresi 

olarak ortaya çıkmaktadır (Greenberg ve Baron, 2000; Telman ve Ünsal, 2004; 

Dündar ve Tabancalı, 2012:5778). Ancak hizmet süresinin iĢ tatminini pozitif veya 

negatif olarak etkilemesi araĢtırma yapılan örnekleme göre değiĢiklik göstermektedir.  

ĠĢ tatmininin öncülü olarak bireyin kendisini ya da iĢin kendisini tanımlamak yeterli 

olmamakta örgütsel süreçlerin de rolü bulunmaktadır. Dahası bir bireyin tatmini 

bireysel özelliklerle birlikte çevresiyle etkileĢiminden de etkilenmektedir (Kanfer, 

1992:4). ÇalıĢanların örgütleri ve örgüt içerisindeki sistemleri nasıl tanımladıkları 

iĢin kendisinden çok daha fazla iĢ tatminine veya tatminsizliğine neden 

olabilmektedir (Dailey ve Kirk, 1992). Veyahut karar alma süreçlerinde ne kadar adil 

olunduğu da iĢ tatmininin öncülü olabilmektedir (Foley, Kidder ve Powell, 2002). Bu 

doğrultuda örgütsel adalet algısının iĢ tatmininin öncülleri içerisinde belirleyici bir 

unsur olduğu ifade edilebilir. 

Örgütsel büyüklük de iĢ tatminin bir öncülü olarak değerlendirilebilir. Örgütsel 

büyüklük bir örgütün belirli bir lokasyonundaki çalıĢan sayısını betimlemektedir 

(Beer, 1964). Ancak araĢtırmacı örgütsel büyüklüğün iĢ tatmini üzerindeki doğrudan 

etkisinden ziyade örgüt yapısının, liderliğin ve çalıĢan beklenti ve ihtiyaçlarının 

dolaylı etkisinden bahsetmektedir. 

5.5. ĠĢ Tatminini Belirleyen Faktörler  

ĠĢ tatminini belirleyen faktörleri bireysel, örgütsel ve çevresel olmak üzere üç baĢlık 

altında ele almak mümkündür. ĠĢ tatmini çalıĢanın iĢine ve iĢyerine karĢı duyduğu 

pozitif duyguların bileĢkesi olduğundan yola çıkılarak bu bölümde bireysel ve 

örgütsel faktörler üzerinde durulmaktadır.  

5.5.1.  ĠĢ tatminini belirleyen kiĢisel faktörler 

ĠĢ tatminini belirleyen kiĢisel faktörler yaĢ, cinsiyet, medeni durum ve hizmet süresi 

Ģeklinde demografik faktörler ile duyguları ön plana çıkaran kiĢilik özelliklerinden 
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oluĢmaktadır. AĢağıda sırasıyla kiĢisel faktörlerin iĢ tatmini ile olan iliĢkisine 

değinilmektedir. 

5.5.1.1. YaĢ 

Yapılan bir araĢtırma sonucunda yaĢ ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkinin “U” trendine 

sahip olduğu tespit edilmiĢtir (Clark, Oswald ve Warr, 1996). ġöyle ki, iĢe yeni 

baĢlayan bir çalıĢanın iĢ tatmin seviyesi yüksek iken, ilerleyen dönemde iĢe 

alıĢmasıyla birlikte tekdüzelik ve bıkkınlık baĢlayarak iĢ tatminini düĢürecektir. Buna 

tepki olarak çalıĢan becerisini çeĢitlendirecek, iĢe uyum sağlayacak veyahut durumu 

kabullenecektir. Bu Ģekilde iĢ tatmini tekrar yükselmeye baĢlayacaktır (KuĢluvan, 

2009:65). Bu durum örgütler açısından olumlu bir sonuç doğurmaktadır. 

Bazı araĢtırmalar da kariyer boyunca inceleme yapmıĢ ve 26 ile 31 arasındaki 

çalıĢanların en düĢük tatmin seviyesine sahip olduğunu tespit etmiĢtir. Daha genç 

veya daha yaĢlı çalıĢanların tatmin seviyesi yükselme eğilimindedir (Spector, 

2006:231). YaĢlı çalıĢanların devam bağlılığı sergilediği düĢünülürse ve iĢletme uzun 

yıllar çalıĢtığı için iĢletme sahiplerine karĢı sadakat besledikleri için iĢ tatminlerinin 

yüksek olması normal karĢılanmalıdır.  

Yapılan bir meta analiz çalıĢmasında yaĢ ile iĢ tatmini arasındaki iliĢki seviyesi orta 

düzeyde belirlenmiĢtir (Brush, Moch ve Pooyan, 1987). AraĢtırmalar yaĢlı 

çalıĢanların genç çalıĢanlara kıyasla daha fazla tatmin yaĢadıklarını ortaya 

koymaktadır (Spector, 2006:231). YaĢanmıĢlıklar burada etkin bir rol oynamaktadır.  

Sağlık sektöründe hemĢireler örnekleminde yapılan bir araĢtırma sonucunda genç 

hemĢirelerin iĢ tatminlerinin kendilerine göre yaĢlı olan meslektaĢlarına kıyasla daha 

düĢük olduğu tespit edilmiĢtir  (Blegen, 1993:36-41; Jallow, 2003). Diğer taraftan 

özel sektörde yapılan baĢka bir araĢtırmanın sonuçları yaĢın iĢ tatmini ile iliĢkili 

olmadığını, çalıĢanların algılarında bir farklılık oluĢturmadığını göstermektedir 

(ĠĢcan ve Sayın, 2010). YaĢla iĢ tatmininin bağlantısı olmadığını belirtmektedir. 

5.5.1.2. Cinsiyet 

Toplumsal hayatta cinsiyetle birlikte kadınların iĢ hayatında daha aktif rol alması 

örgütsel tutum ve davranıĢlardaki farklılıkların cinsiyete göre tespit edilmesini 

gerekli kılmıĢtır. Ancak cinsiyetin iĢ tatmini ile olan iliĢkisi konusunda araĢtırma 

sonuçları tutarsızlık göstermektedir. ĠĢ tatmini bağlamında kadın ve erkek çalıĢanlar 
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açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı ortaya çıkmaktadır 

(Spector, 2006:231). Diğer taraftan kadınların daha çok beyaz yaka iĢler yaptıkları, 

ücret beklentilerinin daha az olabileceği veya kendilerini diğer kadınlarla 

kıyaslamaları gibi nedenlerle iĢ tatmini seviyelerinin yüksek olması beklenmektedir 

(Greenhaus, Parasuman ve Wormley, 1990). Bu olası bir sonucu ortaya 

çıkarmaktadır.  

Kadınların erkek çalıĢanlara göre yöneticilere karĢı daha duyarlı oldukları, bu 

sebeple cinsiyetin iĢ tatminine etkisinde yönetici ile olan iliĢkilerinde belirleyici 

olduğu ifade edilmektedir (KuĢluvan, 2009:53). Bu durum yönetimi rahatlatmaktadır. 

GeniĢ kapsamlı bir çalıĢmada cinsiyet bağlamında iĢ tatmini seviyesinde herhangi bir 

fark bulunmamıĢtır (De Vaus ve Mcallister 1991). Fakat baĢka bir araĢtırmada 

kadınların daha düĢük bir iĢ tatminine sahip olduğu belirlenmiĢtir (Greenberg ve 

Baron, 2000). Özel sektörde yapılan araĢtırma sonuçları cinsiyetin sadece iĢ 

tatmininin beĢeri iliĢkiler boyutu ile iliĢkili olduğunu göstermektedir (ĠĢcan ve Sayın, 

2010). Bu çalıĢmada cinsiyet, iĢ tatmininin bir belirleyicisi konumunda değildir. 

5.5.1.3. Medeni durum 

ĠĢ tatmini ile medeni durum arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar sonucunda, 

örgütlerde evli çalıĢanların bekârlara kıyasla daha fazla iĢ tatmini yaĢadıkları ortaya 

çıkmaktadır (KuĢluvan, 2009:68). Evli çalıĢanların daha fazla iĢ tatmini duymasının 

nedeni, aile yaĢantısı ve iĢten beklentilerin evlendikten sonra değiĢmesi olarak 

görülmektedir (Telman ve Ünsal, 2004).  

Ġlkokul öğretmenleri üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucunda da evli olanların bekar 

veya boĢanmıĢ olanlara kıyasla daha fazla iĢ tatmini seviyesine sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir (Dündar ve Tabancalı, 2012:5781). AraĢtırmacılara göre evlilik daha 

düzenli bir aile hayatı ile eĢ anlamlı olduğu için iĢ tatmini seviyesinde de önemli bir 

artıĢ gözlenmiĢtir. 

Diğer taraftan, özel sektörde yapılan bir araĢtırmanın sonuçları evli olan çalıĢanların 

bekâr veya boĢanmıĢ olanlara kıyasla daha düĢük seviyede iĢ tatminine sahip 

olduğunu ortaya koymuĢtur (ĠĢcan ve Sayın, 2010). Aile içi sorumluluk almanın iĢ 

tatminini azalttığı yönünde bir öngörüde bulunulabilir. 
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5.5.1.4. Hizmet süresi 

Hizmet süresi ile iĢ tatmini arasındaki iliĢki konusunda çeliĢkili sonuçlar ortaya 

konmuĢtur. Hizmet süresi ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki olduğu 

belirtilmektedir (Greenberg ve Baron, 2000). Ġlkokul öğretmenleri üzerinde yapılan 

bir araĢtırma sonucunda da hizmet süresi arttıkça iĢ tatmin seviyesi de artmaktadır. 

(Dündar ve Tabancalı, 2012:5781). 

Diğer taraftan, hizmet süresi ile iĢ tatmini arasında negatif bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır (Telman ve Ünsal, 2004). Yapılan boylamsal bir çalıĢma sonucunda iĢe 

giriĢten sonra ilk iki yıl içerisinde tatmin veya tatminsizlik yaĢayanların iĢten ayrılma 

niyetinde olduğu, takip eden yıllarda iĢten ayrılma eğiliminin azaldığı rapor 

edilmiĢtir. Ġki ile dört yıl arasında ise iĢ tatmini yaĢayan çalıĢanlarda iĢten ayrılma 

niyeti oluĢmazken, iĢ tatminsizliği yaĢayanların iĢten ayrılma niyetinde artıĢ olduğu 

gözlenmiĢtir (Eren, 2011:406). ĠĢ tatmini, iĢgücü devir oranıyla doğru orantılıdır.  

5.5.1.5. KiĢisel özellikler 

ĠĢ tatminin etkileyen bir faktör olarak kiĢisel özelliklerin incelenmesi Hawthorne 

çalıĢmalarına kadar götürülebilir. Söz konusu çalıĢmalar iĢyerinde sürekli Ģikâyet 

eden çalıĢanların varlığını tespit etmiĢtir.  

KiĢilik özelliklerine göre çalıĢanlardan bir kısmının iĢiyle ilgili hiç Ģikayet etmezken, 

bir kısmın ise sürekli Ģikayetçi olduğu belirlenmiĢtir (Spector, 2006:229). 

AraĢtırmalar kiĢilik özelliklerinden negatif duygulanım ve kontrol odağının daha 

baskın bir Ģekilde iĢ tatminini etkilediğini göstermektedir. 

Negatif duygulanım, bireyin değiĢik koĢullar altında anksiyete ve depresyon gibi 

negatif duygular yaĢama eğilimidir. ĠĢ yaĢamında da çalıĢma koĢullarının negatif 

yanlarını görme eğiliminde olan bu kiĢilerin tatminsizlik yaĢayacağı ileri 

sürülmektedir. Bu bireyler olayları da hep olumsuz değerlendirirler. Bireylerin 

hayatlarındaki destekleyicilerin içsel veya dıĢsal faktörlerden kaynaklanmasına göre 

kiĢiler iç kontrol odağı ve dıĢ kontrol odağı olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. 

KiĢinin kendisi destekleyicileri yönlendiriyorsa iç kontrol odaklı, Ģans, kader ve 

diğer kiĢiler tarafından yönlendirildiğine inanıyorsa dıĢ kontrol odaklıdır. 

AraĢtırmalar iç kontrol odaklı kiĢilerin iĢ tatmin seviyelerinin daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuĢtur (Spector, 2006:230). Kontrol odaklarının etki dereceleri farklıdır. 
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Ġç kontrol odaklı çalıĢanların zorlayıcı iĢlerde ya da araĢtırma geliĢtirme gibi 

belirsizliği yüksek iĢlerde, dıĢ kontrol odaklı çalıĢanların asistanlık, muhasebe, 

operatörlük gibi daha rutin iĢlerdeki tatminin yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (Blau, 

1993). Kontrol odaklarının yoğunluk dereceleri iĢlerde de farklılık göstermektedir.  

KiĢilik özellikleri temel olarak nevrotiklik, dıĢadönüklük, geliĢime açıklık, 

uyumluluk ve özdisiplin Ģeklinde beĢ faktör altında toplanabilmektedir (Topcu, 

2016). KiĢilik özelliklerinden baĢarma isteği olarak da isimlendirilebilen özdisiplin iĢ 

tatmini ile doğrudan iliĢkilendirilmektedir (Kanfer, 1992:11). Özdiplinli kiĢiler baĢarı 

odaklı, çalıĢkan ve ısrarcı olmaları ile ön plana çıkmaktadır (McCrae ve Costa, 

1990). Planlı çalıĢma, sorumluluk bilinci ve özen özdisiplinle iliĢkilendirilebilecek 

diğer kiĢilik özellikleridir (Hough, Eaton, Dunnette, Kamp ve McCloy, 1990). Bu 

özelliklere ilave olumlu kiĢilik özellikleri de eklenebilir. 

5.5.2. ĠĢ tatminini belirleyen örgütsel faktörler  

ĠĢ tatminini belirleyen faktörlerden birisi de örgütle ilgili faktörlerdir. Örgütsel 

faktörlerden iĢin özelliği, çalıĢma saatleri, ücretler gibi somut faktörlerin yanı sıra iĢ 

arkadaĢları ile iliĢkiler, örgüt kültürü ve yönetim Ģekli gibi daha soyut faktörler de iĢ 

tatminini etkilemektedir.  

5.5.2.1. ĠĢ ve özellikleri 

ĠĢ özellikleri iĢin kapsamı ve iĢin niteliklerden oluĢmaktadır. ĠĢ özellikleri beĢ 

kısımdan meydana gelmektedir (Hackman ve Oldham, 1976): 

 Beceri çeĢitliliği: Bir iĢi yapabilmek için gerekli beceri ve 

yeteneklerin tamamı. Örnek olarak üretim amiri olarak çalıĢan 

mühendisin teknik bilgi yanında liderlik özellikleri gerektirmesi 

verilebilir. 

 ĠĢin içeriği: ÇalıĢanın iĢin tamamını mı yoksa bir kısmını mı 
yapacağının belirtilmesi. Örnek olarak üretim bandında her 

operatörün iĢin bir kısmını yapması verilebilir. 

 ĠĢin anlamlılığı: ĠĢin diğer kiĢilerin yaĢantıları veya çalıĢmaları 
üzerindeki etkisi. Örnek olarak operatör bir doktorun müdahalesinin 

hasta açısından hayati önemde olması verilebilir. 

 Özerk çalıĢma: ÇalıĢanların iĢ yaparken ki serbestlik derecesi. Örnek 
olarak bir araĢtırma geliĢtirme biriminde çalıĢan bir mühendisin 

tasarım çalıĢmalarını serbest bir Ģekilde yapması verilebilir. 
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 Geri bildirim: ÇalıĢanların iĢi doğru yaptıklarına iliĢkin yapıcı 

eleĢtirilerle geri bildirim verilmesi. Örnek olarak bir çalıĢanın yaptığı 

iĢin kalite kontrol elemanı tarafından kontrol edilerek anlık bilgi 

vermesi ya da performans değerlendirmesi esnasında amirin çalıĢana 

o değerlendirme dönemi için geri bildirimde bulunması örnek olarak 

verilebilir.  

 

Bu beĢ özellik bir araya gelerek iĢin kapsamını, zorluk derecesini veya 

karmaĢıklığını belirlemektedir (Spector, 2006:225). Ayrıca bir iĢin ne kadar tatmin 

sağlayıcı olduğu da aĢağıdaki denklemde yer aldığı gibi bu beĢ değiĢkenin 

birleĢimiyle elde edilmektedir. ÇalıĢanın psikolojik durumlardan birisinin sıfır olması 

halinde iĢin motive etme potansiyeli kaybolmakta ve tatminsizlik oluĢmaktadır.  

 

  

 

ĠĢ özelliklerini oluĢturan kısımlar ġekil 5.3‟te yer almaktadır. Ayrıca Ģekilde iĢin 

özelliklerine iliĢkin çalıĢanların duygu durumları ve sonuç davranıĢları da 

gösterilmektedir. ĠĢin tasarım ve analizi sonucunda iĢin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

yetenekle birlikte iĢin çalıĢan için önemi sonucunda çalıĢanda oluĢacak duygu 

durumu iĢin anlamlandırılmasıdır. Bu ilk üç bileĢenle anlamlı bir çalıĢma oluĢturmak 

için nasıl birleĢtirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir (Bingöl, 2014:109). Özerk 

çalıĢma ile birlikte çalıĢan sorumluluk üstlenerek inisiyatif kullanmaktadır. Geri 

bildirim mekanizması ile çalıĢanlar sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmakta ve 

davranıĢlarını revize edebilmektedir. Sonuç davranıĢlar incelendiğinde, baĢta iĢ 

tatmini ve örgütsel bağlılık olmak üzere örgütsel tutum ve davranıĢların doğrudan 

etkilendiği görülmektedir.  
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ġekil 5.3: ĠĢ Özellikleri Teorisi. 

Kaynak: Hackman ve Oldham, 1976. 

 

Ancak burada iĢ özellikleri teorisine getirilen eleĢtirilerden birisinin bu iliĢkinin 

zenginleĢtirilmiĢ iĢlerde çalıĢan veya çalıĢmak isteyen kiĢiler için geçerli olduğu 

yönünde olduğunu belirtmekte fayda vardır (Bilgiç, 2008:66-77). ĠĢ özelliklerinden 

kaynaklanan iĢ tatmininin çoğu zaman Hawthorne etkisi olarak da ifade edilen 

çalıĢma koĢullarında yapılan değiĢikliklerle ayırt edilemediği tespit edilmiĢtir 

(Spector, 2006:226). Nitekim iĢ tatmini ve iĢ özellikleri arasındaki iliĢkide geliĢme 

ihtiyacı gücünün etkisinin olduğu ġekil 5.4‟te gösterilmektedir. Grafikte iĢin kapsamı 

yatay eksende, iĢ tatmini dikey eksende yer almaktadır. GeliĢme ihtiyacı gücü yüksek 

olan çalıĢanların iĢ tatminleri, iĢin kapsamı ile doğru orantılıdır. ĠĢin kapsamı 

geniĢledikçe, zenginleĢtikçe iĢ tatmini artmaktadır. Diğer yandan geliĢme ihtiyacı 

düĢük olan çalıĢanların iĢ tatminlerinin iĢin kapsamından etkilenmediği 

görülmektedir.  
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ġekil 5.4: ĠĢ Tatmini ve ĠĢ Özellikleri. 

Kaynak: Spector, 2006. 

 

5.5.2.2. ÇalıĢma saatleri 

ĠĢgören verimliliği ve etkililiğinin sağlanması açısından ve iĢ tatmininin artırılması 

için etken faktörlerden birisi de çalıĢma saatleridir. ÇalıĢma saatleri standart 

olabileceği gibi esnek zamanlı, kısmi zamanlı, çağrı üzerine çalıĢma gibi güncel 

yöntemler de uygulanmaktadır. 

Standart çalıĢma programları, sabit programa göre iĢ gününün ve haftanın 

planlamasıdır. Bu programlara göre vardiya durumları, baĢlangıç ve sona erme 

saatleri önceden belirlenmiĢtir (Bingöl, 2014:110). Program günlük iĢleyiĢi gösterir. 

Esnek zamanlı çalıĢma, ülkemiz açısından yeni bir uygulamadır. Esnek zamanlı 

çalıĢma iĢgörenlere iĢ planlamasında ve günlük faaliyetlerinde tercihte bulunma 

fırsatı vermektedir (Bingöl, 2014:110). Devamsızlıkları önlemek ve iĢgücü 

verimliliğini artırmak maksadıyla uygulanan esnek zamanlı çalıĢma çalıĢanlara 

özerklik sağlayarak ve sorumluluk yükleyerek motive unsuru haline gelmekte, 

çalıĢanların iĢ tatmininin arttığı görülmektedir (Ertürk, 2000:97). Bu durum 

iĢletmelere sürdürebilirlik anlamında ciddi bir avantaj sağlamaktadır.  
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SıkıĢtırılmıĢ iĢ haftaları, iĢgörenin haftalık çalıĢma saatini tercihen belirleyeceği gün 

sayısının tamamlamasını ifade etmektedir. SıkıĢtırılmıĢ iĢ haftaları çalıĢanın iĢ 

tatminini artırabileceği gibi örgütlerin kapasitelerini daha etkin kullanmalarına, 

devamsızlıkların, iĢgören devrinin azalmasına neden olmaktadır. Kısmi zamanlı 

çalıĢma günlük programın kısaltılmıĢ halidir. Haftalık çalıĢma saatinin üçte ikisinden 

az zamanına kadar denk gelen çalıĢmalar kısmi zamanlı çalıĢma olarak 

değerlendirilmektedir. Çağrı üzerine çalıĢma, iĢverenin çağrısı üzerine iĢgören 

tarafından belirli bir iĢin yapılması için kısmi zamanlı çalıĢılmasıdır (Bingöl, 

2014:110-111). Bu tür durumlarda haftalık çalıĢma saati yirmi saat olarak, günlük 

çalıĢma saati dört saat olarak hesaplanmaktadır. 

5.5.2.3. Ücret 

ĠĢ tatmininin belirleyicileri arasında en sık kullanılan ve uzun yıllardır geleneksel 

olarak baĢvurulanlar arasında ücret ilk sırada gelmektedir. Ücret bireyin çalıĢması 

kadar iĢyerine bağlanmasını da sağlayan genel bir motive edici ana araçtır 

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003:148). Örgütteki her çalıĢanın direk etkilendiği bir araçtır. 

Ücret, bireylerin temel ihtiyaçlarını karĢılaması için gereksinim duyduğu maddiyatı 

karĢılaması açısından önem taĢımaktadır. Ayrıca ücret ve diğer haklar bireyin sosyal 

statüsünü ortaya koyması bakımından da önemlidir. Ancak daha önemlisi 

çalıĢanların baĢarı duygusu açısından içsel tatmin yaĢamasına neden olmaktadır. 

Diğer yandan yeterli ücret alamadığını düĢünen çalıĢanın tatminsizlik yaĢaması gayet 

muhtemel bir durumdur (Bingöl, 2014:368). Ücret, bir sorun olmaktan çıkarılmalıdır. 

Ücretin kendisi kadar çalıĢanlar arasında nasıl dağıltıldığı da iĢ tatminin 

etkilemektedir (Sapancalı, 1993:55-74). ÇalıĢan kendisine nazaran daha az 

performans gösterdiğine inandığı iĢ arkadaĢı, kendisiyle eĢit veya daha yüksek ücret 

alırsa, motivasyon olumsuz etkilenmekte ve iĢ tatminsizliği daha fazla artmaktadır 

(Bingöl, 2014:419). Diğer taraftan ücret, çalıĢanların performansı ve örgütteki ödül 

ve teĢvik sistemi ile bağlantılı olursa çalıĢanları daha fazla motive edecek, tatmin 

unsuru olacaktır (Robbins ve Decenzo, 2001:145). ÇalıĢan adaleti tam hissedecektir. 

Genellikle ücret, iĢ tatminin güçlü bir belirleyicisi olarak düĢünülmektedir. Ne var ki, 

ücretin kendisinden ziyade dağıtımındaki adalet iĢ tatminine, tatmizsizliğine yol 

açmaktadır (Spector, 2006:227). Ayrıca yapılan bazı araĢtırmalar da saygınlık, değer 

atfedilme ve takdir görme gibi sosyoduygusal tatminin ücretten daha belirleyici 
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olduğu ortaya konmuĢtur (Cabbar ve Topcu, 2015:8). Böylece çalıĢan içinde 

bulunduğu örgütte kendini daha değerli hissederek mutlu olmaktadır.  

5.5.2.4. Yükselme imkânları 

Yükselme, çalıĢanların bilgi ve deneyim edinmek yolu ile kariyerinde ilerlemesidir. 

Fransızca kökenli bir kelime olan kariyer, bir meslekte yükselmek için gerekli 

aĢamalar, meslekte baĢarı kazanma ve profesyonel olmak gibi anlamlarda 

kullanılmaktadır. Ayrıca kariyer planlamasının çalıĢanlar açısından bir hedef olarak 

görülmesi örgütlerin karlılığına ve yüksek üretimine katkı sağlamaktadır. ĠĢ hayatı 

açısından kariyer, çalıĢanın takip etmesi gereken birçok faaliyetin bir arada 

bulunduğu bir yoldur (Bingöl, 2014:285). Bu yollar, yöneticilerce desteklenmelidir. 

Kariyer geliĢtirme; çalıĢanın eğitim, geliĢtirme ve tecrübe kazanımlarıyla kariyerinin 

planlanması ve buna uygun yükselme imkânlarının sağlanmasıdır (Güney, 

2000:135). Bu imkânlar çalıĢanlara yol göstermeli ve fayda sağlamalıdır. 

Yükselme imkânları, çalıĢanların ihtiyacı olan motivasyonu ve sonucunda da iĢ 

taminini sağlayabilmektedir. Yükselme imkânı bulan çalıĢanların özgüveni artmakta, 

daha fazla çalıĢma isteği duymaktadır. Ne var ki, özellikle yükselme imkânlarının 

kısıtlı olduğu emek yoğun veya ileri beceri istemeyen iĢlerde iĢ tatminsizliği 

oluĢması beklenebilir. Benzer Ģekilde belirli bir pozisyonda kalmayı tercih eden 

çalıĢanlar için de yükselme imkânları tatminkâr olmayabilir.  

5.5.2.5. Yönetim Ģekli 

Yönetim Ģeklinin iĢ tatmini üzerinde kararlara katılım ve çalıĢan merkezli olmak 

üzere iki türlü etkili olacağını belirtmektedir (Erdil vd., 2004). Kararlara katılım, 

çalıĢana değer verildiğinin bir göstergesi olması nedeniyle iĢ tatminini artırırken, 

yönetimin çalıĢanı desteklemesi ve onlara yönelik uygulamalar geliĢtirmesi de iĢ 

tatminlerinde artıĢ meydana getirmektedir. 

ĠĢ tatminini belirleyen örgütsel faktörlerden yönetim Ģekli, özellikle çalıĢanın birinci 

amirinin yönetim tarzı ile ilgilidir. Yöneticinin çalıĢana iĢi ile ilgili yol gösterici 

tavsiyelerde bulunması, iĢini kolaylaĢtırması, çalıĢanın iĢ süreçlerine katılımının 

sağlanması, iĢ tatminini artırıcı bir etki göstermektedir (KuĢluvan, 2009:53). Yönetici 

ile çalıĢan arasındaki iliĢki çalıĢanın duygu durumu ile birlikte çalıĢma ortamına 

iliĢkin memnuniyetini etkileyecektir (Aydoğan, 2012:111). HiyerarĢik yapı içerisinde 



119 

 

güç mesafesi açıldıkça yöneticinin çalıĢanın iĢ tatminine etkisi de azalmaktadır 

(Erdoğan, 1996). Yöneticinin çalıĢanların iĢ tatminlerini olumlu yönde geliĢtirmek 

için göz önünde bulundurması gerekli bazı yönetsel faaliyetler aĢağıda 

sıralanmaktadır (Aydoğan, 2012:103): 

 ÇalıĢanlara adil davranılması, 

 Astlarıyla olan iliĢkinin mesafesini herkes için aynı Ģekilde ayarlaması, 

 Hataları anında bildirmesi ve beklentiler konusunda net olması, 

 Katılımcılığı teĢvik etmesi, 

 Yeni fikir ve görüĢlere açık olması, 

 Yapıcı eleĢtirilerde bulunması. 

5.5.2.6. ĠĢ arkadaĢları ile iliĢkiler  

ÇalıĢanların içinde yer aldığı gruplar da iĢ tatminini belirleyebilmektedir (Erdil vd., 

2004). Ġngiltere‟de yapılan araĢtırmada iĢ arkadaĢları ile iliĢkilerin iĢ tatmininin 

önemli bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymuĢtur (Oshagbemi, 2000). Zira çalıĢma 

ortamındaki iĢ arkadaĢları, çalıĢanların sosyalleĢmesi için bir araç konumundadır. 

ÇalıĢanların kendi fikirlerine daha yakın iĢ arkadaĢları ile aynı grup içerisinde yer 

alması iĢ tatminlerini olumlu yönde etkilemektedir (Luthans, 1973:114). Grup 

içerisinde iĢ arkadaĢları ile uyumlu iliĢkiler geliĢtiren çalıĢanların iĢ tatmininde artma 

görülmektedir (KuĢluvan, 2009:53). Benzer Ģekilde kendilerinin baĢarılı olduğunu 

düĢünen iĢ arkadaĢları ile aynı grup içerisinde yer alması da iĢ tatminlerini olumlu 

yönde etkilemektedir. Örgüt içerisinde destekleyici iĢ arkadaĢlarının bulunması 

çalıĢanın iĢ tatminini olumlu etkilemektedir (Aydoğan, 2012:114). Aksine iĢ 

arkadaĢları ile olan iliĢkileri zayıf olan çalıĢanlarda iĢ tatminsizliği gözlenmekte ve 

bu durumda iĢten ayrılmalara neden olabilmektedir (Erdil, Keskin, Ġmamoğlu ve 

Erat, 2004:20). Bu durumda, çalıĢma ortamındaki arkadaĢlıkları kuvvetlendirmek 

için yeni sosyal programlar planlanabilir. 

5.5.2.7. Karar verme ve kararlara katılım  

ÇalıĢanların karar süreçlerinde yer alarak örgütsel amaç ve politikaları belirlemeye 

katkı sağlaması ve doğacak sonuçlarda da sorumluluk üstlenmesi iĢ tatminin 

artmasına neden olan temel faktörlerdendir (AlkıĢ, 2001:64). ÇatıĢmaları ve kiĢiler 

arasındaki çözümsüzlükleri azaltan bir formül olarak katılımcılık çalıĢanların 
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motivasyonu için gerekli konulardandır (Eren, 2008:405). Bu konular sürekli olarak 

iĢlenmeli ve çağın Ģartlarına göre güncellenmelidir. 

Daha olumlu bir çalıĢma ortamı oluĢturabilmek için çalıĢanların örgüt politika ve 

süreçlerine katılımı genellikle teĢvik edilmektedir. Çünkü örgütlerde karar verme 

süreçlerine dâhil edilmeyen çalıĢanlarda genellikle iĢ tatminsizliğinin meydana 

geldiği gözlenmiĢtir (KuĢluvan, 2009:53). Zira kararlara katılan çalıĢanlar iĢi 

sahiplenecek ve benimseyerek çalıĢacağı için performansı da yüksek olacaktır. 

Böylelikle verilen kararların niteliği artarken, uygulanması da kolaylaĢacaktır. 

Ayrıca çalıĢanların karar verme ve kararlara katılımları sağlanarak çalıĢan ile 

yönetim arasında psikolojik bir yakınlaĢmaya da olanak sağlanması verimliliğin 

artmasına, karlılığa neden olmaktadır (Eren, 2008:400). Bu Ģekilde çalıĢanların iĢten 

duyacakları tatmin seviyesi de artacaktır. 

5.5.2.8. Mevki ve makam 

Mevki ve makam bireylerin hiyerarĢik yapı içerisinde örgütte iĢgal ettiği yerdir. 

Örgütlerde iĢ tatmini ile mevki ve makam arasında genelde pozitif yönde bir iliĢki 

bulunmaktadır (KuĢluvan, 2009:67). KiĢilerin hiyerarĢik kademedeki mevkisi 

yükseldikçe örgüte bağlılığı ile birlikte örgüt ilke ve politikalarına desteği de ciddi 

seviyede artmaktadır (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 2008:233). Böylelikle kiĢinin 

iĢinden duyduğu tatmin seviyesi de yükselmektedir. Yine de mevki ve makam ne 

olursa olsun iĢ tatmini duygusunun sağlanabilmesi için mevki ve makamla birlikte 

kiĢiye değer atfedilmesi ve yaptığı iĢ önemsenmelidir (Eren, 2008:517). Böylece 

çalıĢan daha motive olmaktadır. 

ĠĢcan ve Sayın tarafından özel sektörde yapılan araĢtırma sonuçları çalıĢanların idari 

veya teknik kadroda çalıĢmasının iĢ tatminin etkilediğini ayrıca idari kadrolarda 

çalıĢanların teknik kadrodakilere kıyasla daha yüksek bir iĢ tatmin seviyesine sahip 

olduğunu göstermiĢtir. 

5.5.2.9. ĠletiĢim yapısı 

HiyerarĢik yapı içerisinde bilgi ve iĢ yapıĢ tarzının dikey ve yatay akıĢının 

düzenlenmiĢ hali bir örgütün iletiĢim yapısını oluĢturmaktadır. ĠletiĢim yapısı, 

çalıĢanlar arasında bağlantıları sağlamanın yanında duygu ve düĢüncelerin de 

paylaĢımına aracılık etmektedir. Hem yatay hem dikey sağlıklı bir iletiĢim yapısı 
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çalıĢanların motivasyonunu artırıcı bir faktördür (Bennett, Gzirishvilli ve Kanfer, 

2000). Örgüt içerisinde dikey ve yatay iletiĢimin çalıĢanların beklediği düzeyde 

olması iĢ tatmin düzeylerini olumlu etkileyebilecektir (Tekingündüz, 2012:32). Bilgi 

paylaĢımı arttıkça çalıĢanların aidiyet duyguları geliĢecek ve tatmin seviyeleri 

yükselecektir.  

Bir kamu örgütünde yapılan görgül bir araĢtırma sonucunda, örgütsel iletiĢimin iĢ 

tatmini ile yüksek derecede iliĢkili olduğu saptanmıĢtır (Muchinsky, 1977). Özellikle 

yatay olarak örgüt içerisinde iletiĢim kuvvetlendikçe, çalıĢanların iĢ tatminlerinde 

olumlu geliĢmeler olmaktadır (Aydoğan, 2012:116). Yukarı doğru dikey iletiĢimin 

yöneticiler tatmini ile pozitif yönde, aĢağı doğru dikey iletiĢimin iĢin yapısı, 

yöneticiler ve yükselme tatmini ile ve yatay iletiĢimin iĢin yapısı, yöneticiler, ücretler 

ve yükselme tatmini ile negatif yönde iliĢkili olduğu ortaya çıkmıĢtır (Muchinsky, 

1977). Değerlendirmelerin hangi yönde yapılacağı önemlidir.  

5.5.2.10. Örgüt kültürü 

Örgüt içerisindeki tüm inançlar, beklentiler ve varsayımlar olarak özetlenebilen örgüt 

kültürü, çalıĢanların kendi arasındaki ve yöneticilerle iliĢkilerindeki uyumun da bir 

göstergesidir. Bu sebeple iĢ tatminini belirleyen örgütsel faktörlerin baĢında örgüt 

kültürü gelmektedir. Nitekim; örgüt kültürü, çalıĢma biçimi, ücretlendirme ve 

iĢgörenlere karĢı davranıĢ Ģekilleri gibi iĢ tatminini doğrudan etkileyen faktörlerin bir 

bütünüdür (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 2008:47). BaĢka bir ifade ile örgüt 

kültürünün iĢ tatmini oluĢması için gerekli faktörlerin ortaya çıkmasına temel teĢkil 

ettiği ifade edilebilir. 

Örgüt kültürünün bir parçası olarak örgüt iklimi ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran çalıĢmalardan bir kısmı kuvvetli bir iliĢkiye iĢaret ederken, bir kısmı 

herhangi bir iliĢki olmadığını belirtmektedir (Muchinsky, 1977). AraĢtırmacı 

tarafından yapılan saha araĢtırması sonucunda orta düzeyde ve pozitif bir iliĢkiden 

söz etmek mümkündür. 

5.5.2.11. Denetim Ģekli  

Örgüt içindeki davranıĢında tam serbestiye sahip olmayan, sürekli denetim altında 

olduğunu hisseden çalıĢanlarda uzun süre iĢ tatminsizliği oluĢmaktadır (KuĢluvan, 

2009:53). Yöneticiler tarafından bu durumu önleyici tedbirler planlanmalıdır. 
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5.6. ĠĢ Tatmini Konusunda Ġleri Sürülen Kuramlar  

ĠĢ tatmini kuramları daha çok tatmin sebepleri üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Teoriler 

çalıĢanların hangi davranıĢı yapacağını, ne kadar çaba göstereceğini ve bu davranıĢı 

ne kadar süre ile devam ettireceğini kestirmeye çalıĢmaktadır (Spector, 2006:194). ĠĢ 

tatmini konusunda ileri sürülen kuramları tatminin kaynağı olarak çalıĢma ortamını 

gören kapsam kuramları ve iĢin kendisini gören süreç kuramları olmak üzere iki 

kategoride incelemek mümkündür. 

5.6.1. ĠĢ tatmini konusunda ileri sürülen kapsam kuramları  

Kapsam teorileri, iĢ tatmininin veya iĢ tatminsizliğinin kaynağı olarak çalıĢma 

ortamını ve çevresini görmektedir. ÇalıĢanların ihtiyaçlarının karĢılanamaması 

olumsuz tutum ve davranıĢların ortaya çıkmasına, performansın düĢmesine, 

devamsızlıkların artmasına, iĢten ayrılma niyetine sebep olduğu görülmektedir 

(Schermerhorn, Hunt ve Osborn, 1998). Ġhtiyaçlar sürekli ve hemen karĢılanmalıdır. 

Kapsam kuramları olarak Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramı, Herzberg‟in çift 

etmenler kuramı, McClelland‟ın baĢarı güdüsü kuramı ve Alderfer‟in ERG teorisi 

aĢağıda incelenmektedir. 

5.6.1.1. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramı 

Maslow, bireylerde tatmin sağlamanın temelde bilinçaltı bir süreç olduğunu 

savunmaktadır (Fincham ve Rhodes, 2005). Maslow, birey davranıĢlarının 

belirleyicisi olarak ihtiyaçları tanımlamıĢ ve ihtiyaçların her alanda evrensel 

olduğunu savunmuĢtur (Aksoy, 2007:34). Kurama göre beklentiler karĢılandıkça 

tatmin sağlanmaktadır. Ġhtiyaçlar hiyerarĢisi kuramı, kiĢilerin belirli Ģeyleri elde 

etmesi güdüsünü harekete geçirdiğini ileri sürmektedir (Spector, 2006:194). Böylece 

bireylerde bu güdüleme sonucu baĢarı tetiklenmektedir. 

Maslow ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramında; fizyolojik, güvenlik, ait olma, saygı ve 

kendini gerçekleĢtirme ihtiyaçlarını açıklamaya çalıĢmıĢtır. Maslow‟un ihtiyaçlar 

hiyerarĢisi ġekil 5.5‟de gösterilmektedir: 
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ġekil 5.5: Maslow‟un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi. 

 

Fizyolojik ihtiyaçlar, insanların yaĢamlarını sürdürebilmek için karĢılamak 

durumunda oldukları yemek yemek, su içmek ve uyumak gibi temel fiziksel 

ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde en alt seviyede 

bulunmaktadır.  

Güvenlik ihtiyacı, insanların güvende olduğunu hissetmesini sağlayan ihtiyaçlardır. 

Bireyler kendilerini tehlikede hissetmek istemezler. Sosyal güvenliğe iliĢkin 

ihtiyaçlarla barınma gereksinimleri de bu kategoride yer almaktadır. 

Ait olma ihtiyacı, insanların duygusal beklenti ve ihtiyaçlarıdır. Bireylerin 

sosyalleĢme, ait olma, topluluk içerisinde kendini ifade etme, sevme ve sevilme gibi 

ihtiyaçlarını içermektedir. 

Saygı ihtiyacı, insanların değer ve saygı görme, takdir ve fark edilme ihtiyaçlarıdır. 

Bireyin özsaygısı da bu ihtiyaçlar kategorisinde yer almaktadır. 

Kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı, insanların hayal etme, yaratıcı olma, ideallerini 

gerçekleĢtirme ve üretme ihtiyaçlarıdır. Maslow‟un da tam olarak açıklamadığı ama 

bu aĢama bireyin hayattaki amaçlarına tam olarak ulaĢtığı ve potansiyeline kavuĢtuğu 

aĢamadır (Spector, 2006:196). Bu bir anlamda bireyin kendini tanımladığı aĢamadır. 
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Maslow, ortalama bir kiĢinin ömrü boyunca fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılama 

oranının %85,  güvenlik ihtiyaçlarını karĢılama oranının %70, ait olma ihtiyaçlarını 

karĢılama oranının %50, saygı ihtiyacını karĢılama oranının %40 ve kendini 

gerçekleĢtirme ihtiyacını karĢılama oranının %10 olduğunu belirtmektedir (Mullins, 

1999). Bu oranlara genel olarak bakıldığında, tüm çalıĢanlar için geçerli olmaktadır. 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisi, bir kısım varsayımlara dayanmaktadır. Maslow‟a 

göre ihtiyaçlar önem sırasına göre belirli bir hiyerarĢi içerisinde yer almaktadır. 

Bireyler birinci basamaktan baĢlayarak ihtiyaçlarını karĢılamakta ve bireyin 

bulunduğu aĢamadaki ihtiyaçlar karĢılanmadıkça bir üst basamağa geçememektedir 

(Güney, 2000:166). Yoksunluğu hissedilen ihtiyaç karĢılanmadığı sürece diğer 

ihtiyaçların davranıĢlar üzerinde bir belirleyici rolü bulunmamaktadır. Tatmin edilen 

ihtiyacın motive edici özelliği kalmamaktadır.  

Maslow tarafından literatüre kazandırılan ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramı ile çalıĢanların 

sadece fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları olmadığı, ait olma, saygınlık ve kendini 

gerçekleĢtirme gibi üst düzey ihtiyaçlarının da bulunduğu, öznel bir yaklaĢımla 

tatmin-ilerleme süreci çerçevesinde çalıĢanların tatmin edilmesi gerektiği ortaya 

koyulmaktadır. 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramının ampirik destekten yoksun olduğu ve 

muğlaklığını hala koruduğu da iddia edilmektedir. Yine de iĢletme sahip ve 

yöneticileri için çalıĢanların tatmini nasıl sağlanacağı yönünde bazı ipuçları 

vermektedir (Spector, 2006:197). Bu ipuçları yönetici için yönlendirici olmaktadır. 

 5.6.1.2. Herzberg'in çift etmenler kuramı 

Herzberg, çalıĢma hayatında tatmin sağlayan faktörler ile tatminsizliğe neden olan 

faktörlerin birbirinden farklı olduğunu tespit etmiĢtir. ĠĢ tatmini ve tatminsizliği 

birbirinin tersi kavramlar olmayıp, iĢ tatminsizliğine yol açan bir faktörün ortadan 

kaldırılması iĢ tatmini ile sonuçlanmamakta, sadece iĢ tatminsizliği ortadan 

kalkmaktadır (Ivancevich ve Matteson, 2002; Wilson, 2004). Herzberg‟e göre iĢ 

tatmini ve iĢ tatminsizliği yaratan ilk beĢ faktör Çizelge 5.1‟de gösterilmektedir: 
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Çizelge 5.1: ĠĢ Tatmini ve Tatminsizliği Sağlayan Faktörler 

ĠĢ Tatmini Sağlayan Faktörler ĠĢ Tatminsizliği Sağlayan Faktörler 

ĠĢi baĢarma ĠĢletme yönetimi ve politikasından memnun 

olmama 

Tanınma Teknik gözetimden duyulan rahatsızlık 

ÇalıĢma Ücret yetersizliği 

Sorumluluk KiĢiler arası olumsuz iliĢkiler 

Ġlerleme Uygun olmayan çalıĢma koĢulları 

Kaynak: Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003. 

Herzberg ihtiyaçları iki grupta ele almaktadır. Hijyen faktörleri olarak adlandırılan 

ilk grup, çalıĢanların yaptığı iĢin kendisi ile değil iĢ ortamı ile alakalıdır. Örneğin, 

ücret, iĢ güvenliği, çalıĢma koĢulları, statü, güvenlik ve örgüt içi iletiĢim hijyen 

faktörlerindendir. Bu faktörlerin yokluğu iĢ tatminsizliğine yol açmakta, ancak 

varlığı iĢ tatmini olacağı garantisi verememektedir (Aksoy, 2007:43-45). Hijyen 

faktörlerinin varlığı iĢin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Ġlkel ihtiyaçlar olarak da 

nitelendirilen bu faktörlerin olmayıĢı bireylerin sürekli çalıĢmasını tehlikeye 

düĢürmektedir (Eren, 2001). Ancak sadece hijyen faktörlerini sağlayan örgütlerin 

çalıĢanların motivasyonunu sağlamakta genelde yetersiz kalacağı ifade edilmektedir.  

ĠĢin kendisi, sorumluluk, terfi, kariyer, ait olma, takdir alma ve fark edilme gibi 

ihtiyaçlardan oluĢan ikinci grup faktörler motive edici faktörler olarak anılmaktadır. 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde saygı ve kendini gerçekleĢtirme ihtiyacına denk 

gelmektedir.  

Herzberg‟e göre hijyen faktörleri bir çalıĢma ortamı için asgari kriterlerin tümüdür 

(Aksoy, 2007:44). Hijyen faktörlerinin sağlanamadığı iĢ ortamlarında tatminsizlik 

kaçınılmazdır. Herzberg‟e göre çalıĢanların iĢ tatmini çevresel koĢullardan ziyade 

iĢin kendisinden kaynaklanmaktadır (Spector, 2006:197). Bu sebeple yöneticiler 

hijyen faktörlerini sağladıktan sonra bu faktörlerin üzerinde ısrar etmek yerine 

motive edici faktörlere yönelmek durumundadır (Güney, 2011:355). 

Herzberg‟in çift etken kuramı halen araĢtırmalarla desteklenmeyi beklemektedir. 

Yine de iĢ ortamında çalıĢanlara değer atfedilmesi konusunda etkileyici bir kuram 

olarak yöneticilere yol göstermektedir. Ayrıca çoğu örgütte iĢ zenginleĢtirme 

yapılmasını sağlamıĢ, Hackman ve Oldham tarafından 1976 yılında geliĢtirilen iĢ 

özellikleri terorisine zemin hazırlamıĢtır (Spector, 2006:196-198). 
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5.6.1.3. McClelland'ın baĢarı güdüsü kuramı 

McClelland ve meslektaĢları tarafından uygulanan Tematik Algı Testi sonucunda 

kiĢilerin davranıĢını motive eden üç tema olduğu ortaya çıkmıĢtır (Vecchio, 1995). 

Üç ihtiyacın ilki olan baĢarma ihtiyacı, diğerlerine göre daha üstün olma, daha 

baĢarılı olma, uzmanlaĢma isteğidir (Aksoy, 2007:39). BaĢarma ihtiyacı bireylerin 

zorlukları yenme, kendini geliĢtirme ve kariyeri baĢta olmak üzere hayatında ilerleme 

arzusu ile ilgilidir (Güney, 2000:16). Başarma ihtiyacı çalışanı başarıya yönlendirir. 

Sosyal iliĢkiler içinde olma ihtiyacı, içinde bulunulan ortamlarda arkadaĢlıklar 

kurma, iliĢkiler geliĢtirme ve çatıĢmadan uzak durma çabasıdır. Bireyler kendileri ile 

ilgili olumlu izlenimler oluĢturmasını ve yaptıkları iĢlerin diğerleri tarafından 

onaylanmasını arzulamaktadır (Aksoy, 2007:39-41). ĠliĢki kurma ihtiyacı, 

Maslow‟un ait olma ihtiyacına denk gelmekle birlikte temel farkı öğrenilmiĢ bir 

davranıĢ niteliğinde olmasıdır (McShane ve Glinow, 2003). Bu yönetimde önemli bir 

farktır. 

Güç ihtiyacı ise bireyin genelde diğerlerini etkileme, yönetme ve kontrol etme 

isteğidir (Aksoy, 2007:16-39). Gücün kullanımı açısından kiĢiselleĢtirilmiĢ ve 

sosyalleĢmiĢ ayrımı yapılmaktadır. Kullanılan güç türüne göre olumsuz 

algılanılabileceği gibi olumlu davranıĢlar teĢvik edilebilmektedir. KiĢiselleĢtirilmiĢ 

güç sıkı kontrolü, sosyalleĢmiĢ güç yardımseverliği temsil etmektedir (Shani, Rami 

ve Lau, 2000). Ġkisinin de odak noktası birbirinden çok farklıdır. 

KiĢilerde bu üç ihtiyaç aynı zamanda bulunmakla birlikte davranıĢların oluĢmasında 

birisi daha motive edici rol oynamaktadır (Schermerhorn, Hunt ve Osborn, 1997). Bu 

temel ihtiyacın baĢarma ihtiyacı olduğu belirtilmektedir (Güney, 2000:170). Bireyler 

bu ihtiyaçlarını tatmin etmek için sürekli bir gayret göstermektedirler. 

McClelland, baĢarma ihtiyacı yüksek olan kiĢilerin özelliklerini aĢağıdaki gibi 

sıralamaktadır (Aksoy, 2007:40-41): 

 Orta derecede zorluktaki iĢler, kiĢilere kendilerini ispatlama fırsatı 

sundukları için baĢarma konusunda kiĢileri motive etmektedir. 

 KiĢiler ekip ile çalıĢmak yerine bireysel performans 
gösterebilecekleri durumları tercih etmektedir. 

 KiĢiler geliĢimleri için yaptıkları iĢe iliĢkin zamanında ve yeterli 
derecede geri besleme almak istemektedir. 
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 Yenilikçilik, baĢarma ihtiyacı yüksek kiĢilerin temel 

özelliklerindendir. 

McClelland‟ın baĢarı güdüsü kuramına göre kiĢi-iĢ uyumunun sağlanabilmesi için 

kiĢilerin baĢarma ihtiyaçlarının belirlenmesi önemli görülmektedir. BaĢarı ihtiyacı 

yüksek çalıĢanlara uygun koĢullar sağlanması durumunda üstün performans elde 

edilebilir. 

5.6.1.4. Alderfer'in ERG teorisi 

Maslow‟un beĢ aĢamada ele aldığı ihtiyaçları üç kategoride toparlayan Alderfer, 

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramını tamamlayıcı niteliktedir (Aksoy, 2007:37-

41). Maslow‟un kuramını modern dünyaya uyarlayan Alderfer, ağırlıklı olarak 

varlığını sürdürme, iliĢki kurma ve geliĢme ihtiyaçlarına odaklanmıĢtır (Güney, 

2000:4). Bu odaklanma sayesinde geliĢen dünya örgütlerine ihtiyaçlar daha net bir 

ifadeyle açıklanmıĢtır.   

Ġngilizce kelimelerin baĢ harflerinin bir araya gelmesiyle ifade edilen ERG teorisi var 

olma ihtiyacı (existence needs), iliĢki ihtiyacı (relatedness needs) ve büyüme 

ihtiyacını (growth needs) içermektedir. 

Var olma ihtiyacı, Maslow‟un fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına denk gelmektedir. 

ÇalıĢma koĢullarının düzenlenmesi, ücretlendirme gibi temel faaliyetler bu kapsamda 

değerlendirilebilir (Aksoy, 2007:33-37). Var olma ihtiyacı bireyi etkisine almaktadır. 

Maslow‟un ait olma ihtiyacına denk olan iliĢki ihtiyacı insanların sosyal iliĢki 

ihtiyaçlarının karĢılanmasına vurgu yapmaktadır. McClelland‟ın iliĢki kurma ihtiyacı 

ile benzer olan iliĢki ihtiyacının farkı içgüdüsel olmasıdır (McShane ve Glinow, 

2003). ÇalıĢma ortamında beĢeri iliĢkilerin yönetilmesi bu kapsamda 

değerlendirilebilir.  

Büyüme ihtiyacı da kiĢilerin baĢarı arzusu ve bireysel geliĢimi içermektedir. 

Maslow‟un saygı ve kendini gerçekleĢtirme aĢamalarına denk gelen bu ihtiyaç 

kapsamında çalıĢanların geliĢtirilmesi, terfi ve ilerlemeler, ödül ve takdir edilmesi 

olarak değerlendirilebilir. 

Alderfer‟i Maslow‟dan ayıran en önemli özelliklerden birisi Maslow gibi katı bir 

yapı olmaması ve aynı anda birkaç ihtiyacın davranıĢlar üzerinde belirleyici 

olabilmesidir. Bu belirleyiciler ihtiyaçları tam olarak tanımlamalıdır. Maslow‟a göre 
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kiĢi bir üst seviye ihtiyacı karĢılanana kadar aynı seviyede kalabilirken, Alderfer‟e 

göre örgütlerdeki bireylerin bir üst seviye ihtiyacı karĢılanamadığı takdirde bir alt 

seviye ihtiyacı motive edici bir unsur olarak karĢımıza çıkabilmektedir (Aksoy, 

2007:37-58). Büyüme ihtiyacını karĢılayamayan çalıĢan varlığını sürdürmek için 

iliĢki kurma ihtiyacını gözden geçirerek gayretini yetersizlik hissettiği alana 

yoğunlaĢtırmaktadır (Güney, 2000:5). Böylece eksik konular tamamlanabilmektedir. 

5.6.2. ĠĢ tatmini konusunda ileri sürülen süreç kuramları  

ĠĢ tatmini konusunda ileri sürülen kapsam teorileri tatmini veya tatminsizliği bireyin 

ihtiyaçları açısından ele almıĢtır. Bu kuramın noksanlığı, örgütlerin sosyal bir varlık 

olduklarını göz ardı etmesidir. Bu sebeple çalıĢanların tatmini veya tatminsizliğini 

kiĢilerin etkileĢim içerisinde olduğu gruplar açısından inceleyen süreç kuramları ileri 

sürülmüĢtür. Bu kısımda Vroom‟un beklenti kuramı, Adams‟ın eĢitlik kuramı, 

Locke‟un amaç kuramı ve Harold Kelley‟in atıf kuramı açıklanacaktır.  

5.6.2.1. Vroom’un beklenti kuramı  

BekleyiĢ kuramı veya ümit kuramı olarak da bilinen beklenti kuramı, kiĢilerin 

motivasyonu gösterecekleri alanlarda çabaların karĢılığını alacaklarına inanmalarıdır 

(Robbins, 2002). Buradaki eĢik değer, elde edilecek sonucun ihtiyaçları karĢılama 

derecesidir. Vroom‟un beklenti kuramı, kiĢilerin alternatifler arasından ihtiyaçları 

karĢılama derecesi en yüksek olanı seçeceğini savunmaktadır. Diğer yandan çalıĢan 

çabasının karĢılığında elde edeceği kazancın uygun olmayacağını değerlendirdiğinde 

çabasını artırmak için motive olmasını gerektiren bir durum olmadığını 

düĢünmektedir (Bingöl, 2014:419). Bireylerin böylece zaman kaybı da olmayacaktır. 

Beklenti kuramının biliĢsel bir süreç olduğu da belirtilebilir. Çünkü beklenti 

kuramının temelini oluĢturan motive edici güç; beklenti, araçsallık ve değer gibi üç 

farklı biliĢsel parçanın etkileĢimlerinden ortaya çıkmaktadır. Bu üç bileĢenin 

etkileĢimi aĢağıdaki gibi formülize edilebilir (Berry, 1998): 
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Motive edici gücü oluĢturan bu unsurları aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür: 

 Beklenti: KiĢinin çabasına karĢı olumlu olacağını varsaydığı sonuç 
ile ilgilidir. Birey o iĢi kendi imkân ve kabiliyetleri ile baĢarılı bir 

Ģekilde yapıp yapamayacağını değerlendirerek öznel bir beklenti 

puanı belirlemektedir. Beklenti puanı 0 ile 1 arasında değiĢen bir 

olasılık değeridir. KiĢi varsaydığı gibi olumlu bir sonuç ile 

karĢılaĢmazsa 0, tam olarak karĢılaĢırsa 1 beklenti puanına sahip 

olmaktadır. 

 Araçsallık: Bireyin davranıĢının somut bir Ģekilde ödüllendirilme 

olasılığını belirtmektedir. Sonuçların birden bire değil de kademeli 

olarak elde edilebileceğine iĢaret edilmektedir (Ivancevich ve 

Matteson, 2002). Birinci kademede kiĢi performansını artırabilir, 

ürün veya haizmetin kalitesi artabilir ve müĢteri memnuniyeti 

artabilir. Ġkinci kademede ise ücretlerin artması, sosyal faydanın 

artması, ek haklar tanınması, terfi etme, iĢten ayırma gibi bir kazanç 

veya kayıp gerçekleĢmektedir. Araçsallık değeri negatif veya pozitif 

olabilir. KiĢi birinci kademe sonuçları doğrultusunda ikinci kademe 

sonuçları elde edebiliyorsa araçsallığı pozitif, aksi durumda 

negatiftir. 

 Değer: Valans olarak da ifade edilen değer bireyin davranıĢı 

sonucunda elde ettiği çıktı veya ödüldür. KiĢilerin elde edecekleri 

çıktıları arzulama derecesi farklı olabilir. Ġhtiyaçların karĢılanma 

derecesine göre kiĢilerin arzulama dereceleri farklılaĢmaktadır. 

Değer -1 ile +1 arasında bir değer alabilmektedir. KiĢini yüksek 

değer atfetmesi o çıktıyı elde etmek için çaba göstermesi, düĢük 

değer atfetmesi o çıktı için çaba göstermeye gerek olmadığını 

düĢünmesi anlamına gelmektedir. 

 

Vroom‟un beklenti kuramı doğrultusunda biliĢsel süreçlerin etkileĢiminin rastlanma 

olasılığı yüksek olan bazı kombinasyonlar Çizelge 5.2‟de gösterilmektedir. 

Çizelgede de görüldüğü gibi üç bileĢenin yüksek olduğu durum hariç diğerlerinde 

motive edici güç düĢük olmaktadır. Bu durumda bileĢenlerin herhangi birisinin düĢük 

olmasının tatminsizliğe yol açacağı ifade edilebilir. Bu bileĢenler aĢağıdaki çizelgede 

belirtilerek durum açıklanmaya çalıĢılmaktadır: 
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Çizelge 5.2: Vroom‟un Beklenti Kuramı BiliĢsel Süreçlerin EtkileĢimi 

Beklenti Değer Araçsallık Motive Edici Güç 

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 

Yüksek Yüksek DüĢük DüĢük 

Yüksek DüĢük Yüksek DüĢük 

Yüksek DüĢük DüĢük Çok DüĢük 

DüĢük Yüksek Yüksek DüĢük 

DüĢük Yüksek DüĢük Çok DüĢük 

DüĢük DüĢük Yüksek Çok DüĢük 

DüĢük DüĢük DüĢük Çok Fazla DüĢük 

Kaynak: Spector, 2006. 

Vroom‟un beklenti kuramını özetlemek gerekirse çalıĢan çaba gösterdiği takdirde 

örgütsel hedeflere ulaĢacağına, örgütsel hedeflerle birlikte kiĢisel amaçlarını 

gerçekleĢtirme imkânı bulacağına ve göstereceği çabanın sonuca oranla uygun 

olacağına inanıyorsa motive edici güce sahip olmaktadır (Sürekli ve Tevrüz, 1997). 

Bu da çalıĢanların motivasyonlarını arttırarak beklemelerini anlamlı kılmaktadır. 

ÇalıĢanların motive güce sahip olması ihtiyaçların karĢılanma derecesi ile doğrudan 

iliĢkilidir. Beklenti, araçsallık veya değerden birisinin “0” olması motive edici gücün 

kaybolduğuna iĢaret etmektedir. Diğer taraftan çalıĢan ortaya koyduğu çaba 

sonucunda somut bir çıktı elde ettiğini tecrübe ederse tatmin sağlanacak ve bir 

sonraki aĢama için motive güç tekrar oluĢacaktır (Robbins, 2002). Mutlu olacaktır. 

Alan yazındaki araĢtırmalar Vroom‟un beklenti teorisinin geçerli olduğuna yönelik 

bulgular olduğunu göstermektedir. Özellikle performansın biliĢsel süreçlerle tek tek 

ya da kombinasyonlarıyla iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir (Spector, 2006:201). 

ÇalıĢanların yakından tanınması, herkesin farklı Ģekiller ödüllendirilmesi, bilgi 

paylaĢımı yapılarak örgütsel hedeflerin çalıĢanlarla tartıĢılması, performans 

değerlendirmesinden geri bildirimlerin tam ve zamanında yapılması çalıĢanları 

motive edecektir (Aksoy, 2007:51). Örgütü, hedeflerine tamamiyle kenetleyecektir. 

5.6.2.2. Adams'ın eĢitlik kuramı  

Adams‟ın eĢitlik kuramı çalıĢanların kendilerini diğerleri ile kıyasladığı varsayımına 

dayanmaktadır (Spector, 2006:205). Örneğin, çalıĢan kendi aldığı ödülle diğer 

çalıĢanların aldığı ödülleri karĢılaĢtırmakta ve yöneticilerin ne kadar eĢitlikçi 
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olduğunu tespit etmeye çalıĢmaktadır. EĢitlik algısı aĢağıdaki denklemde 

gösterilmektedir. 

              

Yukarıdaki denklemde ifade edildiği gibi eĢitlik algısı girdi ve çıktı dengesi ile 

ölçülebilmektedir (Güney, 2000:2). KiĢinin eğitim düzeyi, yaĢı, tecrübesi, kıdemi 

gibi demografik unsurlarla birlikte bilgi, beceri, yetenek ve performans gibi kiĢisel 

özellikleri girdiyi teĢkil etmektedir. Örgüt tarafından sağlanan ücret, sosyal haklar, 

saygı atfetme, değer görme, ilerleme, takdir ve fark edilme gibi olanaklar da çıktıyı 

oluĢturmaktadır. KiĢi daha önce çalıĢtığı yerdeki durumu ile mevcut durumunu 

kıyaslama yapabilmekte, akranı olan baĢka bir meslektaĢını, baĢka iĢyerinde benzer 

iĢ yapan bir kiĢiyi veyahut olmak istediği pozisyondaki kiĢiyi kıyaslama için 

kullanabilmektedir. 

Bu kuramın savunduğu temel değerler inançlar ile davranıĢların tutarlı olması 

gerektiğidir. Zira çalıĢan tutarsızlık algıladığı vakit, rahatsızlık duymakta ve 

kendisini gözden geçirerek eylemlerini düzeltmektedir (Barutçugil, 2002). Birey bu 

durumda var olan eĢitsizliği ortadan nasıl kaldıracağına çözüm bulmak istemektedir. 

ÇalıĢanların yapabileceği altı davranıĢ Ģekli belirlenmiĢtir (Robbins, 2002): 

 Girdilerle oynamak (örneğin; politika yapımına eskisi kadar 

katılmamak, yeni fikir üretmemek gibi) 

 Aldığı ödülü değiĢtirmek (örneğin; ücretine zam istemek, 
pozisyonunu değiĢtirmek) 

 Kıyaslama yapılan kiĢinin girdisi ile oynamak (örneğin; o kiĢinin 
daha fazla çalıĢması hususunda tavsiyede bulunmak) 

 Kıyaslama yapılan kiĢinin değerinin fazla olduğunu ortaya koymak 

(örneğin; aldığı ücretin yüksek olduğunu iddia etmek) 

 Kıyaslama yapılan kiĢiyi değiĢtirmek (örneğin; aynı çabayı 
gösterdiğini düĢündüğü kiĢi ile kıyaslama yapmak, olmak istediği 

pozisyondaki kiĢi ile kıyaslama yapmak) 

 Durumu terk etmek (örneğin; iĢten ayrılmak) 

Sonuç olarak, Adams‟ın eĢitlik teorisine göre çalıĢanlar kuruma sunduklarına karĢılık 

beklentileri karĢılandığında daha fazla tatmin yaĢamakta iken herhangi bir karĢılık 
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alamadığı takdirde motive olamamaktadır (Güney, 2000:2). Yani, çalışan bu 

durumdan negatif etkilenerek kendisini işine verememektedir. 

 5.6.2.3. Locke'un amaç kuramı  

Locke, bireysel amaçların çalıĢanların motivasyon derecesini belirlediğini 

savunmaktadır. Kurama göre amaç, bireyin bilinçli bir Ģekilde elde etmeyi, 

baĢarmayı istediği durumdur (Spector, 2006:208). Çünkü bireyler kendilerinin 

belirlediği amaçlara ulaĢmaktan daha fazla tatmin yaĢamaktadır (Güney, 2000:163). 

Amaçlar genel olacağı gibi spesifik bir Ģekilde de belirlenebilir. Örneğin bir çalıĢan 

performansını artırmayı amaç edinebileceği gibi performansını bir ay içerisinde %5 

artırmayı da amaç olarak belirleyebilir. Genel belirlenmiĢ amaçlar birkaç spesifik 

amacı içerebilir. 

Amaçlar çalıĢanın performansı ile doğrudan iliĢkilidir. Amaç belirleme performans 

değerlendirme sisteminin temelini oluĢturmaktadır (Spector, 2006:208). Locke 

tarafından kiĢisel amaç ile bireysel performans arasındaki iliĢkiyi belirleyen dört 

özellik olduğu ortaya konmuĢtur (Aksoy, 2007:51): 

 Zorlayıcı amaçlar basit olanlara kıyasla daha yüksek performansa 
neden olmaktadır. Ancak amaçlar zorlayıcı olduğu kadar ulaĢılabilir 

de olmalıdır. Çünkü çalıĢan tarafından ulaĢılamaz olarak algılandığı 

takdirde örgütsel performans olumsuz etkilenecektir. 

 Net olarak belirlenmiĢ amaçlar muğlak amaçlara kıyasla performansı 
daha olumlu etkilemektedir.  

 ÇalıĢanlar performansları hakkında bilgilendirilirse, performansları 

olumlu etkilenmektedir. ÇalıĢanlar sonuçlar hakkında bilgi sahibi 

olursa, daha yüksek hedef belirleme konusunda motive olmaktadır. 

 ÇalıĢanlar tarafından amaçların benimsenmesi gerekmektedir. 
ÇalıĢanların dahil olmadığı bir amaç belirlenmesi performansı 

olumsuz etkileyebilecektir. 

Locke‟un amaç kuramı diğer iĢ tatmini kuramlarına kıyasla araĢtırmalarla en fazla 

desteklenen yaklaĢımdır. Bireysel iĢ performansı ile olan etkileĢimi saha 

araĢtırmaları ile ortaya konmuĢtur. Diğer taraftan, grup hedeflerinin daha önemli 

olduğuna iĢaret eden ve amaçlara çok fazla odaklanan çalıĢanların iĢin diğer önemli 

kısımlarını ihmal ettiği yönünde tespitler yapan çalıĢmalar da bulunmaktadır 

(Spector, 2006:2010). Zorlayıcı amaçların çalıĢanlarda stresi artırdığı için 
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performans düĢmesine neden olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Drach-Zahavy ve Erez, 

2002). Bu durumun iĢletmeye vereceği zarar iyi değerlendirilmelidir. 

5.6.2.4. Harold Kelley’in atıf kuramı 

Heider tarafından geliĢtirilen ve Kelley tarafından örgütsel bağlamda kullanılan atıf 

kuramı, diğer süreç teorileri gibi bireysel algılamaların aksine bireyler arası 

etkileĢime odaklanmakta ve bireyler arası davranıĢlarla ilgilenmektedir. Heider‟e 

göre bireyler olgulara doğrudan değil, algılamalarına istinaden yine de tepki 

vermektedir (Seçer, 2012:31-46). Yani algı süreci bireyleri doğrudan etkilemektedir. 

Dünyasını anlamlı hale getiremeye çalıĢan, birey davranıĢlarını açıklamak 

maksadıyla rasyonel bir Ģekilde içsel ve dıĢsal faktörlere atıflarda bulunmaktadır. 

DavranıĢları motive eden unsurların nedenini araĢtıran atıf kuramı, davranıĢın 

kökeninin bireysel faktörlerden ziyade örgütsel faktörlerden etkilendiğini 

belirtmektedir (Yüksel, 1998:141). Özellikle çalıĢma koĢulları, örgüt iklimi ve 

kurumsal faktörler çalıĢanların örgütsel davranıĢlarını etkilemektedir. 

 

 

ġekil 5.6: Harold Kelley‟in Atıf Kuramı.  

Kaynak: Glendan, Sharon ve McKenna, 2006. 
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Atıf kuramı ġekil 5.6‟da da gösterildiği gibi bireylerin öncelikle olayları anlamasına, 

müteakiben davranıĢta bulunmasına vurgu yapmaktadır. ÇalıĢanlar davranıĢları 

değerlendirirken tutarlılık, ayırt edicilik ve görüĢ birliği olmak üzere üç tür bilgi 

kullanmaktadır. Tutarlılık, farklı zaman ve sebeplerde benzer davranıĢlar 

gösterilmesi, ayırt edicilik aynı tepkiye farklı bireyler tarafından farklı tepkiler 

verilmesini, görüĢ birliği ise farklı etkilere çalıĢanlar tarafından benzer tepkiler 

geliĢtirilmesini ifade etmektedir (Bilgin, 2003:39). Tepkiler iyi değerlendirilmelidir. 

Kurama göre bireylerin motivasyonu kontrol etme ihtiyacıdır (Seçer, 2012:33). 

Buradan hareketle, atıf kuramı bireylerin kontrol odağı ile iliĢkilendirilebilir. Ġç 

kontrol odağı yüksek olan bireyler, içsel faktörleri daha ön planda tutacağı için 

tatmin yaĢama olasılığı daha fazladır. Diğer taraftan ise davranıĢların nedenlerini dıĢ 

faktörlerde arayan dıĢ kontrol odağı yüksek çalıĢanların, aĢırı tatminsizlik duyması 

genelde daha olasıdır. 

Atıf kuramının çalıĢanların davranıĢlarını anlamaya yönelik olduğu, motivasyonu 

açıklamaya yönelik davranıĢların oluĢ sebebine odaklandığı ifade edilebilir (Kanbur, 

2005:45). BaĢka bir ifade ile atfetme süreci bireyin kendisinin ve ortamdakilerin 

davranıĢları ile olayların anlamlandırması veya yorumlandırmasında önemli bir yere 

sahiptir (Eren, 2008:79). Bu nedenle atfedilen konuların seçimi çok önemlidir. 

5.7. ĠĢ Tatmininin ve Tatminsizliğinin Sonuçları  

ĠĢ tatmini ile iĢ tatminsizliği birbirine zıt kutuplarda yer alan ifadeler olarak ele 

alınmamaktadır. Daha kısa olarak, iĢ tatmini yaĢanmaması iĢ tatminsizliğine yol 

açmamaktadır. Yine de iĢ tatmininin olumlu, iĢ tatminsizliğinin ise olumsuz sonuçlar 

doğurduğu bir gerçektir. Bu sebeple çalıĢmanın bu kısmında tatmin ve tatminsizliğin 

sonuçları ayrı ayrı ele alınmaktadır.  

5.7.1. ĠĢ tatmininin sonuçları  

ĠĢ tatmini memnuniyet ve mutluluk, kurumsal aidiyet, üretkenlik ve performans 

artıĢı, pozitif örgüt iklimi ve motivasyon gibi olumlu örgütsel tutum ve davranıĢlar 

ile doğrudan iliĢkilidir. ĠĢ tatmini sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranıĢların 

detaylarını aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür.  
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5.7.1.1. Memnuniyet ve mutluluk 

ĠĢ tatmininin bariz bir Ģekilde elde edilen sonucu bireyin memnuniyet derecesidir. 

Bilindiği gibi iĢ tatmini alt bileĢenlerine ayrılmakla birlikte temelde içsel ve dıĢsal 

olmak üzere iki ana faktörden oluĢmaktadır. Özellikle içsel tatmin arttıkça 

memnuniyet düzeyi yükselmekte, doğru orantılı olarak mutluluk seviyesi de 

artmaktadır. Bireyin hayatında hissedilir derecede artan iyileĢmeler psikosomatik 

sonuçlar da doğurmaktadır. ĠĢ tatmini yaĢayan çalıĢanların iĢ tatminsizliği 

yaĢayanlara kıyasla daha az sıklıkla uyku problemleri veya karın ağrısı gibi fiziksel 

rahatsızlıklardan Ģikâyet bildirdikleri tespit edilmiĢtir (Begley ve Czajka, 1993). 

Buradan iĢ tatmin seviyesi yüksek bireylerin sosyal yaĢamlarının da olumlu 

etkilendiği anlaĢılmaktadır. 

5.7.1.2. Kuruma karĢı hissedilen aidiyet ve bağlanma  

Örgütsel tutumlar arasında en fazla çalıĢılan iki tutum örgüte bağlanma ve iĢ 

tatminidir. DeğiĢkenlerin kendi arasındaki doğrudan iliĢkilerin yanı sıra diğer 

örgütsel tutum ve davranıĢlara yönelik dolaylı iliĢkileri de bulunmaktadır. ĠĢ tatmini 

sonucunda çalıĢan tarafından kuruma karĢı hissedilen aidiyet duygusu geliĢmekte ve 

örgüte bağlanma artmaktadır. Benzer Ģekilde iĢ tatmininin ortadan kalkması veya 

azalması örgüte bağlanma derecesini olumsuz etkilemektedir (Yüksel, 2003). 

Sonuçta bu etkilenme derecesi örgüt lehine veya aleyhine gerçekleĢmektedir. 

Örgüte bağlanma derecesi yüksek düzeyde olan çalıĢan, zor zamanlarda da örgüttün 

yanında olmakta, iĢe devam konusunda disiplinli yaklaĢmakta, örgütün varlıklarını 

korumakta ve örgütsel hedeflerle bireysel hedefleri uyumlaĢtırmaktadır (Ceylan ve 

Demircan, 2002:53). Örgütsel hedeflerle birlikte kiĢisel amaçları gerçekleĢtirme 

imkânı bulan çalıĢanlar, gösterdiği çabanın sonucunda uygun karĢılık alacağına 

inandığında iĢten duyduğu tatmin seviyesi belli oranda yükselecektir (Sürekli ve 

Tevrüz, 1997). Örgütün tam anlamıyla ayrılmaz bir parçası olacak ve örgüt lehine 

hareket edecektir. 

5.7.1.3. Üretkenlik ve performans artıĢı  

ĠĢ tatmini ile performans arasında doğrusal bir iliĢki olduğu ifade edilebilir. Meta 

analiz sonucunda iĢ tatmini ile performans arasındaki iliĢki anlamlı ve pozitif olarak 

raporlanmıĢtır (Greenberg ve Baron, 2000). Ancak meta-analitik çalıĢmalar iki 
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değiĢken arasındaki iliĢkinin beklendiği kadar yüksek olmadığını göstermektedir. 

Benzer Ģekilde, iliĢkinin tahmin edilen seviyeden düĢük olduğu görülmektedir 

(KuĢluvan, 2009:69). Performans değerlendirmelerinin öznellikten kurtulması 

gerektiğine değinerek iĢ tatmini ile performans arasındaki etkileĢimin artabileceği 

vurgulanmaktadır (Spector, 2006:231). ĠĢ tatmini performansı olumlu etkilemektedir.  

ĠĢ tatmini ile performans arasındaki iliĢkinin iki yönlü olabileceği düĢünülebilir. 

Birinci yaklaĢımda iĢ tatmini sağlayan çalıĢan gösterdiği çabaların sonucunda yüksek 

performans gösterebilmektedir. Ġkinci yaklaĢımda ise çalıĢan yüksek performans 

gösterdiğinde ödüllendirileceği için iĢ tatmini sağlayacaktır. 

5.7.1.4. Pozitif örgüt iklimi  

Örgüt kültürü, örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren, örgüte bağlanmasına yardımcı 

olan ve örgüt üyeleri tarafından paylaĢılan değiĢkenleri birleĢtiren bir unsurdur. 

Örgüt iklimi ise belirli bir zaman dilimde örgütü yönetenler veyahut liderler 

tarafından yaratılan ortamın tamamıdır. Örgüt kültürü daha uzun vadeli ve daha 

soyut iken iklim daha kısa vadeli ve daha somuttur. Örgüt kültüründe değiĢim 

sürdürülebilirlik isterken iklim lidere göre daha kısa sürede Ģekillenebilmektedir. 

Ancak bu iklimin daha baskın hale gelerek kültürde anlık değiĢimler yapabileceği 

anlamına gelmemektedir. 

Örgütte belirgin bir pozitif iklimin olması örgüte yeni katılanları ve örgüt üyesi 

çalıĢanları örgüte bağlayan ve iĢten duyulan tatmini artıran bir etmendir. Pozitif örgüt 

iklimi yönetim tarzı, çalıĢma biçimi, ücretlendirme, iĢveren-iĢgören iliĢkisi gibi iĢ 

tatminini direk etkileyen faktörlerdir (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 2008:47). Bu 

yüzden örgütler açısından bu faktörler bütün olarak ele alınmalı, değerlendirilmelidir. 

5.7.1.5. Motivasyon  

Motivasyon, bireylerin belirli davranıĢları göstermesine neden olan kiĢinin içsel 

durumu olarak tarif edilebilir (Spector, 2006:194). Motivasyon çalıĢanların kiĢisel 

hedefleri ve beklentileriyle doğrudan iliĢkilidir. Motivasyon temel olarak çalıĢanların 

tatmin sağlamasına olanak tanıyacak çalıĢma ortamının yaratılması, çalıĢanları 

etkileme, güdüleme faaliyetleridir (Güney, 2000:177). Motive ortam, bir gerekliliktir.  

Motivasyonun bir süreç olduğunu ifade etmekte fayda bulunmaktadır. Tatmin 

edilmemiĢ ihtiyaçlardan baĢlayarak tatminin sağlanması ile sonuçlanan bu süreç altı 
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aĢamadan oluĢmaktadır (Güney, 2011:348-349). Ġhtiyaçların karĢılanması için uygun 

ortamın yaratılması gerekmektedir. Sürecin ikinci aĢamasında tatminin 

sağlanabilmesi için ortamın uygunluğu değerlendirilmektedir. Bireyin uygun çalıĢma 

koĢulları içerisinde ihtiyaçlarının farkına varmasıyla ihtiyaçlar isteğe dönüĢmektedir. 

Böylelikle bireyler istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için 

alternatifler belirleyerek en optimal seçeneği belirlemektedir. Sürecin beĢinci 

aĢaması için en uygun seçeneğin hayatın geçirildiği aĢamadır. Hayata geçirilen eylem 

amacına ulaĢırsa yani bireyin ihtiyacı karĢılanırsa tatmin oluĢmaktadır. 

5.7.2. ĠĢ tatminsizliğinin sonuçları 

ĠĢ tatminsizliği, verimsizlik baĢta olmak üzere iĢe devamsızlık, iĢten ayrılma ve 

çatıĢma gibi olumsuz tutum ve davranıĢlara neden olabilmektedir. ĠĢ tatminsizliği 

sonucunda oluĢan tutum ve davranıĢlara iliĢkin açıklamalar aĢağıdaki gibidir. 

5.7.2.1. ĠĢe devamsızlık  

Özlük haklarından kaynaklanan günler hariç çalıĢanın planlandığı Ģekilde iĢine 

gelmemesi iĢe devamsızlık olarak isimlendirilmektedir (KuĢluvan, 2009:69). 

Geleneksel yönetim yaklaĢımı, iĢe devamsızlığın iĢ tatminsizliğinin bir sonucu 

olduğunu değerlendirmektedir. Diğer bir ifade ile iĢe devamsızlığın nedenleri 

arasında iĢ tatmini önemli bir yer tutmaktadır. ĠĢ tatmini daha düĢük olan çalıĢanların 

iĢe devamsızlıklarının daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir (Tett ve Meyer, 1993). ĠĢ 

tatmininin artmasıyla örgütlerde devamsızlıklar azalmakta ve ürün ve hizmet kalitesi 

de istenilen oranda artırmaktadır. 

Sağlık sorunlarına dayalı iĢe devamsızlıkların temel belirleyicisi cinsiyet ile birlikte 

iĢ tatminsizliği olduğu ortaya çıkmıĢtır. Kadınların erkeklere kıyasla iĢe devamsızlık 

nedenlerinin sağlık sorunları olduğu belirlenmiĢtir. Diğer koĢullara bağlı iĢe 

devamsızlıkların temel belirleyicisi ise kıdem ve örgütsel politikalar olarak tespit 

edilmiĢtir. Kıdemi fazla çalıĢanların sağlık sorunu haricindeki nedenlerle devamsızlık 

yaptıkları belirlenmiĢtir (Dalton ve Mesch, 1990). ĠĢe devamsızlıkla iĢ tatminin 

boyutlarından iĢin kendisinden tatminin daha fazla iliĢkili olduğu açık bir Ģekilde 

tespit edilmiĢtir (Hackett ve Guion 1985). Sonuçlar dikkatli bir Ģekilde yöneticiler 

tarafından değerlendirilmelidir. 
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Ġki değiĢkeni inceleyen çalıĢmaları esas alarak yapılan meta-analizler iĢe devamsızlık 

ile iĢ tatmini arasındaki korelasyonun çok daha düĢük olduğunu açıkça 

göstermektedir (Spector, 2006:235). Buradan hareketle iĢ tatminsizliği ile iĢe 

devamsızlık arasındaki iliĢkide diğer faktörlerin düzenleyicilik veya aracılık rolü 

olduğu düĢünülebilir. Nitekim iĢe devamsızlığının sebepleri arasında kiĢinin 

kendisinin ve ailesinin sağlık sorunları, Ģahsi iĢleri, tükenmiĢlik veya iĢe karĢı 

duyulan isteksizlik olabilir. Bunlarla birlikte bu olumsuzluklara ilave olarak iĢe 

devamsızlığı etkileyen faktörler arasında yaĢ, cinsiyet, iĢyerinin uzaklığı, ücret 

miktarı, ödeme Ģekli ve çalıĢma arkadaĢları da burada sayılmaktadır (Güney, 

2000:122). Bunların gizli nedenlerinden birisi iĢ tatminsizliği olabileceği gibi, bu 

değiĢkenlerle iĢ tatminsizliği arasında herhangi bir etkileĢim de bulunmayabilir.  

5.7.2.2. Verimsizlik  

Verimlilik bir örgüt için örgütsel amaçlara, birey için bireysel amaçlara ulaĢmadaki 

alternatifler içerisinden en ekonomik avantajlı olanı tercih etmektir (Eren, 2008:220). 

O halde verimsizlik, optimal tercihin yapılmadığı durumu ifade etmektedir. 

ĠĢ tatminsizliği ile verimsizlik arasındaki iliĢki ġekil 5.7‟de gösterilmektedir. ĠĢ 

tatminsizliği yaĢayan bireyler yaĢadıkları anda koĢulları yönlendiremeyeceklerine 

inanırlarsa negatif duygular yaĢamakta ve verimli olamamaktadır. Özellikle adil 

olmayan uygulamalar gibi örgütsel faktörlerin sebep olduğu tatminsizlik verimsizliği 

artırmaktadır. 

 

 

ġekil 5.7: Verimsizlik - ĠĢ Tatminsizliği ĠliĢkisi. 
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5.7.2.3. ĠĢten ayrılma  

ÇalıĢanların kendi isteği veya farklı nedenlerle iĢi bırakması iĢten ayrılma olarak 

tanımlanmaktadır. ĠĢten ayrılma oranının artması örgütler açısından iĢgücünün 

tecrübesiz ve eğitimsiz hale gelmesine neden olabilmektedir. Nitekim iĢgücünün 

kaybedilmesi ve yerine alınacak yeni çalıĢanın iĢe alım, eğitim ve uyumu için 

harcanan çaba, zaman ve mali kaynak örgütlere belirli bir maliyet getirmektedir 

(Topcu ve Basım, 2015b:870). Bu Ģekilde verimlilikte düĢme olacağı gibi örgütsel 

hedeflere ulaĢılmasında da sorun yaĢanabilecektir (Spector, 2006:263). Bu sorunları 

örgütler öngörerek gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aksi durumlar örgütlere ciddi 

zarar verebilmektedir. 

ĠĢten ayrılmanın iĢ tatmini ile yüksek derecede iliĢkisi bulunmaktadır. ĠĢ tatmini daha 

düĢük olan çalıĢanların iĢten ayrılma niyetinde oldukları ve fırsat kolladıkları tespit 

edilmiĢtir (Tett ve Meyer, 1993). ĠĢ tatmini ile iĢten ayrılmanın iliĢkisi ġekil 5.8‟de 

gösterilmektedir. ĠĢ tatminsizliği yaĢayan çalıĢan, öncelikle iĢten ayrılma niyeti 

Ģeklinde örgütsel tutum geliĢtirmektedir. Alternatif iĢ imkânlarının varlığı iĢten 

ayrılma niyetinin davranıĢa yani iĢ tatminine dönüĢmesini sağlamaktadır. Aksi 

takdirde çalıĢan çalıĢmaya devam etmektedir. 

 

 

ġekil 5.8: ĠĢ Tatmini - ĠĢten Ayrılma ĠliĢkisi. 

Kaynak: Spector, 2006. 

 

ĠĢten ayrılmanın ölçülmesindeki tasarımdan dolayı iĢ tatmininin iĢten ayrılmanın bir 

belirleyicisi olduğu belirtilmektedir (Spector, 2006:235). Çünkü çalıĢanların iĢ 

tatminleri ölçülmekte, daha sonra iĢten ayrılan çalıĢanın iĢ tatmin derecesinin düĢük 
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olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle iĢ tatminsizliğinin iĢten ayrılma ile 

sonuçlandığı görülmektedir. Nitekim iĢ tatminsizliği ile iĢten ayrılma arasındaki 

iliĢkinin derecesinin kuvvetli olduğu rapor edilmektedir (Eren, 2011:406). Sonuçta 

örgütlerde çalıĢanların çalıĢtıkları iĢteki memnuniyetsizlikleri örgütleriyle olan bağı 

zayıflatmaktadır. Nihayetinde çok geçmeden örgütleriyle olan bağı koparmaktadır. 

5.7.2.4. ĠĢ arkadaĢları ve yöneticileri ile sorun yaĢama 

ÇalıĢanların iĢine ve iĢyerine yönelik genel tutumu olarak ifade edilen iĢ tatmini, 

çalıĢanların örgütsel amaçlara ulaĢmak için gösterdikleri çaba karĢılığında iĢin 

kendisinden, çalıĢma ortamından, yönetici ve çalıĢma arkadaĢlarından memnun olma 

durumudur. Nitekim yönetici ve iĢ arkadaĢları ile uyumlu iliĢkiler geliĢtiren 

çalıĢanların iĢ tatmininde artma görülürken (KuĢluvan, 2009:53), yönetici ve iĢ 

arkadaĢları ile zayıf iliĢkileri olan çalıĢanlarda iĢ tatminsizliği örgütlerde 

gözlenmektedir (Erdil, Keskin, Ġmamoğlu ve Erat, 2004:20). Bu hususlara dikkat 

edilmesi örgütler açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

ÇalıĢma arkadaĢlarından yeterli destek görülmemesi iĢ tatminsizliğine yol açtığı gibi 

iĢ tatminsizliği sonucunda iliĢkilerin zayıflamasına neden olabilmektedir (Peters ve 

O‟Connor, 1980). Bu nedenle, iĢyerlerindeki ortamın çalıĢanların ihtiyaçlarına göre 

Ģekillendirilmesi ve iĢe alımda çalıĢanların uyumuna yönelik öncelikli hareket tarzı 

belirlenmelidir. 
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6. DEĞĠġKENLER ARASI ĠLĠġKĠLER 

Bu bölümde araĢtırmanın değiĢkenlerini oluĢturan örgütsel adalet, örgütsel bağlılık 

ve iĢ tatmini arasındaki iliĢki incelenecek ve yapılan araĢtırmalar ıĢığında konu ile 

ilgili ayrıntılar ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. Ayrıca bu bölümdeki tartıĢmaların 

odağı, araĢtırma sorularına ve hipotezlerine zemin hazırlayabilmek olduğundan 

değiĢkenler arası iliĢkiler ile birlikte etkileĢimide ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacaktır. 

6.1. Örgütsel Adalet – Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisi 

Örgütsel adalet, örgütsel tutum ve davranıĢların temel belirleyicilerinden birisi olarak 

kabul edilmektedir (Niehoff ve Moorman, 1993:527-556). Örgüt içerisindeki adil 

uygulamalar pozitif örgütsel tutum ve davranıĢları tetiklerken, adilliğin olmaması 

çalıĢanların performanslarını olumsuz etkilemektedir (Cropanzano, 1993; Greenberg, 

1990). Bu açıdan örgütlerin temel gayesi olan çalıĢanların aidiyet duygularını 

geliĢtirmek bağlamında örgütle bağlılıklarını güçlendirmenin de temel 

belirleyicilerinden birisi örgütsel adalet algısı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

ÇalıĢanın örgüte bağlılığının miktarı iki örgüt içi iliĢkiye bağlıdır. Bunlar, iĢ ile ilgili 

algılanan kalite ve örgüt politikası ile uygulamalara iliĢkin algılanan adalet 

anlayıĢıdır (Thompson ve Heron, 2005:384). Bu yüzden yöneticilerin çalıĢanları için 

adil bir iĢ ortamı oluĢturmaları ve çalıĢanların da bunu doğru bir Ģekilde 

anlayabilmeleri Ģeklinde belirtilmektedir. 

Örgüt içerisinde adalet olduğu inancı, örgütsel bağlılığı artırmaktadır. Örgütsel 

adalet, doğruluğun iĢyerindeki rolü ya da haklılığın korunmasında otoritenin 

iĢlevidir. Örgütsel adaletin iki alt adalet algısı alanı vardır. Birincisi, adalet dağıtımı 

ya da herkesin hakkını verme, ikincisi ise etkileĢimci adalettir. Adalet dağıtımı, 

çalıĢanların karĢılaĢtıkları sonuçların ya da ücretin hakkaniyeti iken etkileĢimci 

adalet ise ücret dağıtımına iliĢkin kararları almada kullanılan yöntemin 
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hakkaniyetidir (Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999:897-933). Böyle bir sistem 

örüntüsü örgütlere geri bildirimde ciddi kazanımlar sağlamaktadır.  

ÇalıĢanlar, kendi örgütlerinde kendileri ile baĢkalarını karĢılaĢtırmaktadır. Kuralların 

herkese eĢit uygulanmasını, eĢit iĢe eĢit ücret ödenmesini, izinlerde eĢit haklara sahip 

olmayı, bir takım sosyal imkânlardan kendisinin de diğerleriyle eĢit Ģekilde 

yararlanmasını beklemektedir. Ancak, adalet algılamasının odak noktası sadece 

çıktılar ve bu çıktıların karĢılaĢtırılmasından ibaret değildir. Örgütteki kurallar, bu 

kuralların uygulanıĢ biçimi ve bireyler arasındaki etkileĢim de adalet algılamasının 

odağında bulunmaktadır (Güven, 2006:14). Bu odak çok hassas bir yapıya sahiptir. 

Örgütlerdeki adil uygulamalar, çalıĢanların örgütsel adalet algılarını olumlu yönde 

belirleyerek örgütsel bağlılığı geliĢtirmekte, böylelikle örgütler hem çalıĢanları elde 

tutarak iĢgören devir hızını makul seviyelerde tutmakta hem de örgütsel maliyetleri 

azaltmaktadır. Bu açıdan örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık alan yazında sıklıkla 

araĢtırılan konular arasında yer almıĢtır. 

Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutu arasında anlamlı ve 

pozitif yönde bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Cohen, Charash ve Spector, 2001). 

Tahran‟da devlet ilkokullarında çalıĢan idareci ve öğretmenlerden oluĢan bir 

örneklemde yapılan araĢtırmada iĢlemsel adaletin örgütsel bağlılığı pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiĢtir (Zeinabadi ve Salehi, 2011). Ayrıca iş tamininin bu 

etkileşimde aracılık rolü bulunduğu da elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır. 

Malezya‟da X nesli olarak nitelendirilebilecek 1980 öncesi doğumlu olan mavi 

yakalılarda, örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

araĢtırmada örgütlerde veya organizasyonlarda iĢgörenlerin örgütsel adalet algısının 

örgütsel bağlılıklarını yüksek derecede pozitif yönde etkilediği ortaya konmuĢtur 

(Chew Sze, Venny Sin Moon, Sook Fern ve Kwee Wei, 2016:173). Yani iĢyerlerinde 

örgütsel adaletin, örgüte bağlanmayı tetiklediği değerlendirilmiĢtir. 

Almanya‟daki ve Ġsviçre‟deki aile iĢletmelerinde örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık 

arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmacılara göre dağıtım adaleti ile duygusal 

bağlılık arasında orta seviyede pozitif yönde bir iliĢki bulunmaktadır (Sieger, 

Bernhard ve Frey 2011). Benzer Ģekilde iĢlemsel adalet ile duygusal bağlılık arasında 

da orta seviyede pozitif bir iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir. 
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Cihangiroğlu, askeri doktorların örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları 

arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. Boyutlar bazında iki değiĢken arasındaki etkileĢimin 

konu edildiği araĢtırma sonucunda duygusal bağlılığı, dağıtım ve iĢlemsel adalet 

algılarının etkilediği ve kiĢiler arası adalet ile bilgisel adaletin etkilemediği tespit 

edilmiĢtir. Örgütsel bağlılığın bir diğer boyutu olan devam bağlılığını ise dağıtım, 

iĢlemsel ve kiĢiler arası adalet algılarının etkilediği, ancak bilgisel adaletin 

etkilemediği tespit edilmiĢtir. Örgütsel bağlılığın üçüncü boyutu olan normatif 

bağlılığını da dağıtım ve iĢlemsel adalet algılarının etkilediği ve kiĢiler arası adalet 

ile bilgisel adaletin etkilemediği belirlenmiĢtir. Sonuç olarak örgütteki ödüllerin 

dağıtımındaki ve süreçlerdeki adil uygulamaların duygusal ve devam bağlılığını 

artırdığı ortaya konmuĢtur. 

Manisa‟daki ilkokul seviyesindeki eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenler 

örnekleminde örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının duygusal ve normatif 

bağlılıkları üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmesine rağmen, örgütsel adalet 

algısının devam bağlılığı üzerinde herhangi bir etkisine rastlanmamıĢtır (Bal, 2014). 

Bu bulguyu destekler nitelikte, iĢlemsel adaletin örgütsel bağlılığı etkilemediği 

yönünde tespitler bulunmaktadır. AraĢtırmacılar bu durumu örgütün yapısı ile 

iliĢkilendirmiĢti. Kamuda çalıĢanların sosyal güvence kaygısı olmaması ve 

standardizasyon bulunması nedeniyle iĢlemsel adaletin herhangi bir etkisine 

rastlanılmamıĢtır. Özellikle ücretlendirme, ödüllendirme, terfi ve diğer sosyal 

hakların regülasyonlarla net bir Ģekilde belirlenen bir kamu düzeninde bu iliĢkinin 

ortaya çıkmaması normal karĢılanmaktadır (AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2015:433). 

Bağcı, 2013 yılında tekstil sektöründe örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet algısı 

iliĢkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda örgütsel adalet algısının tüm 

boyutlarının duygusal bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Diğer taraftan çalıĢanların devam bağlılığına dağıtım ve iĢlemsel adaletin 

anlamlı ve pozitif etkileri söz konusu iken, kiĢiler arası ve bilgisel adaletin herhangi 

bir etkisine rastlanılmamıĢtır. Örgütsel bağlılığın üçüncü boyutu olan normatif 

bağlılık üzerinde ise iĢlemsel ve kiĢiler arası adaletin anlamlı ve pozitif etkileri tespit 

edilirken, dağıtım ve biliĢsel adaletin herhangi bir etkisinden söz edilmemektedir. 
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Örgütsel adalet algısının örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

literatürdeki 183 çalıĢma üzerinden yapılan meta analizi sonuçlarında, örgütsel adalet 

algısının örgütsel bağlılık üzerindeki pozitif etkisinden bahsedilmektedir (Colquitt, 

Conlon, Porter, Wesson ve Yee, 2001). Adaletin olumlu belirtilmektedir. 

Kamu ve özel sektördeki çalıĢanlar örnekleminde yapılan araĢtırmada, örgütsel 

adalet algısı çalıĢanların duygusal ve normatif bağlılığı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahip iken, devam bağlılığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır (Wasti, 

2001). Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nde görev yapan çalıĢanlar üzerinde yapılan 

araĢtırma sonuçları da aynı bulguları doğrulamaktadır (Arslantürk ve ġahan, 2012). 

ÇalıĢma her bağlılık boyutunda farklılık göstermektedir. 

Bir kamu bankası çalıĢanların oluĢturduğu örneklemde, örgütsel adalet ile örgütsel 

bağlılık algıları arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Ġki değiĢken arasında orta seviyede 

anlamlı ve pozitif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Eğilmezkol, 2011). Yöneticiler 

açısından bu durum iyi değerlendirilrse anlamlı sonuçlar alınabilir. 

Yöneticilerin adil uygulamaları çalıĢanların örgütsel hedeflerle uyumunu sağlayarak 

örgütsel bağlılıklarını arttırmaktadır (Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999:901). 

Yöneticisine güvenen çalıĢanlar daha fazla örgütsel amaçlara yönelik çalıĢmaktadır.  

Bütüncül bir model içerisinde liderlik tarzları ile birlikte örgütsel adalet algısının 

örgütsel bağlılık dâhil bazı örgütsel tutum ve davranıĢlar üzerindeki etkisini 

belirlemeye yönelik bir araĢtırma yapılmıĢtır (Dilek, 2005). AraĢtırma dağıtım 

adaletinin duygusal ve normatif bağlılığı pozitif yönde etkilediğini göstermiĢtir. 

Örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢkin 

olduğu tespit edilmiĢtir (Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009:12). Konaklama 

iĢletmelerinde yürütülen araĢtırma örgütsel adalet algısı boyutlarından etkileĢimsel 

adalet algısının örgütsel bağlılıkla iliĢkinin diğer iki boyuta kıyasla daha fazla 

olduğunu göstermiĢtir. 

Bir ilköğretim okulunda çalıĢan öğretmenler örnekleminde, yapılan araĢtırma 

sonucunda örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢki orta derecede ve 

anlamlı bulunmuĢtur (Günce, 2013). Bağlılık düzeyi eğitim sektöründe de aynıdır. 

Ġstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 200 büyük iĢletme örnekleminde yapılan 

araĢtırma sonuçları genel olarak örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki 
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pozitif iliĢkiden bahsetmektedir. Bununla birlikte dağıtımsal adalet algısının örgütsel 

bağlılık üzerindeki herhangi bir anlamlı etkisine rastlanılmamıĢtır. Bilgiye dayalı 

adalet algısı örgütsel bağlılık üzerinde en kuvvetli etkiye sahip boyut olarak ön plana 

çıkmaktadır (Akca, 2012:224). ÇalıĢanların örgütsel bağlılıklarını azaltan faktörler 

aĢağıda sıralanmaktadır (Adanalı, 2007:10): 

 Rol belirsizliği ve net olmayan görev tanım formaları 

 Cezalandırmaların çokluğu 

 Adil olmayan uygulamalar (terfi, performans, ödül, takdir sistemleri 
gibi) 

 Huzurlu olmayan çalıĢma ortamı 

 ÇalıĢma barıĢının sağlanamamıĢ olması 

Genel olarak yapılan incelemeler neticesinde, örgütsel adalet algısının örgütsel 

bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 

Benzer Ģekilde boyutlar bazında da olumlu iliĢkilerden bahsetmek mümkündür. 

6.2. Örgütsel Adalet – ĠĢ Tatmini ĠliĢkisi 

ĠĢ tatmininin faktörleri örgüt içerisinde adil uygulamaların oluĢmasına zemin 

hazırladığı gibi, çalıĢma ortamı ve koĢullarından örgütsel adalet algısı olumlu yönde 

artan çalıĢanların tatmin seviyelerinde de olumlu bir artıĢ gözlenmektedir (AltaĢ ve 

Çekmecelioğlu, 2015:428). Nitekim örgütsel adaletin iĢ tatmini ile doğrudan iliĢkili 

olduğunu ortaya koyan araĢtırmalara sıklıkla rastlamak mümkündür (Lam, 

Schaubroeck ve Aryee, 2002). Örneğin, örgütsel adalet algısını etkileyen faktörleri 

belirleyebilmek amacıyla yaptığı araĢtırma sonucunda iĢ tatmininin temel 

sonuçlardan birisi olduğu ortaya çıkmıĢtır (Gilliland, 2009:199-200). Bu çerçevede 

literatürde yer alan destekleyici bulgular aĢağıda ele alınmaktadır. 

ÇalıĢmalar, genellikle dıĢsal tatminin adil uygulamalardan daha fazla etkilendiğini 

göstermektedir. Özellikle dağıtımsal adaletin iĢin yapısı ve ücret tatminini kuvvetli 

bir Ģekilde etkilediği tespit edilmiĢtir (McFarlin ve Sweeney, 1992:626-237). Benzer 

Ģekilde, AltaĢ ve Çekmecelioğlu tarafından da dağıtımsal adaletin iĢ tatminini daha 

kuvvetli etkilediği raporlanmaktadır. Ücret, yan haklar, sosyal imkanlar, ödül ve 

teĢvikler gibi kazanımların katkılarına oranı değerlendirildiğinde, adalet algısı 

geliĢtiren çalıĢanlar için süreçlerden ve bilginin paylaĢımından daha önemlisi 

sonuçların eĢit dağılımının olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Örgütsel adaletin iĢ tatmini üzerindeki etkisini sadece ücret tatminine indirgemek 

uygun olmayabilir. Zira kariyer geliĢimi bağlamında terfi imkanları da çalıĢanların 

tatmin seviyesinin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık sektöründe 

yapılan bir uygulama da bu bulguyu destekler nitelikte, etkileĢimsel adaletin 

yükselme tatminini olumlu yönde kuvvetli bir Ģekilde etkilediğini ortaya 

koymaktadır (McAuliffe vd., 2009:13). Benzer Ģekilde, Tahran‟da devlet 

ilkokullarında çalıĢan idareci ve öğretmenlerinden oluĢan bir örneklemde yapılan 

araĢtırmada, iĢlemsel adaletin iĢ tatminini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiĢtir 

(Zeinabadi ve Salehi, 2011). Bu sonuç, eğiticilerin dikkate alması gereken önemli bir 

tespittir.  

ĠĢlemsel adalet aynı zamanda çalıĢanların örgütsel politikalara ve karar 

mekanizmalarına katılımını da içermektedir. Bu açıdan da kararlara katılım sağlayan 

çalıĢan kendisine değer atfedildiği için içsel tatmin yaĢayacak ve daha pozitif bir ruh 

haline sahip olacaktır. Sonuçlar hakkında bilgi sahibi olunacağı için memnuniyeti 

azaltıcı unsurların önüne geçilebilecek ve çalıĢanların iĢ tatminlerinde artıĢ 

sağlanabilecektir (AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2015:433). Genel itibariyle, bu Ģekilde 

olumlu bir sonuç alınacağı değerlendirilmektedir. 

Dündar ve Tabancalı tarafından 2012 yılında örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki 

iliĢki Ġstanbul‟un Fatih ilçesinde yerleĢik devlet ilkokullarında çalıĢan öğretmenler 

örnekleminde araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel adalet 

algısı ile iĢ tatminleri arasında yüksek derecede pozitif iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 

Okul öncesi öğretmenleri örneklem olarak araĢtıran baĢka bir çalıĢmada da örgütsel 

adalet algısının iĢ tatminini kuvvetli ve pozitif bir Ģekilde etkilediği ortaya konmuĢtur 

(AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2015:432). Adaletin iĢ tatminiyle yakın iliĢkisi mevcuttur. 

Sieger, Bernhard ve Frey, 2011 yılında Almanya‟daki ve Ġsviçre‟deki aile 

iĢletmelerinde örgütsel adalet ve iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi de araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmacılara göre dağıtım adaleti ile iĢ tatmini arasında orta seviyede pozitif bir 

iliĢki bulunmaktadır. Benzer Ģekilde iĢlemsel adalet ile iĢ tatmini arasında da orta 

seviyede pozitif bir iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir. 

DurmuĢ tarafından yapılan araĢtırma sonucunda, örgütsel adaletin boyutları ile iĢ 

tatmini arasında anlamlı iliĢkilere rastlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda içsel tatmin ile 

bilgisel, kiĢiler arası ve dağıtım adaleti arasında pozitif yönlü ve zayıf seviyede, 
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iĢlemsel adalet ile arasında potizif yönlü ve orta seviyede iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bir sağlık kuruluĢunda yapılan araĢtırma sonucunda da iĢlemsel adaletin iĢ 

tatminini yüksek seviyede ve pozitif bir Ģekilde etkilediği ortaya konmuĢtur. Diğer 

yandan dıĢsal tatmin ile bilgisel adalet, kiĢiler arası, dağıtım ve iĢlemsel adalet ile 

arasında potizif yönlü ve orta seviyede iliĢki olduğu belirlenmiĢtir (Yıldırım, 

2007:253-278). Her birinin farklı seviyede etkileme derecesinin olduğu belirtilmiĢtir. 

ĠĢcan ve Sayın tarafından özel sektörde tek bir firma çalıĢanlarına anket uygulaması 

yapılarak, örgütsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki iliĢki açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları iki değiĢken arasında anlamlı, pozitif ve kuvvetli 

iliĢki olduğunu göstermektedir.  

Eker, 2006 yılındaki çalıĢmasında örgütsel adalet algısının boyutları ile iĢ tatmini 

arasındaki iliĢkileri araĢtırmıĢtır. Örgütsel adalet algısını dağıtımsal, iĢlemsel, kiĢiler 

arası ve bilgisel olmak üzere dört boyutlu olarak çalıĢmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, 

özellikle dağıtımsal ve kiĢiler arası adalet algısının iĢ tatmini ile daha fazla iliĢkili 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

Dilek, bütüncül bir model içerisinde liderlik tarzları ile birlikte dağıtım adaleti 

algısının iĢ tatmini dâhil bazı örgütsel tutum ve davranıĢlar üzerindeki etkisini 

belirlemeye yönelik bir araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırma dağıtım adaletinin iĢ tatminini 

pozitif yönde etkilediğini göstermiĢtir. 

Kamu idarelerinde yönetici veya çalıĢan olarak görev yapanlardan oluĢan bir 

örneklem üzerinde yapılan araĢtırma sonucunda, çalıĢanların örgütsel adalete yönelik 

algılarının kendi iĢ tatminlerini pozitif yönde etkilediği saptanmıĢtır (ġeĢen ve 

Basım, 2010). Her iki kesimdeki bireyleri de adalet, olumlu etkilemektedir. 

Örgütsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki yüksek seviyedeki pozitif iliĢkiye 

vurgu yapılmıĢ ve adalet algısı ne kadar kuvvetli ise iĢ tatmininin de o derece 

kuvvetli olduğu belirtilmiĢtir (Yürür, 2008). Ġmalat sanayinde yapılan araĢtırmada, 

iĢlemsel ve etkileĢimsel adalet algısının anlamlı etkisinden bahsedilirken, dağıtımsal 

adaletin herhangi bir etkisine rastlanmamıĢtır.    

Bir kamu idaresinin taĢra teĢkilatı örnekleminde, örgütsel adalet algısı ile iĢ tatmini 

arasındaki etkileĢim araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda örgütsel adalet algısı ile iĢ 

tatmini arasında yüksek seviyede, anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki olduğu tespit 



149 

 

edilmekle birlikte genel olarak her iki değiĢkenin algı seviyesinin düĢük olduğu 

belirlenmiĢtir (Kurudirek, 2014). 

Bir bankanın Ġstanbul‟da faaliyet gösteren bir Ģubesindeki çalıĢanlara uygulanan saha 

araĢtırmasında, örgütsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢim araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda örgütsel adalet algısının boyutlarından dağıtımsal adalet 

algısının, iĢlemsel ve etkileĢimsel adalet algılarına kıyasla daha fazla iĢ tatmini 

yarattığı ortaya konmuĢtur. AraĢtırmada iĢlemsel adalet algısının özellikle ödül ve 

ücret sistemine iliĢkin tatmini artırdığı tespit edilmiĢtir (Yavuz, 2010:695-711). 

Süreçlerle birlikte çıktıların adil dağıtımından duyulan tatmin, örgütsel bağlılığı da 

artırıcı bir etki yapabilmektedir. 

Aydoğan tarafından 2012 yılında futbolculardan oluĢan bir örneklemde yapılan 

korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda, iĢ tatmini ile örgütsel adalet algısı 

arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır.  

Ġstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 200 büyük iĢletme örnekleminde yapılan 

araĢtırma sonuçları, genel olarak örgütsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasında pozitif 

bir iliĢkiden bahsetmektedir (Akca, 2012:223). Bununla birlikte iĢlemsel adalet 

algısının iĢ tatmini üzerindeki herhangi anlamlı bir etkisine rastlanmamıĢtır.  

Genel olarak yapılan incelemeler neticesinde, örgütsel adalet algısının iĢ tatmini 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer 

Ģekilde boyutlar bazında da olumlu iliĢkilerden bahsetmek mümkündür. 

6.3. Örgütsel Bağlılık – ĠĢ Tatmini ĠliĢkisi 

Örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini örgütsel tutumlar arasında en fazla çalıĢılan iki 

tutumdur. DeğiĢkenlerin kendi arasındaki doğrudan iliĢkilerin yanı sıra diğer örgütsel 

tutum ve davranıĢlara yönelik dolaylı iliĢkilerinin de çoğunlukla çalıĢıldığı 

görülmektedir. ÇalıĢanın iĢine karĢı geliĢtirdiği pozitif iyilik hali iĢ tatmini iken, 

bağlılık daha geniĢ bir Ģekilde çalıĢanın örgütü ile bütünleĢmesini ifade etmektedir 

(Luthans, 1992). Buradan hareketle bağlılık ile tatmin arasında kuvvetli ve pozitif bir 

iliĢki olduğu kanaati oluĢmaktadır. Bu bağlamda literatürden elde edilen bulgular 

aĢağıdaki gibidir. 
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Tahran‟da devlet ilkokullarında çalıĢan idareci ve öğretmenlerden oluĢan bir 

örneklemde yapılan araĢtırmada iĢ tatmininin örgütsel bağlılığı pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiĢtir (Zeinabadi ve Salehi, 2011). ĠĢ tatmini yüksek olan 

çalıĢan, örgütünün amaç ve hedaflerini yapmak üzere motive olmaktadır. Yine 

Sieger, Bernhard ve Frey‟in 2011 yılındaki yaptığı araĢtırmaya göre duygusal 

bağlılık ile iĢ tatmini arasında yüksek seviyede pozitif bir iliĢki bulunmaktadır.  

Örgütsel bağlılığın iĢ tatmini ile iliĢkisi toplu ulaĢım sisteminin bakım ve onarım 

fabrikasında çalıĢan teknisyenlerden oluĢan bir örneklem üzerinde incelenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda, iĢ tatmini ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir 

iliĢki olduğu saptanmıĢtır (Yüksel, 2003:213-214). Diğer bir ifade ile iĢ tatmininin 

artması sonucunda çalıĢanların örgütsel bağlılıklarında da artıĢ meydana gelirken, iĢ 

tatminindeki bir azalma örgütsel bağlılıkta da azalmaya neden olmaktadır. 

Örgütsel bağlılık ile iĢ tatmini arasındaki iliĢki, Milli Eğitim Bakanlığı merkez 

teĢkilatında çalıĢan yöneticilerden oluĢan bir örneklemde incelenmiĢtir. AraĢtırmada 

yöneticilerin iĢ tatminsizlik seviyeleri tespit edilmiĢ ve örgütsel bağlılıkla iliĢkisi 

sorgulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ile iĢ 

tatminsizlik algıları arasında anlamlı ve ters orantılı bir iliĢki bulunduğu saptanmıĢtır 

(Mahmutoğlu, 2007). Genel olarak yapılan incelemeler neticesinde, örgütsel 

bağlılığın iĢ tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, diğer boyutlar bazında da bunun gibi olumlu iliĢkilerden 

bahsetmek mümkündür. 
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7. YÖNTEM 

Bu bölümde; araĢtımanın modeli, hipotezleri, evren ve örneklemi, araĢtırmada 

kullanılan veri toplama araçlarına iliĢkin bilgiler ve kullanılan istatistiksel yöntemler 

yer almaktadır. 

7.1. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri 

AraĢtırma kapsamında kuramsal olarak tartıĢılan değiĢkenler arası iliĢkileri ortaya 

çıkarmak maksadıyla, ġekil 7.1‟de gösterilen bir model oluĢturulmuĢtur. Model 

temel olarak üç ana değiĢkenden oluĢmaktadır. Bunlar, sonuç değiĢkeni olarak 

modelde yer alan iĢ tatmini ve bu algıyı etkileyen örgütsel adalet ve örgütsel 

bağlılıktır. 

 

 

ġekil 7.1: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ Tatmini Algılarının Birbiriyle 

ĠliĢkisi. 
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Model çerçevesinde oluĢturulan araĢtırma soruları aĢağıda açıklanmıĢtır. AraĢtırma 

soruları Ģu Ģekildedir: 

 Savunma sanayi çalıĢanlarının örgütsel adalet algılarının seviyesi 

nedir? Demografik faktörler algıları farklılaĢtırmakta mıdır? 

 Savunma sanayi çalıĢanlarının örgütsel bağlılık algılarının seviyesi 

nedir? Demografik faktörler algıları farklılaĢtırmakta mıdır? 

 Savunma sanayi çalıĢanlarının iĢ tatmin algılarının seviyesi nedir? 

Demografik faktörler algıları farklılaĢtırmakta mıdır? 

 Savunma sanayi çalıĢanlarının iĢ tatminleri, örgütsel adalet 

algılarından etkilenmekte midir?  

 Bu iliĢkide örgütsel bağlılığın aracılık rolü bulunmakta mıdır? 

Yukarıda sıralanan araĢtırma sorularını cevaplamak üzere aĢağıda sıralanan 

hipotezler geliĢtirilmiĢtir: 

H1. Örgütsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H2. Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

H3. Örgütsel bağlılık algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H4. Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir.  

H5. Örgütsel adalet algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H6. Örgütsel bağlılık algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7. ĠĢ tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

7.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini, Ġç Anadolu Bölgesi Ankara ilinde bulunan Savunma Sanayi 

kurumlarının çalıĢanları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın evreni, personel devri sabit 

düĢünüldüğünde, yaklaĢık olarak toplam 14.115 kiĢi olarak kabul edilebilir. Evrenin 

tamamına ulaĢmak yerine araĢtırmada evreni temsil edeceği düĢünülen nicel 
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araĢtırmalarda sıklıkla kullanılan rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Bu 

yöntem izlenerek araĢtırmada evren olarak kabul edilen Ankara ilinde bulunan 

Savunma Sanayi kurumlarında görev yapan 651 kiĢiye kâğıda basılı olarak 

hazırlanan anket uygulanmıĢtır. Ancak örneklem olarak seçilen bu kiĢilerden 

görüĢme talebini kabul eden 454 yönetici ve iĢgörenden veriler elde edilebilmiĢtir. 

Anketlerin geri dönüm oranı %69,74‟tür.  

Analizler öncesi kayıp veri ve temel değiĢkenler üzerinden yapılan incelemeler 

sonucunda, iĢaretlemeleri alt veya üst değerlerde toplanan 26 kiĢiye ait veriler 

analizden çıkarılmıĢ, analizlere 428 kiĢilik bir örneklem üzerinden devam edilmiĢtir.  

Örneklem büyüklüğü hesaplanmasında Karatay (2011) ve Büyüköztürk (2009) 

tarafından önerilen aĢağıdaki örneklem büyüklüğü hesaplama formülünden 

yararlanılmıĢtır:  

 

 N t² pxq                     

 n=  

  d²(N-1)+t² pxq    

 

n= Örnekleme büyüklüğü 

N= Ana kütle (Evren) 

p= Ġncelenecek olayın görülüĢ sıklığı (olasılığı) (0,5) 

q= Ġncelenecek olayın görülmeyiĢ sıklığı (0,5) 

d= Hata payı. Olayın görülüĢ sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak 

simgelenmiĢtir. 

t= Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda 

bulunan  teorik değer (1,96). 

 

%5 hata payı %95 güven aralığı ile ana kütleyi temsil edecek örneklem büyüklüğü 

aĢağıdaki formülle tespit edilmiĢtir. 

 

   14.115 x (0.5) x (0.5) x (1.96)
2 

   n =        = 374 

  (14.115-1) x (0.05)
2 
+ (0.05) x (0.05) x (1.96)

2 
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AraĢtırma örneklem sayısı 375 yöneticiye ve iĢgörene ulaĢtığı takdirde evreni temsil 

etme düzeyi gerçekleĢmiĢ olacaktır. Bu kapsamda belirlenen sayıdan daha fazla 

ölçek seçilen kurumlarda görev yapan 454 yönetici ve iĢ görene uygulanmıĢ, eksiksiz 

olarak doldurulan 428 adet ölçek değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Örnekleme iliĢkin betimleyici istatistikler aĢağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında 327 kiĢinin (%76,4) erkek ve 101 kiĢinin 

(%23,6) kadın olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre katılımcıların frekans dağılımı 

Çizelge 7.1‟de yer almaktadır. 

Çizelge 7.1: Katılımcıların Cinsiyete Göre Frekans Dağılımı 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 Kadın 101 23,6 23,6 

Erkek 327 76,4 100,0 

  Toplam 428 100,0  

Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında; 116 kiĢinin (%27,1) bekâr, 302 

kiĢinin (%70,6) evli ve 10 kiĢinin (%2,3) dul olduğu görülmektedir. Medeni duruma 

göre katılımcıların frekans dağılımı Çizelge 7.2‟de yer almaktadır.  

Çizelge 7.2: Katılımcıların Medeni Duruma Göre Frekans Dağılımı 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 Bekâr 116 27,1 27,1 

Evli 302 70,6 97,7 

Dul 10 2,3 100,0 

         Toplam 428 100,0  

Katılımcıların eğitim seviyelerine bakıldığında; 7 kiĢinin (%1,6) ilköğretim, 89 

kiĢinin (%20,8) lise, 75 kiĢinin (%17,5) ön lisans, 211 kiĢinin (%49,3) lisans ve 46 

kiĢinin (%10,7) yüksek lisans seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmektedir. 

Eğitim seviyesine göre katılımcıların frekans dağılımı Çizelge 7.3‟te yer almaktadır. 
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Çizelge 7.3: Katılımcıların Eğitim Seviyesine Göre Frekans Dağılımı 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 Ġlköğretim 7 1,6 1,6 

Lise 89 20,8 22,4 

Ön Lisans 75 17,5 40,0 

Lisans 211 49,3 89,3 

Yüksek Lisans 46 10,7 100,0 

         Toplam 428 100,0  

Katılımcıların statülerine bakıldığında; 378 kiĢinin (%88,3) çalıĢan olduğu 

görülmektedir. Katılımcılardan 50 kiĢi (%11,7) ise yönetici pozisyonundadır. Statüye 

göre katılımcıların frekans dağılımı Çizelge 7.4‟te yer almaktadır.  

Çizelge 7.4: Katılımcıların Statüye/Ünvana Göre Frekans Dağılımı 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 ÇalıĢan 378 88,3 88,3 

Yönetici  50 11,7 100,0 

   Toplam 428 100,0  

Katılımcıların çalıĢtıkları birimlere bakıldığında; 38 kiĢi (%8,9) ARGE biriminde, 

249 kiĢi (%58,2) teknoloji biriminde, 9 kiĢi (%2,1) güvenlik biriminde ve 132 kiĢi 

(%30,8) idari/mali iĢler biriminde çalıĢmaktadır. ÇalıĢtıkları birimlere göre 

katılımcıların frekans dağılımı Çizelge 7.5‟te yer almaktadır. 

Çizelge 7.5: Katılımcıların Birimlerine Göre Frekans Dağılımı 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 ARGE 38 8,9 8,9 

Teknoloji 249 58,2 67,1 

Güvenlik 9 2,1 69,2 

Ġdari/Mali ĠĢler 132 30,8  100,0 

        Toplam 428 100,0  

Katılımcıların yaĢları, deneyimleri, kıdemleri ve gelir durumları çalıĢılmıĢtır. 

Firmalardaki çalıĢma süreleri incelendiğinde; yaĢlarının 18 ile 64 arasında değiĢtiği, 

ortalama yaĢın 38,64 olduğu ve standart sapmasının 10,91 olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların çalıĢma süreleri incelendiğinde; 1 ile 42 yıl arasında değiĢiklik 

gösterdiği, ortalama çalıĢma süresinin 15,18 yıl ve standart sapmasının 12,12 yıl 

olduğu görülmektedir. Benzer Ģekilde kıdem durumları incelendiğinde; 1 ile 42 yıl 
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arasında değiĢtiği, ortalama kıdemin 13,24 yıl ve standart sapmasının 11,76 yıl 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların gelir durumları incelendiğinde ise asgari ücretle 

8000 TL arasında değiĢtiği, ortalama gelirin 2889,89 TL olduğu ve standart 

sapmasının 591,05 TL olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaĢları, deneyimleri, 

kıdemleri ve gelir durumlarına göre minimum, maksimum değerleri ile ortalama ve 

standart sapmaları Çizelge 7.6‟da yer almaktadır. 

Çizelge 7.6: Katılımcıların Demografik Faktörlerinin Betimleyici Ġstatistikleri 

Demografik Faktör Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

 YaĢ 18 64 38,64 10,91 

Deneyim 1 42 15,18 12,12 

Kıdem 1 42 13,24 11,76 

Gelir 1000 8000 2889,89 591,05 

7.3. Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmalarda kullanılan temel veri toplama yöntemi ankettir. Kesitsel bir saha 

araĢtırması olan bu çalıĢmada, veri toplama ölçüm tekniği olarak anket yöntemi 

kullanılacaktır. Sosyal bilimlerde anket yöntemi yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

AraĢtırmada genel itibariyle duygu-durum ve davranıĢ-eylem düzeylerinin ölçülerek 

bireye ve örgüte faydaları araĢtırılacak olması durumu araĢtırmacılar açısından büyük 

bir sıkıntı oluĢturmaktadır. Bu yöntemin seçilme nedeni ve amacı, araĢtırmaya 

katılacak deneklerin çok fazla vaktini almadan, onların örgütsel adalet, bağlılık ve iĢ 

tatmin düzeylerini ölçmektir. AraĢtırma sonucunda Savunma Sanayi yöneticileri, 

araĢtırmanın verilerini rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca iĢgörenlerini daha motive, 

etkin ve verimli çalıĢtırmak için proaktif davranıĢlar sergileyebilirler.  

AraĢtırmada literatürde yer alan ve geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢ 

Örgütsel Adalet Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve ĠĢ Tatmini Ölçeği olmak üzere 

üç adet ölçek kullanılmıĢtır. Ölçeklerle ilgili bilgiler aĢağıda açıklanmıĢtır. 

7.3.1. Örgütsel adalet ölçeği 

Collquitt (2001) tarafından geliĢtirilen, Özmen ve diğerleri (2007) tarafından 

Türkçeye uyarlanan örgütsel adalet algısı ölçeği (ÖAÖ) kullanılmıĢtır. 20 sorudan 

oluĢan ölçeğin Türkçeye uyarlanmıĢ halinde dağıtım, iĢlemsel ve etkileĢimsel olmak 

üzere üç boyut tespit edilebilmiĢtir. AraĢtırmacılar güvenilirlik katsayılarını 
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(Cronbach Alfa) dağıtım adaleti için 0,94, iĢlemsel adalet için 0,86 ve etkileĢimsel 

adalet için 0,88 olarak raporlamıĢtır. Geçerliliği ve güvenilirliği test edilen ölçeğin 

boyutları ve maddeleri Çizelge 7.7‟de yer aldığı gibidir. 

Çizelge 7.7: Örgütsel Adalet Ölçeği Maddeleri 

Örgütsel Adalet Ölçek Maddeleri 

Dağıtım Adaleti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ĠĢlemsel Adalet 8, 9, 10, 11 

EtkileĢim Adaleti 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 

7.3.2. Örgütsel bağlılık ölçeği 

AraĢtırmada Allen ve Meyer (1990) tarafından geliĢtirilen ve Wasti (1999, 2003) 

tarafından Türk kültür ifadelerini içeren maddeler de eklenerek Türkçeye uyarlanan 

örgütsel bağlılık ölçeği (ÖBÖ) kullanılmıĢtır. Ölçekte 18 madde yer almakta ve 

katılımcılara beĢli likert tipinde yöneltilmektedir. Ölçek duygusal bağlılık (6 madde), 

devam bağlılığı (6 madde) ve normatif bağlılık (6 madde) alt boyutlarından 

oluĢmaktadır. Wasti (2003) ölçeğin toplam güvenirliliğini (Crochbach Alfa) 0,89 

olarak rapor etmiĢtir. Geçerliliği ve güvenilirliği test edilen ölçeğin boyutları ve 

maddeleri Çizelge 7.8‟de yer aldığı gibidir.  

Çizelge 7.8: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Maddeleri 

Örgütsel Bağlılık Ölçek Maddeleri 

Duygusal Bağlılık 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Devam Bağlılığı 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Normatif Bağlılık 13, 14, 15, 16, 17, 18 

7.3.3. ĠĢ tatmini ölçeği 

AraĢtırmada Spector (1985) tarafından geliĢtirilen ve Yeloğlu (2009) tarafından 

Türkçeye uyarlanan iĢ tatmini ölçeği (ĠTÖ) kullanılmıĢtır. Ölçekte 36 madde yer 

almakta ve katılımcılara beĢli likert tipinde yöneltilmektedir. Ölçek ücret (4 madde), 

yükselme (4 madde), yöneticiler (4 madde), ek imkânlar (4 madde), olası ödüller (4 

madde), çalıĢma koĢulları (4 madde), iĢ arkadaĢları (4 madde), iĢin yapısı (4 madde) 

ve iletiĢim (4 madde) alt boyutlarından oluĢmaktadır. Yelboğa (2009) ölçeğin toplam 
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güvenirliliğini (Crochbach alfa) 0,89 olarak rapor etmiĢtir. Geçerliliği ve 

güvenilirliği test edilen ölçeğin boyutları ve maddeleri Çizelge 7.9‟da yer aldığı 

gibidir. 

Çizelge 7.9: ĠĢ Tatmini Ölçeği Maddeleri 

ĠĢ Tatmini Ölçek Maddeleri 

Ücret 1, 2, 10*, 19*, 28 

Yükselme  11, 20, 33 

Yöneticiler 12*, 21*, 30 

Ek imkânlar  4*, 13, 22, 29* 

Olası ödüller  3, 5, 14*, 23*, 32* 

ÇalıĢma koĢulları  6*, 15, 24, 31* 

ĠĢ arkadaĢları  7, 16*, 25, 34* 

ĠĢin yapısı  8, 17, 27, 35 

ĠletiĢim 9, 18*, 26*, 36* 

* Ters kodludur.  

7.4. Veri Analiz Yöntemleri 

Verilerin analizinde, SPSS 21.0 ve AMOS 20.0 programları kullanılmıĢtır. Bu 

araĢtırma kapsamında ölçeklerin yapısal geçerlikleri doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanarak test edilmiĢtir. Doğrulayıcı faktör analizinde, kullanılan ölçeğin yapısına 

göre dört farklı model test edilmiĢ, en iyi uyum sağlayan modele karar verilmiĢtir. Bu 

noktada araĢtırmada kullanılan uyum değerlerine iliĢkin açıklamalara burada yer 

verilmiĢtir. 

Doğrulayıcı faktör analizinde, ölçeklerin yapsal geçerliklilerinin uygunluğu için beĢ 

uyum değeri incelenmiĢtir. Ġlk incelenen uyum değeri Ki-Kare uyum testi (Chi-

Square Goodness of Fit, 2) değeridir. Ki-Kare (2) analizi, test edilen modeli 

gözlemlenen değiĢkenlerin kovaryans yapısını inceleyen modeli karĢılaĢtırarak farklı 

olup olmadığını ortaya koymaktadır. 2 istatistik değerinin küçük olması uyum 

derecesinin yüksek olduğuna iĢaret etmektedir (Ayrıca 2‟nin anlamlı olması da 
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beklenmektedir). Ancak karĢılaĢtırma yapılamayacak kadar farklı rakamlar söz 

konusu olacağından 2‟nin serbestlik derecesine bölünmesiyle yeni bir uyum değeri 

türetilmektedir. Hem 2 değeri hem 2/sd incelenerek uyum oranı tespit 

edilmektedir. Dolayısıyla 2‟nin anlamlı olması ve 2/sd değerinin tercihen 3‟ten 

küçük olması modelin mükemmel uyumunu göstermektedir (ġimĢek, 2007b). 

Doğrulayıcı faktör analizinde, sıklıkla kullanılan ikinci uyum değeri YaklaĢık 

Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation-RMSEA) 

dür. RMSEA 0 ile 1 değerleri arasında değiĢmektedir. Sıfıra (0) yakın değerler 

alması beklenmektedir. 0,05‟e eĢit veya küçük olması mükemmel uyum, 0,08‟e 

kadar olan değerlerinde kabul edilebilir uyum olduğunu göstermektedir (Sümer, 

2000). 

Doğrulayıcı faktör analizinde, sıklıkla kullanılan bir diğer uyum değeri Ortalama 

Hataların Karekökü (Root Mean Square Residual-RMR) dür. 0 ile 1 arasında değiĢen 

RMR elde edilen ve kapsayan korelâsyonlar arasındaki farkların karelerinin aritmetik 

ortalamasının karekökü olarak tanımlanmaktadır. Sıfıra en yakın RMR değerleri 

modelin uyuĢtuğunu göstermektedir (Kline, 2004). 0,05‟e eĢit veya küçük olması 

mükemmel uyum, 0,08‟e kadar olan değerlerinde kabul edilebilir olduğunu 

göstermektedir (Sümer, 2000). 

Doğrulayıcı faktör analizinde, son iki uyum değerinden birisi Ġyilik Uyum Ġndeksi 

(Goodness Of Fit Index-GFI) dir. Modelin açıklanabilen varyansın ve kovaryansın 

nispi miktarıyla ilgili bir ölçüdür. 0 ile 1 değerleri arasında değiĢirken, 0,90 ve üzeri 

iyi uyum olarak kabul edilmektedir (Kline, 2004). 0,85‟in üstündeki değerler ise 

kabul edilebilir değerler olarak görülmektedir (Marsh vd., 1988). 

Doğrulayıcı faktör analizinde, incelenen son uyum değeri de KarĢılaĢtırmalı Uyum 

Ġndeksi (CFI)‟dir. Bu indeks modelin uyumunu gizil değiĢkenler arasında iliĢkinin 

olmadığını varsayan (bağımsızlık modeli, yokluk modeli) bir modelle 

incelemektedir.  CFI değerinin 0,95 ve üzerinde olması iyi uyumu, 0,90-0,94 arası 

değerler ise kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Sümer, 2000).  

Yapısal eĢitlik modelinin uyumuna iliĢkin bu çalıĢmada kullanılan istatistiksel 

değerlere iliĢkin özet bilgiler Çizelge 7.10‟da özetlenmektedir.  
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Çizelge 7.10: Yapısal EĢitlik Modelinin Uyumuna ĠliĢkin Ġstatistiksel Değerler 

Uyum Ġstatistiği Ġyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

2 uyum Testi Anlamlı olmaması - 

(2/sd) ≤3 4-5 

RMR ≤0,05 0,06-0,08 

RMSEA ≤0,05 0,06-0,08 

GFI ≥ 0,90 0,89-0,85 

CFI ≥ 0,90 0,89-0,85 

Kaynak: ġimĢek, 2007b. 
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8. BULGULAR  

AraĢtırmanın bu kısmında; kullanılan ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizi 

bulgularına, frekans analizlerine, değiĢkenler arası iliĢkileri tespit etmek için yapılan 

korelasyon analizi bulgularına, değiĢkenlerin etkileĢimini belirlemek için yapılan 

hipotez testlerine iliĢkin ulaĢılan bulgulara ve demografik faktörlere iliĢkin 

farklılaĢmaları tespit etmeye yönelik geliĢtirilen hipotez bulgularına yer 

verilmektedir.  

8.1. Veri Toplama Araçlarına ĠliĢkin Bulgular 

Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle ilgili 

bir kavramdır (Büyüköztürk, 2009:167). Ölçeğin geçerliğini test etmek için faktör 

analizi, iç tutarlılık analizi ve hipotez testi tekniklerinden yararlanılabilir 

(Büyüköztürk, 2004). Bu araĢtırma kapsamında yapı geçerliği doğrulayıcı faktör 

analizi uygulanarak test edilmiĢtir. 

8.1.1. Örgütsel adalet ölçeğine iliĢkin bulgular 

Ölçeğin daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapıldığından bu araĢtırma 

kapsamında ölçeğin faktör yapısını doğrulamak maksadıyla doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) yapılmıĢtır. Örgütsel Adalet Ölçeğinin DFA sonuçları Çizelge 8.1‟de yer 

almaktadır. Tabloda verilen sonuçlar ayrıca ġekil 8.1‟de gösterilen modifiye edilmiĢ 

modeli de içermektedir.  
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Çizelge 8.1: Örgütsel Adalet Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Model ∆χ² ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 

Tek Faktörlü  2661,651 15,657 0,185 0,577 0,527 0,183 

ĠliĢkisiz 1140,588 6,709 0,116 0,835 0,762 0,264 

ĠliĢkili 959,413 5,745 0,105 0,865 0,791 0,074 

Ġkinci Düzey Çok Faktörlü 1014,057 6,036 0,109 0,856 0,782 0,143 

Modifiye EdilmiĢ Model 

(ĠliĢkili) 
293,192 2,022 0,049 0,975 0,935 0,062 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit 

Index; GFI= Goodness of Fit Index; RMR= Root Mean Square. 

*p>.05 

Bu araĢtırma kapsamında örgütsel adalet ölçeğine ait elde edilen güvenirlik değeri 

(Cronbach Alfa) 0,90 olarak bulunmuĢtur. Boyutlar bazında güvenilirlik değerleri ise 

iĢlemsel adalet için 0,87, dağıtımsal adalet ve etkileĢimsel adalet için 0,88 olarak 

bulunmuĢtur. Cronbach Alfa katsayısının 0.80–1.00 arasında olması ölçüm 

araçlarının yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 

1999:522). Bu Ģartlarda ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Geçerlik 

ve güvenirlik çalıĢmaları tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilen ve ġekil 

8.1‟de yer alan örgütsel adalet ölçeği toplam 20 sorudan oluĢmakta ve ölçeği 

oluĢturan üç boyut birbiri ile etkileĢimde bulunmaktadır.   
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        ġekil 8.1: Örgütsel Adalet Ölçeğinin Modifiye EdilmiĢ ĠliĢkili Modeli. 

 

Analizler sonucunda doğrulanarak kullanılan ölçeğin boyutları ve boyutları ölçen 

ölçek maddeleri Çizelge 8.2‟de yer almaktadır.  

Çizelge 8.2: Modifiye EdilmiĢ Örgütsel Adalet Ölçeği Boyutları ve Boyutları Ölçen 

Maddeler 

Boyut 

Sırası 

Boyut Ölçekteki  

Madde Numarası 

Ort. Std. 

Sapma 

1 Dağıtımsal Adalet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3,24 1,00 

2 ĠĢlemsel Adalet 8, 9, 10, 11 3,35 0,79 

3 EtkileĢimsel Adalet 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3,42 0,80 

ÇalıĢmada kullanılan örgütsel vatandaĢlık ölçeğine iliĢkin frekans analizi yapılmıĢ ve 

ölçek maddelerine iliĢkin frekans analizleri ortalama ve standart sapmaları ile birlikte 

Çizelge 8.3‟te gösterilmiĢtir. Tabloda frekansların verildiği kısımlarda ilk rakamlar 

sıklıkları, ikinci rakamlar yüzdelikleri ifade etmektedir. 
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Çizelge 8.3: Örgütsel Adalet Ölçeği Frekans Analizi 
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1 

Fikirlerimi ve duygularımı bu 

süreçler esnasında ifade 

edebiliyorum. 

3,56 1,09 
28 

6,5 

57 

13,3 

51 

11,9 

230 

53,7 

62 

14,5 

2 
Bu süreçler esnasında elde edilen 

kazanımlar üzerinde etkim vardır. 
3,45 1,04 

24 

5,6 

61 

14,3 

90 

21,0 

206 

48,1 

47 

11,0 

3 
Bu süreçler tutarlı bir sekilde 

uygulanıyor. 
3,07 1,08 

34 

7,9 

104 

24,3 

118 

27,6 

141 

32,9 

31 

7,2 

4 
Bu süreçler önyargılardan uzak 

uygulanıyor. 
3,03 1,12 

38 

8,9 

113 

26,4 

108 

25,2 

135 

31,5 

34 

7,9 

5 
Bu süreçler doğru ve tutarlı 

bilgilere dayandırılmıĢtır. 
3,28 1,05 

23 

5,4 

81 

18,9 

123 

28,7 

157 

36,7 

44 

10,3 

6 

Süreçler sonucu ulaĢılan 

kazanımların düzeltilmesini talep 

edebilirim. 

3,54 ,99 
13 

3,0 

62 

14,5 

94 

22,0 

200 

46,7 

59 

13,8 

7 
Bu süreçler etik ve ahlaki 

standartlara uygundur. 
3,48 1,07 

24 

5,6 

57 

13,3 

101 

23,6 

182 

42,5 

64 

15,0 

8 
Kazanımlarım çalıĢmam 

sırasındaki çabamı karĢılıyor. 
3,17 1,18 

41 

9,6 

103 

24,1 

68 

15,9 

175 

40,9 

41 

9,5 

9 
Kazanımlarım tamamladığım iĢe 

uygundur. 
3,30 1,14 

35 

8,2 

87 

20,3 

64 

15,0 

201 

47,0 

41 

9,5 

10 
Kazanımlarım çalıĢtığım kuruma 

yaptıgım katkıyı karĢılıyor. 
3,40 1,12 

30 

7,0 

70 

16,4 

87 

20,3 

183 

42,8 

58 

13,5 

11 
Performansımı düĢündüğümde 

kazanımlarım adildir. 
3,11 1,21 

50 

11,7 

101 

23,6 

70 

16,4 

166 

38,8 

41 

9,5 

12 Amirim bana nazik davranır. 3,76 1,10 
25 

5,8 

44 

10,3 

41 

9,6 

216 

50,5 

102 

23,8 

13 Amirim bana değer verir. 3,59 1,15 
30 

7,0 

47 

11,0 

86 

20,1 

171 

40,0 

94 

22,0 

14 Amirim bana saygılı davranır. 3,75 1,08 
25 

5,8 

39 

9,1 

49 

11,4 

219 

51,2 

96 

22,4 

15 
Amirim bana haksız yorum ve 

eleĢtiriler yöneltir. 
2,49 1,13 

79 

18,5 

182 

42,5 

66 

15,4 

80 

18,7 

21 

4,9 

16 
Amirim benimle olan 

diyaloglarında samimidir. 
3,49 1,16 

34 

7,9 

58 

13,6 

76 

17,8 

183 

42,8 

77 

18,0 

17 
Amirim süreçleri bütünüyle 

açıklar. 
3,32 1,17 

34 

7,9 

87 

20,3 

75 

17,5 

173 

40,4 

59 

13,8 

18 
Amirimin süreçlere yönelik 

açıklamaları mantıklıdır. 
3,45 1,09 

27 

6,3 

66 

15,4 

81 

18,9 

196 

45,8 

58 

13,6 

19 
Amirim süreçlere yönelik 

ayrıntıları zamanında aktarır. 
3,36 1,13 

30 

7,0 

76 

17,8 

87 

20,3 

178 

41,6 

57 

13,3 

20 
Amirim bilgi aktarırken herkesin 

anlayabileceği dilden konuĢur. 
3,56 1,06 

24 

5,6 

52 

12,1 

76 

17,8 

213 

49,8 

63 

14,7 

Ölçek maddelerinin ortalama puanları incelendiğinde beĢli Likert skalasına göre 

genel olarak ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.  Analize ölçek maddeleri 

bazında devam edildiğinde, ortalaması en yüksek ölçek maddeleri “Amirim bana 
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nazik davranır” (ort.=3,76, s.s.=1,10) ve “Amirim bana saygılı davranır” (ort.=3,75, 

s.s.=1,08) ifadeleri olmuĢtur. Nitekim katılımcılardan 302‟si (%72,1) birinci ifadeye, 

315‟i (%73,6) “katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” cevabını vermiĢtir. Diğer 

yandan ortalaması en düĢük ölçek maddesi “Amirim bana haksız yorum ve eleĢtiriler 

yöneltir” ifadesi olmuĢtur (ort.=2,49, s.s.=1,13). Katılımcılardan 261‟i (%61,0) 

“katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” Ģeklinde cevaplandırmıĢtır. 

8.1.2. Örgütsel bağlılık ölçeğine iliĢkin bulgular 

Ölçeğin daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapıldığından bu araĢtırma 

kapsamında örgütsel bağlılık ölçeğinin faktör yapısını doğrulamak maksadıyla DFA 

yapılmıĢtır. Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin DFA sonuçları Çizelge 8.4‟te yer 

almaktadır. Çizelge verilen sonuçlar modifiye edilmiĢ modeli de içermektedir.  

Çizelge 8.4: Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Model ∆χ² ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 

Tek Faktörlü  921,640 6,777 0,116 0,704 0,771 0,150 

ĠliĢkisiz 1204,002 8,919 0,136 0,597 0,753 0,337 

ĠliĢkili 744,774 5,642 0,104 0,769 0,822 0,144 

Ġkinci Düzey Çok Faktörlü 746,863 5,616 0,104 0,769 0,821 0,148 

Modifiye EdilmiĢ Model 

(ĠliĢkili) 
215,374 2,726 0,064 0,939 0,936 0,080 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit 

Index; GFI= Goodness of Fit Index; RMR= Root Mean Square. 

*p>.05 

Bu araĢtırma kapsamında örgütsel bağlılık ölçeğine ait elde edilen güvenirlik değeri 

(Cronbach alfa) 0,84 olarak bulunmuĢtur. Boyutlar bazında güvenilirlik değerleri ise 

duygusal bağlılık için 0,76, devam bağlılığı için 0,74 ve normatif bağlılık için 0,61 

olarak bulunmuĢtur. Cronbach Alpha katsayısının 0.60–0.80 arasında olması anketin 

oldukça güvenilir olduğunu ve 0.80–1.00 arasında olması ise yüksek derecede 

güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 1999:522). Bu Ģartlarda ölçeklerin 

güvenirliği yeterli değerlendirilmiĢtir. Geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları 

tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilen ve ġekil 8.2‟de yer alan örgütsel 

bağlılık ölçeği toplam 18 sorudan oluĢmakta ve ölçeği oluĢturan üç boyut birbiri ile 

etkileĢimde bulunmaktadır. 
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  ġekil 8.2: Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Modifiye EdilmiĢ ĠliĢkili Modeli. 

 

Analizler sonucunda doğrulanarak kullanılan ölçeğin boyutları ve boyutları ölçen 

ölçek maddeleri Çizelge 8.5‟te yer almaktadır. 

Çizelge 8.5: Modifiye EdilmiĢ Örgütsel Bağlılık Ölçeği Boyutları ve Boyutları Ölçen 

Maddeler 

Boyut 

Sırası 

Boyut Ölçekteki  

Madde Numarası 

Ort. Std. 

Sapma 

1 Duygusal Bağlılık 1, 2, 4, 5, 6 3,19 0,91 

2 Devam Bağlılığı 7, 8, 9, 10, 12 3,12 0,82 

3 Normatif Bağlılık 13, 15, 16, 17, 18 3,00 0,73 
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ÇalıĢmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğine iliĢkin frekans analizi yapılmıĢ ve 

ölçek maddelerine iliĢkin frekans analizleri ortalama ve standart sapmaları ile birlikte 

Çizelge 8.6‟da gösterilmiĢtir. Tabloda frekansların verildiği kısımlarda ilk rakamlar 

sıklıkları, ikinci rakamlar yüzdelikleri ifade etmektedir. 

Çizelge 8.6: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Frekans Analizi 
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1 

Kariyerimin geri kalanını bu 

kurumda geçirmekten mutluluk 

duyarım. 

3,07 1,33 
80 

18,7 

72 

16,8 

71 

16,6 

148 

34,6 

57 

13,3 

2 
Bu kurumun sorunlarını kendi 

sorunlarım gibi hissediyorum. 
3,61 1,17 

36 

8,4 

49 

11,4 

47 

11,0 

212 

49,5 

84 

19,6 

3 
Bu kuruma karĢı "duygusal bir bağ" 

hissetmiyorum. 
3,03 1,32 

69 

16,1 

100 

23,4 

71 

16,6 

125 

29,2 

63 

14,7 

4 
Bu kurum benim için "çok özel" 

anlam taĢıyor. 
3,27 1,33 

54 

12,6 

77 

18,0 

83 

19,4 

138 

32,2 

76 

17,8 

5 
Bu kuruma karĢı "güçlü bir aidiyet 

duygusu" hissetmiyorum. 
3,01 1,23 

49 

11,4 

121 

28,3 

91 

21,3 

111 

25,9 

56 

13,1 

6 
Ġstesem bile Ģuan bu kurumdan 

ayrılmak benim için çok zor olurdu. 
3,19 1,25 

56 

13,1 

77 

18,0 

82 

19,2 

155 

36,2 

58 

13,6 

7 

ġu an bu kurumdan ayrılmaya karar 

vermiĢ olsam, hayatımın çoğu altüst 

olurdu.  

2,82 1,26 
66 

15,4 

138 

32,2 

82 

19,2 

91 

21,3 

51 

11,9 

8 

ġu anda bu kurumda çalıĢmaya 

devam etmem, hem istek hem de 

gerekliliktir. 

3,54 1,11 
32 

7,5 

47 

11,0 

76 

17,8 

202 

47,2 

71 

16,6 

9 

Bu kurumdan ayrılmayı düĢünmek 

için çok az seçeneğim olduğunu 

düĢünüyorum. 

3,33 1,19 
41 

9,6 

73 

17,1 

79 

18,5 

173 

40,4 

62 

14,5 

10 

Bu kuruma bu kadar çok Ģey katmıĢ 

olmasaydım baĢka yerde çalıĢmayı 

düĢünebilirdim. 

2,73 1,02 
44 

10,3 

151 

35,3 

124 

29,0 

95 

22,2 

14 

3,3 

11 

Kurumumda çalıĢmaya devam 

eteme için herhangi bir zorunluluk 

hissetmiyorum. 

3,00 1,07 
22 

5,1 

141 

32,9 

119 

27,8 

107 

25,0 

39 

9,1 

12 
Kurumumdan Ģu anda ayrılırsam 

kendimi Ģuçlu hissederim. 
2,68 1,17 

73 

17,1 

140 

32,7 

88 

20,6 

103 

24,1 

24 

5,6 

13 
Kurumum benim sadakatimi hak 

ediyor. 
3,11 1,18 

54 

12,6 

74 

17,3 

115 

26,9 

142 

33,2 

43 

10,0 

14 

Kurumumdan Ģimdi ayrılmam, 

çünkü buradaki insanlara karĢı 

sorumluluk hissediyorum. 

3,00 1,19 
48 

11,2 

118 

27,6 

93 

21,7 

125 

29,2 

44 

10,3 

15 Kurumuma çok Ģey borçluyum. 3,21 1,22 
45 

10,5 

87 

20,3 

94 

22,0 

137 

32,0 

65 

15,2 
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Ölçek maddelerinin ortalama puanları incelendiğinde genel olarak beĢli Likert 

skalasına göre ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.  Analize ölçek maddeleri 

bazında devam edildiğinde, ortalaması en yüksek olan maddelerin “Bu kurumun 

sorunlarını kendi sorunlarım gibi hissediyorum” (ort.=3,61, s.s.=1,17) ve “ġu anda 

bu kurumda çalıĢmaya devam etmem, hem istek hem de gerekliliktir” (ort.=3,54, 

s.s.=1,11) ifadeleri olduğu görülmektedir. Nitekim katılımcılardan 306‟sı (%69,1) 

birinci ifadeye ve 273‟ü (%63,8) ikinci ifadeye “katılıyorum” veya “kesinlikle 

katılıyorum” cevabını vermiĢtir. Diğer yandan ortalaması en düĢük ölçek maddesi 

“Kurumumdan Ģu anda ayrılırsam kendimi Ģuçlu hissederim” ifadesi olmuĢtur 

(ort.=2,68, s.s.=1,17). Katılımcıların 213‟ü (%49,8) ifadeyi “katılmıyorum” veya 

“kesinlikle katılmıyorum” Ģeklinde cevaplandırmıĢtır. 

8.1.3. ĠĢ tatmini ölçeğine iliĢkin bulgular 

Ölçeğin daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapıldığından bu araĢtırma 

kapsamında iĢ tatmini ölçeğinin faktör yapısını doğrulamak maksadıyla DFA 

yapılmıĢtır. ĠĢ Tatmini Ölçeğinin DFA sonuçları Çizelge 8.7‟de yer almaktadır. 

Tabloda verilen sonuçlar modifiye edilmiĢ modeli de içermektedir.  

Çizelge 8.7: ĠĢ Tatmini Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Model ∆χ² ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 

Tek Faktörlü  3657,344 6,157 0,110 0,366 0,591 0,150 

ĠliĢkisiz 4354,599 7,222 0,121 0,223 0,520 0,235 

ĠliĢkili 2391,135 4,285 0,088 0,620 0,700 0,143 

Ġkinci Düzey Çok Faktörlü 2806,239 4,789 0,094 0,540 0,663 0,167 

Modifiye EdilmiĢ Model 

(ĠliĢkili) 
556,608 2,235 0,054 0,904 0,912 0,080 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit 

Index; GFI= Goodness of Fit Index; RMR= Root Mean Square. 

*p>.05 

Bu araĢtırma kapsamında iĢ tatmini ölçeğine ait elde edilen güvenirlik değeri 

(Cronbach alfa) 0,82 olarak bulunmuĢtur. Boyutlar bazında güvenilirlik değerleri ise 

ücret için 0,60, yükselme için 0,75, yöneticiler için 0,70, ek imkânlar için 0,44, olası 

ödüller için 0,54, çalıĢma koĢulları için 0,57, iĢ arkadaĢları için 0,64, iĢin yapısı için 

0,80 ve iletiĢim için 0,61 olarak bulunmuĢtur. Cronbach Alpha katsayısının 0.00–



171 

 

0.40 arasında olması anketin güvenilir olmadığını, 0.40–0.60 arasında olması anketin 

düĢük güvenirlikte olduğunu, 0.60–0.80 arasında olması anketin oldukça güvenilir 

olduğunu ve 0.80–1.00 arasında olması ise yüksek derecede güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Özdamar, 1999:522). Bu Ģartlarda ölçeklerin güvenirliği yeterli 

değerlendirilmiĢtir. Geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları tamamlanarak uygulamaya 

hazır hale getirilen ve ġekil 8.3‟de yer alan iĢ tatmini ölçeği toplam 27 sorudan 

oluĢmakta ve ölçeği oluĢturan dokuz boyut birbiri ile etkileĢimde bulunmaktadır.  

 

ġekil 8.3: ĠĢ Tatmini Ölçeğinin Modifiye EdilmiĢ ĠliĢkili Modeli. 

 

Analizler sonucunda doğrulanarak kullanılan ölçeğin boyutları ve boyutları ölçen 

ölçek maddeleri Çizelge 8.8‟te yer almaktadır. 
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Çizelge 8.8: Modifiye EdilmiĢ ĠĢ Tatmini Ölçeği Boyutları ve Boyutları Ölçen 

Maddeler 

Boyut 

Sırası 

Boyut Ölçekteki  

Madde Numarası 

Ort. Std. 

Sapma 

1 Ücret 1, 28 2,69 1,05 

2 Yükselme 11, 20, 33 2,17 0,92 

3 Yöneticiler 12*, 21*, 30 3,40 0,90 

4 Ek imkânlar 4*, 13, 22, 29* 2,64 0,70 

5 Olası ödüller 5, 14*, 23*, 32* 2,72 0,76 

6 ÇalıĢma koĢulları 6*, 15, 31* 2,85 0,55 

7 ĠĢ arkadaĢları 7, 25 3,85 0,79 

8 ĠĢin yapısı 17, 27, 35 3,62 0,90 

9 ĠletiĢim 18*, 26*, 36* 2,96 0,85 

* Ters kodlanmıĢ maddeleri belirtmektedir. 

ÇalıĢmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğine iliĢkin frekans analizi yapılmıĢ ve 

ölçek maddelerine iliĢkin frekans analizleri ortalama ve standart sapmaları ile birlikte 

Çizelge 8.9‟da gösterilmiĢtir. Tabloda frekansların verildiği kısımlarda ilk rakamlar 

sıklıkları, ikinci rakamlar yüzdelikleri ifade etmektedir. 

Çizelge 8.9: ĠĢ Tatmini Ölçeği Frekans Analizi 
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1 
Yaptığım iĢ için adil ücret 

aldığımı düĢünüyorum. 
2,97 1,33 

74 

17,3 

114 

26,6 

43 

10,0 

144 

33,6 

53 

12,4 

2 
Aldığım ücret ve sosyal haklardan 

tatmin değilim. 
2,60 1,15 

72 

16,8 

161 

21,0 

42 

9,8 

124 

29,0 

29 

6,8 

3 
Ġyi bir iĢ yaptığımda, hak ettiğim 

takdiri görüyorum. 
3,96 ,92 

50 

11,7 

132 

30,8 

69 

16,1 

143 

33,4 

34 

7,9 

4 
Kural ve prosedürlerimizin çoğu, 

iyi bir iĢ yapmamızı zorlaĢtırıyor. 
3,13 1,22 

74 

17,3 

160 

37,4 

77 

18,0 

97 

22,7 

20 

4,7 

5 
Birlikte çalıĢtığım arkadaĢlarımı 

seviyorum. 
3,19 1,18 

11 

2,6 

23 

5,4 

55 

12,9 

220 

51,4 

119 

27,8 

6 
ĠĢini iyi yapanların yükselme 

imkânı adildir. 
3,07 1,13 

142 

33,2 

145 

33,9 

68 

15,9 

53 

12,4 

20 

4,7 

7 Amirim bana karĢı adil değildir. 2,98 1,15 
37 

8,6 

56 

13,1 

97 

22,7 

170 

39,7 

68 

15,9 
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8 

ĠĢte elde ettiğimiz maddi ve 

manevi imkânlar, diğer birçok 

kurumdaki kadar iyidir. 

3,11 1,15 
43 

10,0 

101 

23,6 

96 

22,4 

159 

37,1 

29 

6,8 

9 
Yaptığım iĢin takdir edildiği 

düĢüncesinde değilim. 
3,02 1,20 

39 

9,1 

134 

31,3 

93 

21,7 

122 

28,5 

40 

9,3 

10 

Ġyi bir iĢ yapma çabalarımın 

kırtasiyecilik/bürokrasiyle 

engellendiğini düĢünüyorum. 

3,55 1,07 
28 

6,5 

122 

28,5 

110 

25,7 

112 

26,2 

56 

13,1 

11 
ĠĢte yaptığım Ģeylerden 

hoĢlanıyorum. 
3,02 1,09 

25 

5,8 

59 

13,8 

60 

14,0 

223 

52,1 

61 

14,3 

12 
Bu kurumun amaçlarının açık 

olmadığını düĢünüyorum. 
2,03 1,09 

36 

8,4 

117 

27,3 

115 

26,9 

121 

28,3 

39 

9,1 

13 
Ġnsan burada baĢka kurumlarda 

olduğu kadar hızlı yükselebiliyor. 
2,52 1,13 

171 

40,0 

137 

32,0 

72 

16,8 

32 

7,5 

16 

3,7 

14 
Amirim astlarının duygularına 

çok az ilgi gösteriyor. 
2,28 1,26 

42 

9,8 

88 

20,6 

94 

22,0 

153 

35,7 

51 

11,9 

15 

Ek ödeme bakımından çalıĢanlara 

sunulan imkânlar birbirine 

denktir. 

3,13 1,14 
88 

20,6 

139 

32,5 

111 

25,9 

69 

16,1 

21 

4,9 

16 
Bu kurumda çalıĢanlar için çok az 

ödül imkânı vardır. 
3,75 ,92 

134 

31,3 

159 

37,1 

62 

14,5 

28 

6,5 

45 

10,5 

17 
Birlikte çalıĢtığım insanlardan 

hoĢlanıyorum. 
3,81 ,98 

17 

4,0 

22 

5,1 

82 

19,2 

238 

55,6 

69 

16,1 

18 

Çoğunlukla, bu kurumda ne olup 

bittiğinden haberim olmadığını 

hissediyorum. 

2,42 1,14 
64 

15,0 

136 

31,8 

110 

25,7 

95 

22,2 

23 

5,4 

19 
ĠĢimi yapmaktan gurur 

duyuyorum. 
2,24 1,09 

20 

4,7 

26 

6,1 

60 

14,0 

233 

54,4 

89 

20,8 

20 
Ücret artıĢ Ģansımın iyi olduğunu 

düĢünüyorum. 
3,60 1,07 

99 

23,1 

159 

37,1 

83 

19,4 

67 

15,7 

20 

4,7 

21 

Sahip olmamız gereken fakat 

sahip olamadığımız imkânlar 

vardır. 

2,84 1,15 
110 

25,7 

189 

44,2 

70 

16,4 

36 

8,4 

23 

5,4 

22 Amirimi seviyorum. 2,66 1,09 
31 

7,2 

35 

8,2 

76 

17,8 

217 

50,7 

69 

16,1 

23 
Çok fazla kırtasiyecilik/bürokrasi 

niteliğinde iĢim vardır. 
2,27 1,14 

53 

12,4 

140 

32,7 

85 

19,9 

123 

28,7 

27 

6,3 

24 

Çabalarımın olması gerektiği gibi 

ödüllendirilmediğini 

düĢünüyorum. 

3,03 1,23 
61 

14,3 

147 

34,3 

122 

28,5 

74 

17,3 

24 

5,6 

25 
Ġlerleme Ģansımın iyi olduğunu 

düĢünüyorum. 
3,50 1,11 

135 

31,5 

131 

30,6 

87 

20,3 

62 

14,5 

13 

3,0 

26 Yaptığım iĢ zevklidir. 2,97 1,33 
30 

7,0 

58 

13,6 

69 

16,1 

209 

48,8 

62 

14,5 

27 
Bize verilen görevler tam olarak 

açıklanmıyor. 
2,71 1,23 

42 

9,8 

101 

23,6 

77 

18,0 

166 

38,8 

42 

9,8 

Çizelge 8.9: ĠĢ Tatmini Ölçeği Frekans Analizi (Devamı) 
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Ölçek maddelerinin ortalama puanları incelendiğinde genel olarak beĢli Likert 

skalasına göre ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.  Analize ölçek maddeleri 

bazında devam edildiğinde, ortalaması en yüksek olan maddelerin “Ġyi bir iĢ 

yaptığımda, hak ettiğim takdiri görüyorum” (ort.=3,96, s.s.=0,92) ve “Birlikte 

çalıĢtığım insanlardan hoĢlanıyorum” (ort.=3,81, s.s.=0,98) olduğu görülmektedir. 

Katılımcılardan 177‟si (%41,3) birinci ifadeye, 307‟si (%71,7) ikinci ifadeye 

“katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” cevabını vermiĢtir. Diğer yandan 

ortalaması en düĢük ölçek maddeleri “Bu kurumun amaçlarının açık olmadığını 

düĢünüyorum” (ort.=2,24, s.s.=1,09) ve “ĠĢimi yapmaktan gurur duyuyorum” ifadesi 

olmuĢtur (ort.=2,27, s.s.=1,14). Katılımcıların 322‟si (%75,2) birinci ifadeye ve 

193‟ü (%45,1) “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” Ģeklinde 

cevaplandırmıĢtır. 

8.2. DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulgular  

AraĢtırmanın bu kısmında yönetici ve çalıĢanların örgütsel adalet, örgütsel bağlılık 

ve iĢ tatmini algıları arasındaki iliĢkiye yönelik korelasyon analizi bulguları yer 

almaktadır. Korelasyon analizinin yapılabilmesi için ölçek boyutlarının genel 

ortalama puanları hesaplanmıĢtır. DeğiĢkenler ile birlikte alt boyutları da analize 

dâhil edilmiĢtir. DeğiĢkenler arasındaki korelasyonlar boyutlar bazında Çizelge 

8.10‟da gösterilmektedir. 

Örgütsel adalet alt boyutları arasındaki iliĢkiler incelendiğinde; dağıtımsal adaleti ile 

iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adalet arasında pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı 

(r = .407, p<.001; r = .392, p<.001) iliĢki bulunduğu görülmektedir. Benzer Ģekilde, 

iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adalet arasında da pozitif yönde, orta seviyede ve 

anlamlı (r = .435, p<.001) iliĢki bulunmaktadır.  

Örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki iliĢkiler incelendiğinde; duygusal bağlılık 

ile devam bağlılığı ve normatif bağlılık arasında pozitif yönde, orta seviyede ve 

anlamlı (r = .422, p<.001; r = .588, p<.001) iliĢki bulunduğu görülmektedir. Benzer 

Ģekilde, devam bağlılığı ve normatif bağlılık arasında da pozitif yönde, orta seviyede 

ve anlamlı (r = .572, p<.001) iliĢki bulunmaktadır. 
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Çizelge 8.10: DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

 BOYUTLAR DA EA ĠA DB DEB NB ÜT YÜT YÖT EĠT OÖT ÇKT ĠAT ĠYT 

1  DA 1                           

2  ĠA ,407* 1                         

3 EA ,392* ,435* 1                       

4  DB ,343* ,315* ,312* 1                     

5  DEB ,217* ,201* ,187* ,422* 1                   

6  NB ,305* ,267* ,231* ,588* ,572* 1                 

7 ÜT ,348* ,136* ,151* ,053 ,184* ,188* 1               

8 YÜT ,218* ,157* ,189* ,243* ,338* ,377* ,488* 1             

9 YÖT ,234* ,326* ,644* ,285* ,127* ,229* ,069 ,175* 1           

10 EĠT ,293* ,115* ,082 ,097** ,083 ,177* ,577* ,360* ,082 1         

11 OÖT ,284* ,254* ,308* ,269* -,003 ,265* ,243* ,341* ,506* ,324* 1       

12 ÇKT ,034 ,071 -,042 ,124** ,059 ,069 -,018 ,045 ,037 ,085 ,180* 1     

13 ĠAT ,278* ,204* ,248* ,212* ,213* ,189* ,161* ,010 ,173* ,086 ,049 ,045 1   

14 ĠYT ,373* ,269* ,284* ,523* ,477* ,450* ,151* ,191* ,211* ,096** ,092 ,120** ,473* 1 

15 ĠLT ,176* ,237* ,283* ,426* ,124* ,221* -,017 ,174* ,449* ,136* ,382* ,143* ,029 ,235* 

* p<0,01 

** p<0,05 
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ĠĢ tatmini alt boyutları arasındaki iliĢkiler incelendiğinde; ücret tatmini ile yükselme 

tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini arasında 

pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı (r = .488, p<.001; r = .577, p<.001; r = .243, 

p<.001; r = .577, p<.001; r = .577, p<.001) iliĢki bulunduğu görülmektedir. Benzer 

Ģekilde ücret tatmini ile iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini arasında pozitif 

yönde ve anlamlı ancak düĢük seviyede iliĢki bulunmaktadır (r = .161, p<.001; r = 

.151, p<.001). Diğer taraftan ücret tatmini ile yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları 

tatmini ve iletiĢim tatmini arasında herhangi anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (r = 

.488, r = .577, r = .243, p>.005). 

Yükselme tatmininin ise ek imkânlar tatmini ve olası ödüller tatmini arasında pozitif 

yönde, orta seviyede ve anlamlı (r = .360, p<.001; r = .341, p<.001), yöneticiler 

tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini arasında pozitif yönde, düĢük seviyede 

ve anlamlı (r = .175, p<.001; r = .191, p<.001; r = .174, p<.001) iliĢkiler 

bulunmaktadır. Ancak yülselme tatmini ile çalıĢma koĢulları ve iĢ arkadaĢları tatmini 

arasında herhangi anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (r = .045, r = .010, r = .243, 

p>.005). 

Yöneticiler tamininin olası ile ödüller tatmini ve iletiĢim tatmini arasında pozitif 

yönde, orta seviyede ve anlamlı (r = .506, p<.001; r = .449, p<.001), iĢ arkadaĢları 

tatmini ve iĢin yapısı tamini arasında pozitif yönde, düĢük seviyede ve anlamlı (r = 

.173, p<.001; r = .211, p<.001) iliĢkiler bulunmaktadır. Diğer taraftan, yöneticiler 

tatmini ile çalıĢma koĢulları tatmini ve ek imkânlar tatmini arasında herhangi anlamlı 

bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (r = .082, r = .037, p>.005). 

Ek imkânlar tatmini ile olası ödüller tatmini arasında pozitif yönde, orta seviyede ve 

anlamlı (r = .324, p<.001), iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini arasında pozitif 

yönde, düĢük seviyede ve anlamlı (r = .096, p<.005; r = .136, p<.001) iliĢkiler 

bulunmaktadır. Diğer taraftan ek imkânlar tatmini ile çalıĢma koĢulları tatmini ve iĢ 

arkadaĢları tatmini arasında herhangi anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (r = .085, r 

= .086, p>.005). 

Olası ödüller tatmini ile iletiĢim tatmini arasında pozitif yönde, orta seviyede ve 

anlamlı (r = .382, p<.001), çalıĢma koĢulları tatmini arasında pozitif yönde, düĢük 

seviyede ve anlamlı (r = .180, p<.001) iliĢkiler bulunmaktadır. Diğer taraftan olası 
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ödüller tatmini ile çalıĢma koĢulları tatmini ve iĢ arkadaĢları tatmini arasında 

herhangi anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (r = .049, r = .092, p>.005). 

ÇalıĢma koĢulları tatmini ile iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini arasında pozitif 

yönde, düĢük seviyede ve anlamlı bir iliĢki bulunurken (r = .120, p<.005; r = .143, 

p<.001), iĢ arkadaĢları tatmini arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır 

(r = .045, p>.005). ĠĢ arkadaĢları tatmininin ise iĢi yapısı tatmini ile arasında pozitif 

yönde, orta seviyede ve anlamlı bir iliĢki bulunurken (r = .473, p<.001), iletiĢim 

tatmini ile arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (r = .029, p>.005). 

Son olarak, iĢin yapısı tatmini ile iletiĢim tatmini arasında pozitif yönde, düĢük 

seviyede ve anlamlı bir iliĢki bulunduğu görülmektedir (r = .235, p<.001).  

Örgütsel adalet boyutları ile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki iliĢki analizi 

aĢağıda açıklanmaktadır.  Dağıtımsal adalet ile duygusal bağlılık, devam bağlılığı 

ve normatif bağlılık arasında pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı iliĢkiler 

bulunduğu görülmektedir (r = .343, r = .217, r = .305, p<.001). ĠĢlemsel adalet ile de 

duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık arasında pozitif yönde, orta 

seviyede ve anlamlı iliĢkiler bulunduğu görülmektedir (r = .315, r = .201, r = .267, 

p<.001). EtkileĢimsel adalet ile ise duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında 

pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı iliĢkiler bulunurken (r = .312, r = .231, 

p<.001), devam bağlılığı arasında pozitif yönde, düĢük seviyede ve anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır (r = .187, p<.001). 

Örgütsel adalet boyutları ile iĢ tatmini boyutları arasındaki iliĢki incelendiğinde 

aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmaktadır. Dağıtımsal adalet ile iletiĢim tatmini arasında 

pozitif yönde, düĢük seviyede ve anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (r = .176, p<.001). 

Benzer Ģekilde dağıtımsal adalet ile ücret tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler 

tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı 

tatmini arasında pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı iliĢkiler bulunmaktadır (r = 

.348, r = .218, r = .234, r = .293, r = .284, r = .278 ve r = .373, p<.001). Ancak 

dağıtımsal adalet ile çalıĢma koĢulları tatmini arasında herhangi anlamlı bir iliĢki 

bulunmamaktadır (r = .034, p>.005).   

ĠĢlemsel adalet ile ücret tatmini, yükselme tatmini ve ek imkânlar tatmini arasında 

pozitif yönde, düĢük seviyede ve anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (r = .136, r = .157 

ve r = .115, p<.001). Benzer Ģekilde iĢlemsel adalet ile yöneticiler tatmini, olası 
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ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini arasında 

pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı iliĢkiler bulunmaktadır (r = .326, r = .254, r = 

.204, r = .269 ve r = .237, p<.001). Ancak iĢlemsel adalet ile çalıĢma koĢulları 

tatmini arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (r = .071, p>.005).  

EtkileĢimsel adalet ile yöneticiler tatmini arasında pozitif yönde, yüksek seviyede ve 

anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (r = .644, p<.001). Benzer Ģekilde etkileĢimsel adalet 

ile ücret tatmini ve yükselme tatmini arasında pozitif yönde, düĢük seviyede ve 

anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (r = .151, r = .189, p<.001). Ayrıca etkileĢimsel 

adalet ile olası ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim 

tatmini arasında pozitif yönde, orta seviyede ve anlamlı iliĢkiler bulunmaktadır (r = 

.308, r = .248, r = .234, r = .284 ve r = .283, p<.001). Ancak etkileĢimsel adalet ile ek 

imkanlar tatmini ve çalıĢma koĢulları tatmini arasında herhangi anlamlı bir iliĢki 

bulunmamaktadır (r = .082, r = -.042, p>.005).  

Örgütsel bağlılık ile iĢ tatmini arasındaki iliĢki analizi sonucunda elde edilen 

bulgular aĢağıda açıklanmaktadır. Duygusal bağlılık ile iĢin yapısı tatmini 

arasında yüksek (r = .523, p<.001), iletiĢim tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler 

tatmini, olası ödüller tatmini ve iĢ arkadaĢları tatmini arasında orta (r = .426, r = .243, 

r = .285, r = .269, r = .212, p<.001) ve çalıĢma koĢulları tatmini ve ek imkanlar 

tatmini arasında düĢük (r = .124, p<.001; r = .097, p<0,05) seviyede pozitif ve 

anlamlı iliĢkiler bulunmaktadır. Diğer taraftan, duygusal bağlılık ile ücret tatmini 

arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (r = .053, p>.005). 

Devam bağlılığı ile iĢin yapısı tatmini yöneticiler tatmini arasında yüksek (r = .477, 

p<.001), yükselme tatmini, ücret tatmini ve iĢ arkadaĢları tatmini arasında orta (r = 

.338, r = .184, r = .213, p<.001) ve iletiĢim tatmini ve yöneticiler tatmini arasında 

düĢük (r = .127, r = .124, p<.001) seviyede pozitif ve anlamlı iliĢkiler bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, devam bağlılığı ile, olası ödüller tatmini ve çalıĢma koĢulları tatmini 

arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (r = .083, r = -.003, r = .059, 

p>.005). 

Normatif bağlılık ile iĢin yapısı tatmini arasında yüksek (r = .450, p<.001)ücret 

tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller 

tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini ve iletiĢim tatmini arasında orta seviyede pozitif ve 

anlamlı iliĢkiler bulunmaktadır (r = .188, r = .377, r = .229, r = .177, r = .265, r = 
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.189, r = .221, p<.001). Diğer taraftan, normatif bağlılık ile çalıĢma koĢulları 

arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (r = .069, p>.005). 

8.3. Hipotezlere Yönelik Bulgular 

AraĢtırmada değiĢkenler arasındaki etkiyi araĢtıran üç, bu etkileĢimde aracılık rolünü 

konu edinen bir ve demografik faktörlerin değiĢkenler üzerindeki etkisini inceleyen 

üç hipotez kurgulanmıĢtır. Ölçme araçlarının yapısal geçerlik çalıĢmaları sonucunda 

boyutlar bazında araĢtırma yapılması nedeniyle hipotezler de boyutlar bazında ele 

alınmıĢtır. Bu durumda çalıĢmada araĢtırılan hipotezler aĢağıdaki gibidir. 

H1. Örgütsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H1a. Dağıtımsal adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H1a1. Dağıtımsal adalet algısı ücret tatminini etkilemektedir. 

H1a2. Dağıtımsal adalet algısı yükselme tatminini etkilemektedir. 

H1a3. Dağıtımsal adalet algısı yöneticiler tatminini etkilemektedir. 

H1a4. Dağıtımsal adalet algısı ek imkânlar tatminini etkilemektedir. 

H1a5. Dağıtımsal adalet algısı olası ödüller tatminini etkilemektedir. 

H1a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini etkilemektedir. 

H1a7. Dağıtımsal adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini etkilemektedir. 

H1a8. Dağıtımsal adalet algısı iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. 

H1a9. Dağıtımsal adalet algısı iletiĢim tatminini etkilemektedir. 

H1b. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H1b1. ĠĢlemsel adalet algısı ücret tatminini etkilemektedir. 

H1b2. ĠĢlemsel adalet algısı yükselme tatminini etkilemektedir. 

H1b3. ĠĢlemsel adalet algısı yöneticiler tatminini etkilemektedir. 

H1b4. ĠĢlemsel adalet algısı ek imkânlar tatminini etkilemektedir. 

H1b5. ĠĢlemsel adalet algısı olası ödüller tatminini etkilemektedir. 

H1b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini etkilemektedir. 
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H1b7. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini etkilemektedir. 

H1b8. ĠĢlemsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. 

H1b9. ĠĢlemsel adalet algısı iletiĢim tatminini etkilemektedir. 

H1c. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H1c1. EtkileĢimsel adalet algısı ücret tatminini etkilemektedir. 

H1c2. EtkileĢimsel adalet algısı yükselme tatminini etkilemektedir. 

H1c3. EtkileĢimsel adalet algısı yöneticiler tatminini etkilemektedir. 

H1c4. EtkileĢimsel adalet algısı ek imkânlar tatminini etkilemektedir. 

H1c5. EtkileĢimsel adalet algısı olası ödüller tatminini etkilemektedir. 

H1c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini etkilemektedir. 

H1c7. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini etkilemektedir. 

H1c8. EtkileĢimsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. 

H1c9. EtkileĢimsel adalet algısı iletiĢim tatminini etkilemektedir. 

H2. Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

H2a. Dağıtımsal adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

H2a1. Dağıtımsal adalet algısı duygusal bağlılığı etkilemektedir. 

H2a2. Dağıtımsal adalet algısı devam bağlılığını etkilemektedir. 

H2a3. Dağıtımsal adalet algısı normatif bağlılığı etkilemektedir. 

H2b. ĠĢlemsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

H2b1. ĠĢlemsel adalet algısı duygusal bağlılığı etkilemektedir. 

H2b2. ĠĢlemsel adalet algısı devam bağlılığını etkilemektedir. 

H2b3. ĠĢlemsel adalet algısı normatif bağlılığı etkilemektedir. 

H2c. EtkileĢimsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

H2c1. EtkileĢimsel adalet algısı duygusal bağlılığı etkilemektedir. 

H2c2. EtkileĢimsel adalet algısı devam bağlılığını etkilemektedir. 

H2c3. EtkileĢimsel adalet algısı normatif bağlılığı etkilemektedir. 
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H3. Örgütsel bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. 

H3a. Duygusal bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. 

H3a1. Duygusal bağlılık ücret tatminini etkilemektedir. 

H3a2. Duygusal bağlılık yükselme tatminini etkilemektedir. 

H3a3. Duygusal bağlılık yöneticiler tatminini etkilemektedir. 

H3a4. Duygusal bağlılık ek imkânlar tatminini etkilemektedir. 

H3a5. Duygusal bağlılık olası ödüller tatminini etkilemektedir. 

H3a6. Duygusal bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini etkilemektedir. 

H3a7. Duygusal bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini etkilemektedir. 

H3a8. Duygusal bağlılık iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. 

H3a9. Duygusal bağlılık iletiĢim tatminini etkilemektedir. 

H3b. Devam bağlılığı iĢ tatminini etkilemektedir. 

H3b1. Devam bağlılığı ücret tatminini etkilemektedir. 

H3b2. Devam bağlılığı yükselme tatminini etkilemektedir. 

H3b3. Devam bağlılığı yöneticiler tatminini etkilemektedir. 

H3b4. Devam bağlılığı ek imkânlar tatminini etkilemektedir. 

H3b5. Devam bağlılığı olası ödüller tatminini etkilemektedir. 

H3b6. Devam bağlılığı çalıĢma koĢulları tatminini etkilemektedir. 

H3b7. Devam bağlılığı iĢ arkadaĢları tatminini etkilemektedir. 

H3b8. Devam bağlılığı iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. 

H3b9. Devam bağlılığı iletiĢim tatminini etkilemektedir. 

H3c. Normatif bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. 

H3c1. Normatif bağlılık ücret tatminini etkilemektedir. 

H3c2. Normatif bağlılık yükselme tatminini etkilemektedir. 

H3c3. Normatif bağlılık yöneticiler tatminini etkilemektedir. 

H3c4. Normatif bağlılık ek imkânlar tatminini etkilemektedir. 
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H3c5. Normatif bağlılık olası ödüller tatminini etkilemektedir. 

H3c6. Normatif bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini etkilemektedir. 

H3c7. Normatif bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini etkilemektedir. 

H3c8. Normatif bağlılık iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. 

H3c9. Normatif bağlılık iletiĢim tatminini etkilemektedir. 

H4. Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir.  

H4a. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a1. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a1a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a1b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a1c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a2. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a2a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a2b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a2c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a3. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a3a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4a3b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a3c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a4. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a4a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a4b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a4c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a5. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a5a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a5b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a5c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a6. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a6a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a6b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a6c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4a7. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a7a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a7b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a7c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a8. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a8a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a8b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a8c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a9. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a9a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a9b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4a9c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b1. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4b1a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b1b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b1c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b2. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b2a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b2b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b2c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b3. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b3a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b3b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b3c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b4. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b4a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b4b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4b4c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b5. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b5a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b5b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b5c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b6. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b6a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b6b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b6c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b7. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b7a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b7b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b7c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b8. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4b8a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b8b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b8c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b9. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b9a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b9b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4b9c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c1. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c1a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c1b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c1c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c2. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c2a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4c2b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c2c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c3. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c3a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c3b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c3c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c4. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c4a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c4b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c4c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c5. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c5a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c5b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c5c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4c6. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c6a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c6b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c6c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c7. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c7a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c7b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c7c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c8. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c8a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c8b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c8c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c9. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c9a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
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H4c9b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c9c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H5. Örgütsel adalet algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H5a. Dağıtımsal adalet algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H5a1. Dağıtımsal adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H5a2. Dağıtımsal adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H5a3. Dağıtımsal adalet algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H5a4. Dağıtımsal adalet algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H5a5. Dağıtımsal adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H5a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H5a7. Dağıtımsal adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H5a8. Dağıtımsal adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5a9. Dağıtımsal adalet algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H5b. ĠĢlemsel adalet algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H5b1. ĠĢlemsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H5b2. ĠĢlemsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H5b3. ĠĢlemsel adalet algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H5b4. ĠĢlemsel adalet algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H5b5. ĠĢlemsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H5b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H5b7. ĠĢlemsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H5b8. ĠĢlemsel adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5b9. ĠĢlemsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H5c. EtkileĢimsel adalet algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 
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H5c1. EtkileĢimsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H5c2. EtkileĢimsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H5c3. EtkileĢimsel adalet algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H5c4. EtkileĢimsel adalet algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H5c5. EtkileĢimsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H5c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H5c7. EtkileĢimsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H5c8. EtkileĢimsel adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5c9. EtkileĢimsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H6. Örgütsel bağlılık algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H6a. Duygusal bağlılık algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H6a1. Duygusal bağlılık algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H6a2. Duygusal bağlılık algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H6a3. Duygusal bağlılık algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H6a4. Duygusal bağlılık algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H6a5. Duygusal bağlılık algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H6a6. Duygusal bağlılık algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H6a7. Duygusal bağlılık algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H6a8. Duygusal bağlılık algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H6a9. Duygusal bağlılık algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H6b. Devam bağlılığı algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H6b1. Devam bağlılığı algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H6b2. Devam bağlılığı algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H6b3. Devam bağlılığı algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H6b4. Devam bağlılığı algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H6b5. Devam bağlılığı algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 
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H6b6. Devam bağlılığı algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H6b7. Devam bağlılığı algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H6b8. Devam bağlılığı algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H6b9. Devam bağlılığı algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H6c. Normatif bağlılık algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H6c1. Normatif bağlılık algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H6c2. Normatif bağlılık algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H6c3. Normatif bağlılık algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H6c4. Normatif bağlılık algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H6c5. Normatif bağlılık algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H6c6. Normatif bağlılık algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H6c7. Normatif bağlılık algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H6c8. Normatif bağlılık algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H6c9. Normatif bağlılık algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7. ĠĢ tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7a. Ücret tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7a1. Ücret tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7a2. Ücret tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7a3. Ücret tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7a4. Ücret tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7a5. Ücret tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7a6. Ücret tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7a7. Ücret tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7a8. Ücret tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7a9. Ücret tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7b. Yükselme tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 
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H7b1. Yükselme tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7b2. Yükselme tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7b3. Yükselme tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7b4. Yükselme tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7b5. Yükselme tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7b6. Yükselme tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7b7. Yükselme tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7b8. Yükselme tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7b9. Yükselme tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7c. Yöneticiler tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7c1. Yöneticiler tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7c2. Yöneticiler tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7c3. Yöneticiler tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7c4. Yöneticiler tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7c5. Yöneticiler tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7c6. Yöneticiler tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7c7. Yöneticiler tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7c8. Yöneticiler tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7c9. Yöneticiler tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7d. Ek imkânlar tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7d1. Ek imkânlar tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7d2. Ek imkânlar tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7d3. Ek imkânlar tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7d4. Ek imkânlar tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7d5. Ek imkânlar tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7d6. Ek imkânlar tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 
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H7d7. Ek imkânlar tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7d8. Ek imkânlar tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7d9. Ek imkânlar tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7e. Olası ödüller tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7e1. Olası ödüller tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7e2. Olası ödüller tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7e3. Olası ödüller tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7e4. Olası ödüller tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7e5. Olası ödüller tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7e6. Olası ödüller tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7e7. Olası ödüller tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7e8. Olası ödüller tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7e9. Olası ödüller tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7f. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık 

göstermektedir. 

H7f1. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7f2. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7f3. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7f4. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7f5. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7f6. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7f7. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7f8. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7f9. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7g. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7g1. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 
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H7g2. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7g3. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7g4. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7g5. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7g6. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7g7. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7g8. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7g9. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7h. ĠĢin yapısı tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7h1. ĠĢin yapısı tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7h2. ĠĢin yapısı tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7h3. ĠĢin yapısı tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7h4. ĠĢin yapısı tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7h5. ĠĢin yapısı tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7h6. ĠĢin yapısı tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7h7. ĠĢin yapısı tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 

H7h8. ĠĢin yapısı tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7h9. ĠĢin yapısı tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H7ı. ĠletiĢim tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

H7ı1. ĠletiĢim tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H7ı2. ĠletiĢim tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7ı3. ĠletiĢim tatmini algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7ı4. ĠletiĢim tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir. 

H7ı5. ĠletiĢim tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

H7ı6. ĠletiĢim tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık göstermektedir. 

H7ı7. ĠletiĢim tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir. 
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H7ı8. ĠletiĢim tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7ı9. ĠletiĢim tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir.  

8.3.1. Örgütsel adaletin iĢ tatmini üzerindeki etkilerine yönelik bulgular 

Üretilen hipotezleri test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda geçerli 

ve güvenilir bulunan ölçekler kullanılarak yapısal modeller oluĢturulmuĢtur. Örgütsel 

adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimi test etmek için tasarlanan yapısal model 

aĢağıda ġekil 8.4‟te yer almaktadır. Yapısal model incelendiğinde, modelin uyum 

değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı görülmektedir. Model 

üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir (2/df= 1,976; RMSEA= 0,048; CFI= 0,910; 

GFI= 0,849; RMR= 0,078 ve p<.05).  
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ġekil 8.4: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini Yapısal EĢitlik Modeli. 

2/df= 1,976; RMSEA= 0,048; CFI= 0,910;  GFI= 0,849; RMR= 0,078. 

p<.05  
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Örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket programı ile yol analizi yapılmıĢ ve 

sonuçları aĢağıda Çizelge 8.11‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 8.11: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini Yol Analizi Bulguları 

Hipotez Yol Katsayısı S.E. p 

H1a1. Dağıtımsal adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
,429 ,071 ,000 

H1a2. Dağıtımsal adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
,137 ,064 ,033 

H1a3. Dağıtımsal adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
-,066 ,034 ,055 

H1a4. Dağıtımsal adalet algısı ek imkânlar 

tatminini etkilemektedir. 
,280 ,053 ,000 

H1a5. Dağıtımsal adalet algısı olası ödüller 

tatminini etkilemektedir. 
,179 ,054 ,000 

H1a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢma koĢulları 

tatminini etkilemektedir. 
,054 ,048 ,260 

H1a7. Dağıtımsal adalet algısı iĢ arkadaĢları 

tatminini etkilemektedir. 
,142 ,040 ,000 

H1a8. Dağıtımsal adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
,283 ,056 ,000 

H1a9. Dağıtımsal adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
,012 ,040 ,769 

H1b1. ĠĢlemsel adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
,085 ,114 ,457 

H1b2. ĠĢlemsel adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
,249 ,109 ,022 

H1b3. ĠĢlemsel adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
,048 ,058 ,405 

H1b4. ĠĢlemsel adalet algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
,047 ,076 ,540 

H1b5. ĠĢlemsel adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
,141 ,089 ,114 

H1b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢma koĢulları 

tatminini etkilemektedir. 
,149 ,082 ,069 

H1b7. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
,035 ,064 ,581 

H1b8. ĠĢlemsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
,171 ,093 ,068 

H1b9. ĠĢlemsel adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
,152 ,069 ,029 

H1c1. EtkileĢimsel adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
-,062 ,085 ,464 

H1c2. EtkileĢimsel adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
,175 ,080 ,029 
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Hipotez Yol Katsayısı S.E. p 

H1c3. EtkileĢimsel adalet algısı yöneticiler 

tatminini etkilemektedir. 
,823 ,071 ,000 

H1c4. EtkileĢimsel adalet algısı ek imkânlar 

tatminini etkilemektedir. 
-,051 ,057 ,369 

H1c5. EtkileĢimsel adalet algısı olası ödüller 

tatminini etkilemektedir. 
,454 ,072 ,000 

H1c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢma koĢulları 

tatminini etkilemektedir. 
,086 ,061 ,158 

H1c7. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ arkadaĢları 

tatminini etkilemektedir. 
,139 ,049 ,005 

H1c8. EtkileĢimsel adalet algısı iĢin yapısı 

tatminini etkilemektedir. 
,183 ,069 ,008 

H1c9. EtkileĢimsel adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
,279 ,058 ,000 

Örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular incelendiğinde, 

“H1. Örgütsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen 

desteklendiği görülmektedir.  

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H1a. Dağıtımsal adalet 

algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

Dağıtımsal adaletin ücret tatmini, yükselme tatmini, ek imkânlar tatmini, olası 

ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu (β=0,429; 0,137; 0,280; 0,179; 0,142; 0,283, p<0,05),  

yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı (β=-0,066; -0,054; 0,012, p>0,05) görülmektedir.  

Benzer Ģekilde, “H1b. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin 

kısmen desteklendiği görülmektedir. ĠĢlemsel adaletin yükselme tatmini ve iletiĢim 

tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu (β=0,249; 0,152, p<0,05),  

ücret tatmini, yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini, ek imkânlar tatmini, olası 

ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı (β=0,085; 0,048; 0,047; 0,141; 0,149; 0,035; 0,171, p>0,05) 

görülmektedir. 

 “H1c. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin de kısmen 

desteklendiği görülmektedir. EtkileĢimsel adaletin yükselme tatmini, yöneticiler 

tatmini, olası ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim 

Çizelge 8.11: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini Yol Analizi Bulguları (Devamı) 
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tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip iken (β=0,175; 0,823; 0,454; 

0,139; 0,183; 0,279, p<0,05), ücret tatmini, ek imkânlar tatmini ve çalıĢma koĢulları 

tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı (β=-0,062; -0,051; 0,086, 

p>0,05) görülmektedir. 

Analizler sonucunda test edilen hipotezlerin ve sonuçlarının toplu bir gösterimi 

aĢağıda Çizelge 8.12‟de yer almaktadır. 

Çizelge 8.12: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotez Sonuç 

H1. Örgütsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1a. Dağıtımsal adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1a1. Dağıtımsal adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a2. Dağıtımsal adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a3. Dağıtımsal adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1a4. Dağıtımsal adalet algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a5. Dağıtımsal adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1a7. Dağıtımsal adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a8. Dağıtımsal adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a9. Dağıtımsal adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1b1. ĠĢlemsel adalet algısı ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H1b2. ĠĢlemsel adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1b3.  ĠĢlemsel adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b4. ĠĢlemsel adalet algısı ek imkânlar tatminini etkiler.  Desteklenmemektedir. 
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H1b5. ĠĢlemsel adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b7. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b8. ĠĢlemsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b9. ĠĢlemsel adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1c1. EtkileĢimsel adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1c2. EtkileĢimsel adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c3. EtkileĢimsel adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c4. EtkileĢimsel adalet algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1c5. EtkileĢimsel adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1c7. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c8. EtkileĢimsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c9. EtkileĢimsel adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

Desteklenen alt hipotezlerin yer aldığı ölçme modeli aĢağıda ġekil 8.5‟de yer 

almaktadır. Ölçme modelinde, örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki anlamlı 

etkileri gösterilmektedir. Analizlere bu model üzerinden devam edilecektir. 

Çizelge 8.12: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini Hipotez Testi Sonuçları (Devamı) 
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                        ġekil 8.5: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini Ölçme Modeli. 

 

8.3.2. Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik 

Bulgular 

Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki etkileĢimi test etmek için tasarlanan 

yapısal model aĢağıda ġekil 8.6‟de yer almaktadır. Yapısal model incelendiğinde, 

modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. Model üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak uyum değerlerinin 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir (2/df= 1,916; 

RMSEA= 0,046; CFI= 0,891; GFI= 0,849; RMR= 0,079 ve p<.05). 
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ġekil 8.6: Örgütsel Adalet-Örgütsel Bağlılık Yapısal EĢitlik Modeli. 

2/df= 1,916; RMSEA= 0,046; CFI=0,891; GFI= 0,849; RMR= 0,079. 

p>.05 
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Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için 

oluĢturulan yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket programı ile yol analizi 

yapılmıĢ ve sonuçları aĢağıda Çizelge 8.13‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 8.13: Örgütsel Adalet-Örgütsel Bağlılık Yol Analizi Bulguları 

Hipotez Yol Katsayısı S.E. p 

H2a1. Dağıtımsal adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
-,064 ,021 ,002 

H2a2. Dağıtımsal adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
,290 ,065 ,000 

H2a3. Dağıtımsal adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
,183 ,050 ,000 

H2b1. ĠĢlemsel adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
-,084 ,032 ,008 

H2b2. ĠĢlemsel adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
,314 ,106 ,003 

H2b3. ĠĢlemsel adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
,180 ,079 ,023 

H2c1. EtkileĢimsel adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
-,065 ,024 ,008 

H2c2. EtkileĢimsel adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
,276 ,081 ,000 

H2c3. EtkileĢimsel adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
,077 ,060 ,199 

Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için 

oluĢturulan yapısal model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular 

incelendiğinde, “H2. Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir” 

hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir.  

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H2a. Dağıtımsal adalet 

örgütsel bağlılığı etkilemektedir” hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

Dağıtımsal adaletin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip 

iken (β=-0,064, p<0,05), devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (β=0,290; 0,183, p<0,05).  

Benzer Ģekilde, “H2b. ĠĢlemsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir” 

hipotezinin desteklendiği görülmektedir. ĠĢlemsel adaletin duygusal bağlılık üzerinde 

anlamlı ve negatif bir etkiye sahip iken (β=-0,084, p<0,05), devam bağlılığı ve 

normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir 

(β=0,314; 0,180, p<0,05). 
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“H2c. EtkileĢimsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir” hipotezinin ise 

kısmen desteklendiği görülmektedir. EtkileĢimsel adalet duygusal bağlılık üzerinde 

anlamlı ve negatif (β=-0,065, p<0,05) ve devam bağlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir etkiye sahip iken (β=0,276, p<0,05), normatif bağlılık üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı (β=0,077, p>0,05) görülmektedir. 

Analizler sonucunda doğrulanan hipotezlerin toplu bir gösterimi aĢağıda Çizelge 

8.14‟te yer almaktadır. 

Çizelge 8.14: Örgütsel Adalet-Örgütsel Bağlılık Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotez Sonuç 

H2. Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H2a. Dağıtımsal adalet algısı örgütsel bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2a1. Dağıtımsal adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2a2. Dağıtımsal adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2a3. Dağıtımsal adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2b. ĠĢlemsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H2b1. ĠĢlemsel adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2b2. ĠĢlemsel adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2b3. ĠĢlemsel adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2c. EtkileĢimsel adalet algısı örgütsel bağlılığı 

etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H2c1. EtkileĢimsel adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2c2. EtkileĢimsel adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2c3. EtkileĢimsel adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

Desteklenen alt hipotezlerin yer aldığı ölçme modeli bulunmaktadır. Bu ölçme 

modelinde, örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkileri tespit 

edilmiĢtir. 
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8.3.3. Örgütsel bağlılığın iĢ tatmini üzerindeki etkilerine yönelik bulgular 

Örgütsel bağlılık ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimi test etmek için tasarlanan yapısal 

model aĢağıda ġekil 8.7‟de yer almaktadır. Yapısal model incelendiğinde, modelin 

uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı görülmektedir. Model 

üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir (2/df= 1,916; RMSEA= 0,046; CFI= 0,891;  

GFI= 0,849; RMR= 0,079 ve p<.05). 

 

ġekil 8.7: Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Yapısal EĢitlik Modeli. 

2/df= 1,916; RMSEA= 0,046; CFI= 0,891; GFI= 0,849; RMR= 0,079. 

p>.05 

 

Örgütsel bağlılık algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket programı ile yol analizi yapılmıĢ ve 

sonuçları aĢağıda Çizelge 8.15‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 8.15: Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Yol Analizi Bulguları 

Hipotez Yol Katsayısı S.E. p 

H3a1. Duygusal bağlılık ücret tatminini 

etkilemektedir. 
-,368 ,189 ,051 

H3a2. Duygusal bağlılık yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
-,124 ,164 ,449 

H3a3. Duygusal bağlılık yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
-,100 ,094 ,285 

H3a4. Duygusal bağlılık ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
-,184 ,119 ,123 

H3a5. Duygusal bağlılık olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
-,130 ,155 ,399 

H3a6. Duygusal bağlılık çalıĢma koĢulları 

tatminini etkilemektedir. 
,048 ,097 ,618 

H3a7. Duygusal bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
,462 ,142 ,001 

H3a8. Duygusal bağlılık iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
,493 ,141 ,000 

H3a9. Duygusal bağlılık iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
,029 ,136 ,832 

H3b1. Devam bağlılığı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
,111 ,123 ,368 

H3b2. Devam bağlılığı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
,012 ,069 ,865 

H3b3. Devam bağlılığı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
-,072 ,089 ,418 

H3b4. Devam bağlılığı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
-,455 ,120 ,000 

H3b5. Devam bağlılığı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
,113 ,075 ,131 

H3b6. Devam bağlılığı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
,428 ,104 ,000 

H3b7. Devam bağlılığı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
-,133 ,089 ,133 

H3b8. Devam bağlılığı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
-1,540 ,724 ,034 

H3b9. Devam bağlılığı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
-1,797 ,682 ,008 

H3c1. Normatif bağlılık ücret tatminini 

etkilemektedir. 
-,516 ,344 ,134 

H3c2. Normatif bağlılık yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
-1,064 ,477 ,026 

H3c3. Normatif bağlılık yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
-2,279 ,710 ,001 

H3c4. Normatif bağlılık ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
,069 ,338 ,839 
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H3c5. Normatif bağlılık olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
,617 ,493 ,210 

H3c6. Normatif bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
,875 ,482 ,070 

H3c7. Normatif bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
-,368 ,189 ,051 

H3c8. Normatif bağlılık iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
-,124 ,164 ,449 

H3c9. Normatif bağlılık iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
-,100 ,094 ,285 

Örgütsel bağlılığın iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan yapısal 

model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular incelendiğinde, “H3. 

Örgütsel bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen desteklendiği 

görülmektedir.  

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H3a. Duygusal bağlılık 

iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

Duygusal bağlılık iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu (β=0,462; 0,493, p<0,05),  ücret tatmini, yükselme 

tatmini, yöneticiler tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini, çalıĢma 

koĢulları tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı (β=-

0,368; -0,124; -0,100; -0,184; -0,130; 0,048; 0,029, p>0,05) görülmektedir.  

Benzer Ģekilde, “H3b. Devam bağlılığı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin 

kısmen desteklendiği görülmektedir. Devam bağlılığının ek imkanlar tatmini, iĢin 

yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde anlamlı ve negatif (β=-0,455; -1,540; -

1,797, p<0,05) ve çalıĢma koĢulları tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif (β=0,428 , 

p<0,05) bir etkiye sahip olduğu,  ücret tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler tatmini, 

olası ödüller tatmini ve iĢ arkadaĢları tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip 

olmadığı (β=0,111; 0,012; -0,072; 0,113; 0,149; -0,133, p>0,05) görülmektedir. 

 “H1c. Normatif bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin de kısmen 

desteklendiği görülmektedir. Normatif bağlılık, yükselme tatmini ve yöneticiler 

tatmini üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip iken (β=-1,064; -2,279, p<0,05), 

ücret tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini, iĢ 

arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde herhangi bir etkiye 

sahip olmadığı (β=-0,516; 0,069; 0,617; 0,875; -0,368; -0,124; -0,100, p>0,05) 

görülmektedir. 

Çizelge 8.15: Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Yol Analizi Bulguları (Devamı) 
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Analizler sonucunda doğrulanan hipotezlerin toplu bir gösterimi aĢağıda Çizelge 

8.16‟da yer almaktadır. 

Çizelge 8.16: Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotez Sonuç 

H3. Örgütsel bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3a. Duygusal bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3a1. Duygusal bağlılık ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3a2. Duygusal bağlılık yükselme tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3a3. Duygusal bağlılık yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a4. Duygusal bağlılık ek imkanlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a5. Duygusal bağlılık olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a6. Duygusal bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a7. Duygusal bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3a8. Duygusal bağlılık iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3a9. Duygusal bağlılık iletiĢim tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b. Devam bağlılığı iĢ tatminini etkilemektedir. Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3b1. Devam bağlılığı ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b2. Devam bağlılığı yükselme tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b3. Devam bağlılığı yöneticiler tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b4. Devam bağlılığı ek imkanlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3b5. Devam bağlılığı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3b6. Devam bağlılığı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3b7. Devam bağlılığı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3b8. Devam bağlılığı iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3b9. Devam bağlılığı iletiĢim tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3c. Normatif bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3c1. Normatif bağlılık ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3c2. Normatif bağlılık yükselme tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3c3. Normatif bağlılık yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 
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H3c4. Normatif bağlılık ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c5. Normatif bağlılık olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c6. Normatif bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c7. Normatif bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c8. Normatif bağlılık iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3c9. Normatif bağlılık iletiĢim tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

Desteklenen alt hipotezlerin yer aldığı ölçme modeli bulunmaktadır. Bu ölçme 

modelinde, örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerinde anlamlı etkileri tespit 

edilmiĢtir. 

8.3.4. Örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde örgütsel bağlılığın 

mediatör/aracılık etkilerine yönelik bulgular 

Örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde örgütsel bağlılığın 

mediatör/aracılık etkisini test etmek için tasarlanan yapısal model aĢağıda ġekil 

8.8‟de yer almaktadır. Yapısal model incelendiğinde, modelin uyum değerlerinin 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı görülmektedir. Model üzerinde uygun 

modifikasyonlar yapılarak uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

kalmasına özen gösterilmiĢtir (2/df=1,916; RMSEA=0,046; CFI=0,891;  

GFI=0,849; RMR=0,079 ve p<.05).  

 

      ġekil 8.8: Örgütsel Adalet-Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Yapısal EĢitlik Modeli. 

2/df=1,916; RMSEA=0,046; CFI=0,891;  GFI=0,849; RMR=0,079. 

p>.05 

Çizelge 8.16: Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Hipotez Testi Sonuçları (Devamı) 
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Örgütsel bağlılığın örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimdeki aracılık 

rolünü belirlemek için oluĢturulan yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket 

programı ile yol analizi yapılmıĢ ve sonuçları aĢağıda Çizelge 8.17‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 8.17: Örgütsel Adalet-Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Yol Analizi Bulguları 

Hipotez 

Model 1 

(Doğrudan Etkiler) 

Model 2 

(Aracılık Etkisi) 

Yol 

Katsayısı 
S.E. p 

Yol 

Katsayısı 
S.E. p 

H1a1. Dağıtımsal adalet 

algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 

,429 ,071 ,000 ,429 ,070 ,000 

H1a2. Dağıtımsal adalet 

algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 

,137 ,064 ,033 ,057 ,063 ,364 

H1a3. Dağıtımsal adalet algısı 

yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 

-,066 ,034 ,055 Test EdilmemiĢtir. 

H1a4. Dağıtımsal adalet 

algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 

,280 ,053 ,000 ,259 ,051 ,000 

H1a5. Dağıtımsal adalet 

algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 

,179 ,054 ,000 ,222 ,054 ,000 

H1a6. Dağıtımsal adalet algısı 

çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 

,054 ,048 ,260 Test EdilmemiĢtir. 

H1a7. Dağıtımsal adalet 

algısı iĢ arkadaĢları 

tatminini etkilemektedir. 

,142 ,040 ,000 Test EdilmemiĢtir. 

H1a8. Dağıtımsal adalet 

algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 

,283 ,056 ,000 ,129 ,049 ,008 

H1a9. Dağıtımsal adalet algısı 

iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 

,012 ,040 ,769 Test EdilmemiĢtir. 

H1b1. ĠĢlemsel adalet algısı 

ücret tatminini etkilemektedir. 
,085 ,114 ,457 Test EdilmemiĢtir. 

H1b2. ĠĢlemsel adalet algısı 

yükselme tatminini 

etkilemektedir. 

,249 ,109 ,022 ,047 ,087 ,592 

H1b3. ĠĢlemsel adalet algısı 
yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 

,048 ,058 ,405 Test EdilmemiĢtir. 

H1b4. ĠĢlemsel adalet algısı ,047 ,076 ,540 Test EdilmemiĢtir. 
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ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 

H1b5. ĠĢlemsel adalet algısı 

olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 

,141 ,089 ,114 Test EdilmemiĢtir. 

H1b6. ĠĢlemsel adalet algısı 

çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 

,149 ,082 ,069 Test EdilmemiĢtir. 

H1b7. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ 

arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 

,035 ,064 ,581 Test EdilmemiĢtir. 

H1b8. ĠĢlemsel adalet algısı 

iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 

,171 ,093 ,068 Test EdilmemiĢtir. 

H1b9. ĠĢlemsel adalet algısı 

iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 

,152 ,069 ,029 ,067 ,065 ,303 

H1c1. EtkileĢimsel adalet 

algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 

-,062 ,085 ,464 Test EdilmemiĢtir. 

H1c2. EtkileĢimsel adalet 

algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 

,175 ,080 ,029 ,103 ,069 ,135 

H1c3. EtkileĢimsel adalet 

algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 

,823 ,071 ,000 Test EdilmemiĢtir. 

H1c4. EtkileĢimsel adalet 

algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 

-,051 ,057 ,369 Test EdilmemiĢtir. 

H1c5. EtkileĢimsel adalet 

algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 

,454 ,072 ,000 ,407 ,070 ,000 

H1c6. EtkileĢimsel adalet 

algısı çalıĢma koĢulları 

tatminini etkilemektedir. 

,086 ,061 ,158 Test EdilmemiĢtir. 

H1c7. EtkileĢimsel adalet 

algısı iĢ arkadaĢları 

tatminini etkilemektedir. 

,139 ,049 ,005 ,120 ,046 ,009 

H1c8. EtkileĢimsel adalet 

algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 

,183 ,069 ,008 ,042 ,058 ,472 

H1c9. EtkileĢimsel adalet 

algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 

,279 ,058 ,000 ,197 ,057 ,000 

Örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular incelendiğinde, 

Çizelge 8.17: Örgütsel Adalet-Örgütsel Bağlılık-ĠĢ Tatmini Yol Analizi Bulguları 

(Devamı) 
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“H4. Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir.  

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H4a. Örgütsel bağlılık, 

dağıtımsal adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. EtkileĢimde hangi 

boyutların rolünün olduğunu tespit etmek için daha alt hipotezler kurgulanmıĢtır.  

“H4a1. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

anlamlılık düzeylerinin değiĢmediği, hipotezin anlamlılığını korumakla birlikte 

regresyon katsayısında da bir değiĢme olmadığı görülmüĢtür (β1=β2=0,429, p<0,05). 

Buradan hareketle, H4a1 hipotezinin desteklenmediği sonucuna ulaĢılmaktadır.  

“H4a2. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle iliĢki 

anlamsızlaĢmıĢtır (β1=0,137, p<0,05; β2=0,057, p>0,05). Buradan hareketle, H4a2 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiĢtir. Normatif bağlılığın yükselme tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu için dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde 

normatif bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu 

sebeple “H4a2c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4a3. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

dağıtımsal adaletin yöneticiler tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleĢtirilmemiĢtir (β1=-0,066, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4a4. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlılık düzeyinde değiĢme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaĢandığı görülmektedir (β1=0,280; β2=0,259, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla 
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Sobel testi kullanılmıştır. Devam bağlılığının ve normatif bağlılığın, ek imkânlar 

tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için her bir boyut için Sobel testi 

uygulanmıştır. Devam bağlılığı ve normatif bağlılık için uygulanan Sobel testi 

sonucu anlamlı bulunmuştur (Sobel Test istatistiği: -3,04; -2,04, p<0,05). Buradan 

hareketle hipotez kabul edilmiş ve kısmi aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Böylelikle, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde 

devam bağlılığının ve normatif bağlılığın, kısmi aracılık etkisinden bahsetmek 

mümkün görünmektedir. Bu sebeple, “H4a4b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet 

algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” 

ve “H4a4c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezleri desteklenmektedir.  

“H4a5. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlılık düzeyinde değiĢme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir artma yaĢandığı görülmektedir (β1=0,179; β2=0,222, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu durum 

akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla Sobel testi 

kullanılmıştır. Normatif bağlılığın, olası ödüller tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı bulunmuştur (Sobel Test 

istatistiği: -2,53, p<0,05). Buradan hareketle hipotez kabul edilmiş ve kısmi aracılık 

etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple, “H4c5c. Normatif bağlılık, 

dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki etkileşimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir.  

“H4a6. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde dağıtımsal adaletin çalıĢma koĢulları tatmini üzerinde herhangi anlamlı 

bir etkisi bulunmadığı için aracılık testi gerçekleĢtirilmemiĢtir (β1=0,054, p>0,05). 

Bu nedenle hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4a7. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

örgütsel bağlılığın iĢ arkadaĢları tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı 
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görülmüĢtür. Bu nedenle herhangi bir aracılık etkisinden söz edilemeyeceği için 

hipotez kabul edilmemiĢtir. Bu nedenle hipotez desteklenmemektedir. 

“H4a8. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,283; β2=0,129, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu durum 

akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla Sobel testi 

kullanılmıştır. Duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının, işin yapısı tatmini üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı 

bulunmuştur (Sobel Test istatistiği: 2,10; 2,22, p<0,05). Duygusal bağlılığın ve 

devam bağlılığının, işin yapısı tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için 

dağıtımsal adalet algısı ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde duygusal 

bağlılığın ve devam bağlılığının kısmi aracılık etkisinden bahsetmek mümkün 

görünmektedir. Bu sebeple “H4a8a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” ve “H4a8b. 

Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezleri desteklenmektedir. 

“H4a9. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

dağıtımsal adaletin iletişim tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,012, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

EtkileĢimde hangi boyutların rolünün olduğunu tespit etmek için daha alt hipotezler 

kurgulanmıĢtır. 

“H4b1. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin ücret tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı için 

aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 
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“H4b2. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle ilişki 

anlamsızlaşmıştır (β1=0,249, p<0,05; β2=0,047, p>0,05). Buradan hareketle H4b2 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiştir. Normatif bağlılığın yükselme tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu için işlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileşimde 

normatif bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu 

sebeple “H4b2c. Normatif bağlılık, işlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini 

arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4b3. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin yöneticiler tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b4. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin ek imkânlar tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b5. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde 

işlemsel adaletin olası ödüller tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b6. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde işlemsel adaletin çalışma koşulları tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir 

etkisi bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu 

nedenle hipotez de desteklenmemektedir. 
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“H4b7. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin iş arkadaşları tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b8. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin işin yapısı tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b9. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle ilişki 

anlamsızlaşmıştır (β1=0,152, p<0,05; β2=0,067, p>0,05). Buradan hareketle H4b9 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiştir. Normatif bağlılığın, iletişim tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu için işlemsel adalet algısı ile iletişim tatmini arasındaki etkileşimde 

normatif bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu 

sebeple “H4b9c. Normatif bağlılık, işlemsel adalet algısı ile iletişim tatmini 

arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

EtkileĢimde hangi boyutların rolünün olduğunu tespit etmek için daha alt hipotezler 

kurgulanmıĢtır. 

“H4c1. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir.” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

etkileşimsel adaletin ücret tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4c2. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 



218 

 

etkileĢimsel adaletin yükselme tatmini üzerindeki doğrudan etkisi anlamlı iken 

örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle etki anlamsızlaşmıştır (β1=0,175, 

p<0,05; β2=0,103, p>0,05). Buradan hareketle H4c2 hipotezinin desteklendiği ve tam 

aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun 

aracılık rolünün olduğunu belirlemek için analize devam edilmiştir. Normatif 

bağlılığın, yükselme tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için etkileşimsel 

adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileşimde normatif bağlılığın aracılık 

etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu sebeple “H4c2c. Normatif 

bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileşimde  

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c3. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

örgütsel bağlılığın yöneticiler tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisine 

rastlanmadığı için hipotez kabul edilmemiştir. Bu sebeple hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4c4. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

etkileşimsel adaletin ek imkânlar tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=-0,051, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4c5. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,454; β2=0,407, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla 

Sobel testi kullanılmıştır. Normatif bağlılığının, işin yapısı tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı bulunmuştur 

(Sobel Test istatistiği: -2,81, p<0,05). Buradan hareketle hipotez kabul edilmiş ve 

kısmi aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple “H4c5c. Normatif 

bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki etkileşimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 
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“H4c6. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde etkileşimsel adaletin çalışma koşulları tatmini üzerinde herhangi anlamlı 

bir etkisi bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,086, p>0,05). 

Bu nedenle hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4c7. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı 

ancak regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,139; 

β2=0,120, p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. 

Bu maksatla Sobel testi kullanılmıştır. Duygusal bağlılığın iş arkadaşları tatmini 

üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı 

bulunmuştur (Sobel Test istatistiği: 2,03, p<0,05). Buradan hareketle hipotez kabul 

edilmiş ve kısmi aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple “H4c7a. 

Duygusal bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile iş arkadaşları tatmini arasındaki 

etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c8. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle ilişki 

anlamsızlaşmıştır (β1=0,183, p<0,05; β2=0,042, p>0,05). Buradan hareketle H4c8 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiştir. Duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının, işin yapısı 

tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için etkileşimsel adalet algısı ile işin yapısı 

tatmini arasındaki etkileşimde duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının aracılık 

etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu sebeple “H4c8a. Duygusal 

bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde  

mediatör/aracı etkiye sahiptir” ve “H4c8b. Devam bağlılığı, etkileşimsel adalet algısı 

ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” 

hipotezleri desteklenmektedir. 

“H4c9. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 
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değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,279; β2=0,197, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla 

Sobel testi kullanılmıştır. Normatif bağlılığının işin yapısı tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış, ancak test sonucu anlamlı 

bulunmamıştır (Sobel Test istatistiği: 1,61, p>0,05). Buradan hareketle hipotez kabul 

edilmemiş ve herhangi bir aracılık etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple 

hipotez de desteklenmemektedir. 

Analizler sonucunda doğrulanan hipotezlerin toplu bir gösterimi aĢağıda Çizelge 

8.18‟de yer almaktadır. 

Çizelge 8.18: Aracılık Etkisi Hipotez Sonuçları 

Hipotez Sonuç 

H4a. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a1. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a1a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a1b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a1c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a2. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a2a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a2b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a2c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a3. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a3a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a3b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile Desteklenmemektedir. 
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yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

H4a3c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a4. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a4a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a4b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a4c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a5. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a5a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a5b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a5c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a6. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir.  

Desteklenmemektedir. 

H4a6a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a6b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a6c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a7. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 
etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a7a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 
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H4a7b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a7c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a8. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a8a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a8b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a8c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a9. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a9a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a9b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a9c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4b1. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b1a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b1b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b1c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b2. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4b2a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b2b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b2c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 
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H4b3. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b3a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b3b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b3c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 
etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 
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H4b7. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b7a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b7b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b7c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b8. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b8a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b8b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b8c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b9. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4b9a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b9b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b9c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmektedir. 

H4c. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c1. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c1a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c1b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c1c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c2. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c2a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c2b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 
Desteklenmemektedir. 
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etkiye sahiptir. 

H4c2c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c3. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c3a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c3b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c3c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkanlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c5. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c5a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c5b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c5c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c6. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c6a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c6b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile Desteklenmemektedir. 

Çizelge 8.18: Aracılık Etkisi Hipotez Sonuçları (Devamı) 
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çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c6c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c7. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c7a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c7b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c7c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c8. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c8a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c8b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c8c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c9. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c9a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c9b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c9c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

Desteklenen alt hipotezlerin yer aldığı ölçme modeli aĢağıda ġekil 8.9‟de yer 

almaktadır. Ölçme modelinde örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki 

etkisinde, örgütsel bağlılığın aracılık rolüne iliĢkin anlamlı etkiler gösterilmektedir. 

 

Çizelge 8.18: Aracılık Etkisi Hipotez Sonuçları (Devamı) 
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           ġekil 8.9: Örgütsel Adalet-ĠĢ Tatmini-Örgütsel Bağlılık Ölçme Modeli. 

 

8.3.5. Örgütsel Adalet Algısının Demografik Faktörlere Göre Farklılığına 

Yönelik Bulgular 

Demografik faktörlere iliĢkin betimleyici istatistik yeniden hesaplanmıĢ ve verilerin 

analizi sonucunda farklılık testlerinde kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. Analizlerde 

kullanılan demografik faktörler yaĢ, cinsiyet, medeni durum, deneyim, kıdem, 

çalıĢtığı bölüm, statü, eğitim ve aylık gelirdir. AĢağıda Çizelge 8.19‟de demografik 

faktörlerin kategorilere göre dağılımı yer almaktadır. 
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Çizelge 8.19: Demografik Faktörler (Hipotez Testleri) 

Demografik Faktör 
Frekansı 

(Miktar) 
Demografik Faktör 

Frekansı 

(Miktar) 

YaĢ 

29 yaĢ ve altı 95 
Cinsiyet 

Erkek 327 

30-39 arası 161 Kadın 101 

40 yaĢ ve üzeri 172 

Kıdem 

1 yıl veya daha 

az 

55 

Deneyim 

1-5 yıl 112 2-5 yıl 97 

6-10 yıl 105 6-10 yıl 89 

11-20 yıl 85 11-20 yıl 87 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 21 yıl ve daha 

fazla 

100 

Medeni 

Durum 

Evli olmayan 126 

Eğitim 

Durumu 

Lise ve daha 

düĢük seviye 

96 

Evli olan 302 Ön lisans 75 

Gelir 

Durumu 

2500 TL'den az 44 Lisans 211 

2500-3000 TL 208 Lisansüstü 46 

3000 TL'den 

fazla 

176 

Bölüm 

Arge 38 

Statü ÇalıĢan 378 Teknoloji 132 

Yönetici 50 Ġdari/mali iĢler 258 

Demografik faktörlerden cinsiyet, medeni durum ve statüye göre analizler bağımsız 

örneklem t-testi kullanılarak, yaĢ, deneyim, kıdem, çalıĢılan bölüm, eğitim durumu 

ve aylık gelire göre analizler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak 

yapılmıĢtır. AĢağıda alt boyutlar bazında örgütsel adalet algısının demografik 

faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmektedir. 

8.3.5.1. Örgütsel adalet algısının yaĢa göre farklılık testi bulguları 

Ġlk olarak, “H5a1. Dağıtımsal adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir”, 

“H5b1. ĠĢlemsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” ve “H5c1. 

Dağıtımsal adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede yaĢa göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 

8.20‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları incelendiğinde, örgütsel adalet algısının 

yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir (p>0,05).  
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Çizelge 8.20: Örgütsel Adalet Algısının YaĢa Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu. 

Örgütsel Adalet Algısı 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Dağıtımsal  

Adalet Algısı 

Grupiçi ,831 2 ,416 ,412 ,663 

Gruplar Arası 429,154 425 1,010     

Toplam 429,985 427       

ĠĢlemsel  

Adalet Algısı 

Grupiçi 1,651 2 ,825 1,306 ,272 

Gruplar Arası 268,538 425 ,632     

Toplam 270,189 427       

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı  

Grupiçi 2,234 2 1,117 1,728 ,179 

Gruplar Arası 274,734 425 ,646     

Toplam 276,969 427       

Analiz sonucunda örgütsel adalet algısının yaĢa göre farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

Buradan hareketle “H5a1. Dağıtımsal adalet algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b1. ĠĢlemsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” ve 

“H5c1. EtkileĢimsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. 

8.3.5.2. Örgütsel adalet algısının cinsiyete göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a2. Dağıtımsal adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, 

“H5b2. ĠĢlemsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H5c2. 

EtkileĢimsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede cinsiyete göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi istatistikleri 

Çizelge 8.21‟de yer almaktadır. Öncelikle örgütsel adalet algısının boyutları için 

ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı incelenmektedir. DeğiĢkenlerin 

Levene test istatistik değerleri incelenerek, F test değeri anlamlı ise (p<0,05) 

varyansların eĢit olduğu, diğer türlü varyansların eĢit olmadığı varsayılmaktadır. Bu 

durumda örgütsel adalet algısı boyutlarından etkileĢimsel adalet algısının 

ortalamaların varyanslarının eĢit olduğu, diğer boyutların ortalamaların 

varyanslarının eĢit olmadığı varsayımına dayanılarak analize devam edilmiĢtir. 
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Çizelge 8.21: Cinsiyete Göre Örgütsel Adalet Algısı t-Testi Ġstatistikleri 

Örgütsel Adalet Algısı 

Levene Test 

Ġstatistik 

Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Dağıtımsal 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit 1,297 ,255 ,188 426 ,851 

Varyanslar eĢit değil     ,203 189,331 ,839 

ĠĢlemsel 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit 3,816 ,051 -,673 426 ,501 

Varyanslar eĢit değil     -,724 188,641 ,470 

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit 13,250 ,000 -3,560 426 ,000 

Varyanslar eĢit değil     -4,105 216,386 ,000 

* p<0.05 

Örgütsel adalet algısının cinsiyete göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde; sadece etkileĢimsel adalet algısının cinsiyete göre 

farklılaĢtığı bulgulanmaktadır (t=-3,56, p<0,05). 

Örgütsel adalet algısının cinsiyete göre ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 

8.22‟de yer almaktadır. EtkileĢimsel adalet algısında anlamlı farklılaĢma tespit 

edildiği için ortalamalar karĢılaĢtırıldığında, erkeklerin (ort=3,34, s.s.=,837) 

kadınlara (ort=3,66, s.s.=,636) nazaran daha az ortalama puana sahip olduğu 

görülmektedir.  

Çizelge 8.22: Cinsiyete Göre Örgütsel Adalet Algısının Betimleyici Ġstatistikleri 

Örgütsel Adalet Algısı Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 

Std. 

HataOrt. 

Dağıtımsal Adalet 

Algısı 

Erkek 327 3,24 1,035 ,057 

Kadın 101 3,22 ,897 ,089 

ĠĢlemsel Adalet 

Algısı 

Erkek 327 3,32 ,819 ,045 

Kadın 101 3,39 ,713 ,070 

EtkileĢimsel Adalet 

Algısı 

Erkek 327 3,34 ,837 ,046 

Kadın 101 3,66 ,636 ,063 

Analiz sonucunda dağıtımsal ve iĢlemsel adalet algısının cinsiyete göre 

farklılaĢmadığı, etkileĢimsel adalet algısının cinsiyete göre farklılaĢtığı ve kadınların 

erkeklere oranla daha hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle 

“H5a2. Dağıtımsal adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H5b2. 

ĠĢlemsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmezken, “H5c2. EtkileĢimsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir” hipotezi desteklenmektedir. 
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8.3.5.3. Örgütsel adalet algısının medeni duruma göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a3. Dağıtımsal adalet algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b3. ĠĢlemsel adalet algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c3. EtkileĢimsel adalet algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede medeni duruma göre 

örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan 

bağımsız örneklem t-testi istatistikleri Çizelge 8.23‟te yer almaktadır. Öncelikle 

örgütsel adalet algısının boyutları için ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı 

incelenmektedir. DeğiĢkenlerin Levene test istatistik değerleri incelenmiĢ ve örgütsel 

adalet algısının ortalamaların varyanslarının eĢit olmadığı varsayımına dayanılarak 

analize devam edilmiĢtir. 

Çizelge 8.23: Medeni Duruma Göre Örgütsel Adalet Algısı t-Testi Ġstatistikleri 

Örgütsel Adalet Algısı 

Levene Test 

Ġstatistik 

Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Dağıtımsal 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit 1,226 ,269 ,104 426 ,917 

Varyanslar eĢit değil     ,108 253,274 ,914 

ĠĢlemsel 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit ,031 ,860 -,080 426 ,936 

Varyanslar eĢit değil     -,081 238,392 ,935 

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit ,289 ,591 1,043 426 ,298 

Varyanslar eĢit değil     1,021 223,720 ,308 

* p<0.05 

Örgütsel adalet algısının medeni duruma göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-

testi istatistikleri incelendiğinde; örgütsel adalet algısının medeni duruma göre 

farklılaĢmadığı bulgulanmaktadır (p>0,05). Buradan hareketle “H5a3. Dağıtımsal 

adalet algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir”, “H5b3. ĠĢlemsel adalet 

algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir” ve “H5c3. EtkileĢimsel adalet 

algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. 

8.3.5.4. Örgütsel adalet algısının deneyime göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a4. Dağıtımsal adalet algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, 

“H5b4. ĠĢlemsel adalet algısı deneyime göre farklılık göstermektedir” ve “H5c4. 
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EtkileĢimsel adalet algısı deneyime göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede deneyime göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 

8.24‟da yer almaktadır. 

Çizelge 8.24: Örgütsel Adalet Algısının Deneyime Göre Tek Yönlü ANOVA 

Sonucu 

Örgütsel Adalet Algısı 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Dağıtımsal  

Adalet Algısı 

Grupiçi ,351 3 ,117 ,116 ,951 

Gruplar Arası 429,634 424 1,013     

Toplam 429,985 427       

ĠĢlemsel  

Adalet Algısı 

Grupiçi 2,991 3 ,997 1,582 ,193 

Gruplar Arası 267,198 424 ,630     

Toplam 270,189 427       

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı  

Grupiçi 2,394 3 ,798 1,232 ,298 

Gruplar Arası 274,575 424 ,648     

Toplam 276,969 427       

Analiz sonucunda örgütsel adalet algısının deneyime göre farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir (p>0,05). Buradan hareketle “H5a4. Dağıtımsal adalet algısı deneyime 

göre farklılık göstermektedir”, “H5b4. ĠĢlemsel adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c4. EtkileĢimsel adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

8.3.5.5. Örgütsel adalet algısının kıdeme göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a5. Dağıtımsal adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, 

“H5b5. ĠĢlemsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir” ve “H5c5. 

EtkileĢimsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir.” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede kıdeme göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 

8.25‟te yer almaktadır. 
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Çizelge 8.25: Örgütsel Adalet Algısının Kıdeme Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

Örgütsel Adalet Algısı 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Dağıtımsal  

Adalet Algısı 

Grupiçi 6,128 4 1,532 1,529 ,193 

Gruplar Arası 423,857 423 1,002     

Toplam 429,985 427       

ĠĢlemsel  

Adalet Algısı 

Grupiçi 1,786 4 ,446 ,704 ,590 

Gruplar Arası 268,403 423 ,635     

Toplam 270,189 427       

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı  

Grupiçi 4,998 4 1,250 1,943 ,102 

Gruplar Arası 271,971 423 ,643     

Toplam 276,969 427       

Analiz sonucunda örgütsel adalet algısının kıdeme göre farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. Buradan hareketle “H5a5. Dağıtımsal adalet algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b5. ĠĢlemsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir” 

ve “H5c5. EtkileĢimsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. 

8.3.5.6. Örgütsel adalet algısının çalıĢılan bölüme göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede çalıĢılan bölüme göre 

örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan 

tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.26‟da yer almaktadır. ANOVA sonuçları, 

etkileĢimsel adalet algısının çalıĢılan bölüme göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını 

(p<0,05), dağıtımsal ve iĢlemsel adalet algılarının farklılaĢmadığını göstermektedir 

(p>0,05). 
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Çizelge 8.26: Örgütsel Adalet Algısının ÇalıĢılan Bölüme Göre Tek Yönlü ANOVA 

Sonucu 

Örgütsel Adalet Algısı 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Dağıtımsal  

Adalet Algısı 

Grupiçi ,653 3 ,218 ,215 ,886 

Gruplar Arası 429,332 424 1,013     

Toplam 429,985 427       

ĠĢlemsel  

Adalet Algısı 

Grupiçi 2,725 3 ,908 1,440 ,231 

Gruplar Arası 267,464 424 ,631     

Toplam 270,189 427       

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı  

Grupiçi 7,904 3 2,635 4,152 ,006 

Gruplar Arası 269,064 424 ,635     

Toplam 276,969 427       

EtkileĢimsel adalet algısında anlamlı farklılığın hangi bölümler arasında oluĢtuğunu 

belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.27‟de 

yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer alan katılımcı 

sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. ÇalıĢılan bölüme 

göre katılımcıların etkileĢimsel adalet algısı ortalamalarının varyanslarının eĢit 

olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. 

Çizelge 8.27: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler 

Örgütsel 

Adalet 

Algısı 

ÇalıĢılan Bölüm N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

EtkileĢimsel 

Adalet 

Algısı 

ARGE 38 3,5877 ,67409 

2,576 ,053 

 

Teknoloji 132 3,2685 ,81685 Güvenlik 

Güvenlik 

9 4,0494 ,44135 Teknoloji 

Ġdari/Mali 

ĠĢler 

Ġdari/Mali ĠĢler 249 3,4511 ,81142 Güvenlik 

Toplam 428 3,4195 ,80538  

EtkileĢimsel adalet algısı açısından çalıĢılan bölüme göre farklılıkları tespit etmek 

için Games Howell testi uygulanmıĢtır. EtkileĢimsel adalet algısı açısından Güvenlik 

biriminde çalıĢan katılımcılar ile teknoloji ve Ġdari/Mali ĠĢler birimlerinde çalıĢan 

katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Güvenlik biriminde çalıĢan 

katılımcıların (ort.=4,04; s.s.=0,44), Teknoloji biriminde çalıĢan katılımcılara 

(ort.=3,26; s.s.=0,81) kıyasla etkileĢimsel adalet algılarının daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde Güvenlik biriminde çalıĢan katılımcıların (ort.=4,04; 
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s.s.=0,44) Ġdari/Mali ĠĢler biriminde çalıĢan katılımcılara (ort.=3,45; s.s.=0,81) 

kıyasla etkileĢimsel adalet algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

Analiz sonucunda dağıtımsal ve iĢlemsel adalet algısının çalıĢılan bölüme göre 

farklılaĢmadığı, etkileĢimsel adalet algısının ise farklılaĢtığı ve güvenlik biriminde 

çalıĢanların teknoloji ve idari/mali iĢler birimlerinde çalıĢanlara oranla etkileĢimsel 

adalette daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, 

“H5a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir” ve 

“H5b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmezken, “H5c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenmektedir. 

8.3.5.7. Örgütsel adalet algısının statüye göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a7. Dağıtımsal adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, 

“H5b7. ĠĢlemsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” ve “H5c7. 

EtkileĢimsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede statüye göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi istatistikleri 

Çizelge 8.28‟de yer almaktadır. Öncelikle örgütsel adalet algısının boyutları için 

ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı incelenmektedir. DeğiĢkenlerin 

Levene test istatistik değerleri incelenerek, F test değeri anlamlı ise (p<0,05) 

varyansların eĢit olduğu, diğer türlü varyansların eĢit olmadığı varsayılmaktadır. 

Örgütsel adalet algı boyutlarının ortalama varyanslarının eĢit olmadığı varsayılmıĢtır. 

Çizelge 8.28: Statüye Göre Örgütsel Adalet Algısı t-Testi Ġstatistikleri 

Örgütsel Adalet Algısı 

Levene Test 

Ġstatistik 

Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Dağıtımsal 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit ,218 ,640 -,531 426 ,596 

Varyanslar eĢit değil     -,544 63,664 ,588 

ĠĢlemsel 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit 2,697 ,101 -3,383 426 ,001 

Varyanslar eĢit değil     -3,720 66,770 ,000 

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı 

Varyanslar eĢit ,759 ,384 -,482 426 ,630 

Varyanslar eĢit değil     -,495 63,740 ,622 

* p<0.05 
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Örgütsel adalet algısının statüye göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde; sadece iĢlemsel adalet algısının statüye göre farklılaĢtığı 

bulgulanmaktadır (t=-3,72, p<0,05). 

Örgütsel adalet algısının statüye göre ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 

8.29‟da yer almaktadır. ĠĢlemsel adalet algısında anlamlı farklılaĢma tespit edildiği 

için ortalamalar karĢılaĢtırıldığında, yöneticilerin (ort=3,69, s.s.=,70) çalıĢanlara 

(ort=3,29, s.s.=,79) nazaran daha fazla ortalama puana sahip olduğu görülmektedir.  

Çizelge 8.29: Statüye Göre Örgütsel Adalet Algısının Betimleyici Ġstatistikleri 

Örgütsel Adalet 

Algısı 
Statü  N Ort. 

Std. 

Sapma 

Std. 

HataOrt. 

Dağıtımsal Adalet 

Algısı 

ÇalıĢan 378 3,23 1,00 ,051 

Yönetici 50 3,31 ,97 ,137 

ĠĢlemsel Adalet 

Algısı 

ÇalıĢan 378 3,29 ,79 ,040 

Yönetici 50 3,69 ,70 ,099 

EtkileĢimsel Adalet 

Algısı 

ÇalıĢan 378 3,41 ,80 ,041 

Yönetici 50 3,47 ,78 ,110 

Analiz sonucunda dağıtımsal ve etkileĢimsel adalet algısının statüye göre 

farklılaĢmadığı, iĢlemsel adalet algısının statüye göre farklılaĢtığı ve yöneticilerin 

çalıĢanlara oranla daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan 

hareketle, “H5a7. Dağıtımsal adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” ve 

“H5c7. EtkileĢimsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmezken, “H5b7. ĠĢlemsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” 

hipotezi desteklenmektedir. 

8.3.5.8. Örgütsel adalet algısının eğitim durumuna göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a8. Dağıtımsal adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b8. ĠĢlemsel adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c8. EtkileĢimsel adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede eğitim durumuna göre 

örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan 

tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.30‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları, 

iĢlemsel etkileĢimsel adalet algısının eğitim durumuna göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığını (p<0,05), dağıtımsal adalet algılarının farklılaĢmadığını göstermektedir 

(p>0,05). 
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Çizelge 8.30: Örgütsel Adalet Algısının Eğitim Durumuna Göre Tek Yönlü ANOVA 

Sonucu 

Örgütsel Adalet Algısı 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Dağıtımsal  

Adalet Algısı 

Grupiçi 2,061 3 ,687 ,681 ,564 

Gruplar Arası 427,925 424 1,009     

Toplam 429,985 427       

ĠĢlemsel  

Adalet Algısı 

Grupiçi 5,122 3 1,707 2,731 ,044 

Gruplar Arası 265,067 424 ,625     

Toplam 270,189 427       

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı  

Grupiçi 14,892 3 4,964 8,031 ,000 

Gruplar Arası 262,077 424 ,618     

Toplam 276,969 427       

ĠĢlemsel ve etkileĢimsel adalet algısında anlamlı farklılığın hangi eğitim seviyeleri 

arasında oluĢtuğunu belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi 

sonuçları Çizelge 8.31‟de yer almaktadır. Çizelgede değiĢkenlerin katılımcı sayıları, 

ortalama puanları, standart sapmaları da bulunmaktadır. Eğitim durumuna göre 

katılımcıların iĢlemsel adalet ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) ve 

etkileĢimsel adalet ortalamalarının varyanslarının eĢit olmadığı (p<0,05) 

varsayılmıĢtır. Sonuçta gruplar arası farklılaĢmanın belirlenmesinde iĢlemsel adalet 

algısında Games Howell testi, etkileĢimsel adalet algısında Tukey testi kullanılmıĢtır. 

Çizelge 8.31: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler 

Örgütsel 

Adalet 

Algısı 

Eğitim Durumu N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

ĠĢlemsel 

Adalet 

Algısı 

Lise ve daha az 96 3,2381 ,74697 

0,966 ,409 

Lisansüstü 

Ön lisans 75 3,2286 ,87182 --- 

Lisans 211 3,3791 ,77043 --- 

Lisansüstü 46 3,5901 ,83224 --- 

Toplam 428 3,3438 ,79546  

EtkileĢimsel 

Adalet 

Algısı 

Lise ve daha az 96 3,2199 ,89617 

4,660 ,003 

Lisans 

Lisansüstü 

Ön lisans 75 3,1956 ,86083 Lisans 

Lisansüstü 

Lisans 211 3,5155 ,74459 Lise ve daha 

az 

Ön lisans 

Lisansüstü 46 3,7609 ,56799 Lise ve daha 

az 

Ön lisans 

Toplam 428 3,4195 ,80538  
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ĠĢlemsel adalet algısı açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Eğitim seviyesi lise ve daha az olan katılımcıların 

iĢlemsel adalet algılarının ortalamalarının (ort=3,23, s.s.=,74), lisansüstü eğitim 

seviyesine sahip katılımcıların ortalamalarına (ort=3,59, s.s.=,83) kıyasla daha düĢük 

olduğu görülmektedir. 

EtkileĢimsel adalet algısı açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek 

için Tukey testi uygulanmıĢtır. Eğitim seviyesi lise ve daha düĢük olan katılımcılar 

ile lisans veya lisansüstü eğitim seviyesine sahip katılımcılar arasında, eğitim 

seviyesi önlisans olan katılımcılar ile lisans veya lisansüstü eğitim seviyesine sahip 

katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Eğitim seviyesi lise ve daha düĢük 

olan katılımcıların (ort.=3,21; s.s.=0,89) lisans mezunu katılımcılara (ort.=3,51; 

s.s.=0,74)  ve lisansüstü mezunu katılımcılara (ort.=3,76; s.s.=0,56) kıyasla 

etkileĢimsel adalet algılarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde 

eğitim seviyesi önlisans olan katılımcıların (ort.=3,19; s.s.=0,86) lisansüstü mezunu 

katılımcılara (ort.=3,76; s.s.=0,56) kıyasla etkileĢimsel adalet algılarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Analiz sonucunda dağıtımsal adalet algısının eğitim durumuna göre farklılaĢmadığı, 

iĢlemsel ve etkileĢimsel adalet algısının eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve 

lisansüstü eğitim seviyesine sahip çalıĢanların iĢlemsel adalet algılarında eğitim 

seviyesi lise veya daha düĢük olan çalıĢanlara göre daha fazla hassas oldukları, lisans 

ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip çalıĢanların etkileĢimsel adalet algılarında 

eğitim seviyesi önlisans ve lise veya daha düĢük olan çalıĢanlara göre daha fazla 

hassas oldukları sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H5b8. ĠĢlemsel adalet 

algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H5c8. EtkileĢimsel adalet 

algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, 

“H5a8. Dağıtımsal adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” 

hipotezi desteklenmemektedir. 

8.3.5.9. Örgütsel adalet algısının aylık gelire göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H5a9. Dağıtımsal adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b9. ĠĢlemsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c9. EtkileĢimsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede aylık gelire göre örgütsel 
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adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü 

ANOVA istatistikleri Çizelge 8.32‟de yer almaktadır. 

Çizelge 8.32: Örgütsel Adalet Algısının Aylık Gelire Göre Tek Yönlü ANOVA 

Sonucu 

Örgütsel Adalet Algısı 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Dağıtımsal  

Adalet Algısı 

Grupiçi 3,043 2 1,521 1,515 ,221 

Gruplar Arası 426,943 425 1,005     

Toplam 429,985 427       

ĠĢlemsel  

Adalet Algısı 

Grupiçi 3,794 2 1,897 3,027 ,051 

Gruplar Arası 266,395 425 ,627     

Toplam 270,189 427       

EtkileĢimsel 

Adalet Algısı  

Grupiçi 2,143 2 1,071 1,657 ,192 

Gruplar Arası 274,826 425 ,647     

Toplam 276,969 427       

Analiz sonucunda örgütsel adalet algısının gelir seviyesine göre farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir (p>0,05). Sonuç olarak, “H5a9. Dağıtımsal adalet algısı aylık gelire göre 

farklılık göstermektedir”, “H5b9. ĠĢlemsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c9. EtkileĢimsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

8.3.6. Örgütsel bağlılığın demografik faktörlere göre farklılığına yönelik 

bulgular 

Örgütsel bağlılığın demografik faktörlere göre farklılılaĢıp farklılaĢmadığını tespit 

etmek için cinsiyet, medeni durum ve statüye göre analizlerde bağımsız örneklem t-

testi; yaĢ, deneyim, kıdem, çalıĢılan bölüm, eğitim durumu ve aylık gelire göre 

analizlerde tek yönlü ANOVA kullanılmıĢtır. AĢağıda alt boyutlar bazında örgütsel 

bağlılığın demografik faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmektedir. 

8.3.6.1. Örgütsel bağlılık algısının yaĢa göre farklılık testi bulguları 

Ġlk olarak, “H6a1. Duygusal bağlılık algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir”, 

“H6b1. Devam bağlılığı algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” ve “H6c1. 

Normatif bağlılık algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede yaĢa göre örgütsel bağlılık algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 
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8.33‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgütsel bağlılığın her üç 

boyutta da yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir (p<0,05).  

Çizelge 8.33: Örgütsel Bağlılık Algısının YaĢa Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

Örgütsel Bağlılık  
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal Bağlılık  

Grupiçi 25,941 2 12,971 16,952 ,000 

Gruplar Arası 325,192 425 ,765     

Toplam 351,133 427       

Devam Bağlılığı  

Grupiçi 12,514 2 6,257 9,657 ,000 

Gruplar Arası 275,372 425 ,648     

Toplam 287,886 427       

Normatif Bağlılık  

Grupiçi 12,664 2 6,332 12,391 ,000 

Gruplar Arası 217,176 425 ,511     

Toplam 229,840 427       

Örgütsel bağlılıktaki anlamlı farklılığın hangi yaĢ grupları arasında oluĢtuğunu 

belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.34‟de 

yer almaktadır. Çizelgede yaĢ gruplarında yer alan katılımcıların sayıları, ortalama 

puanları ve standart sapmaları da bulunmaktadır. YaĢ gruplarına göre katılımcıların 

duygusal-normatif bağlılığın ortalama varyanslarının eĢit olmadığı (p<0,05), devam 

bağlılığının ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. 

Çizelge 8.34: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (Örgütsel 

Bağlılık-YaĢ) 

Örgütsel 

Bağlılık 
YaĢ Grubu N Ort. 

Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Duygusal 

Bağlılık  

 

29 yaĢ ve altı 95 2,8211 ,98822 

4,650 

 
,010 

30-39 arası  

40 yaĢ ve üzeri 

30-39 arası 161 3,1267 ,90130 29 yaĢ ve altı  

40 yaĢ ve üzeri  

40 yaĢ ve üzeri 172 3,4581 ,77768 29 yaĢ ve altı 

30-39 arası 

Total 428 3,1921 ,90682  

 

Devam 

Bağlılığı 

29 yaĢ ve altı 95 2,8842 ,88370 

2,156 

 
,117 

40 yaĢ ve üzeri 

30-39 arası 161 3,0584 ,77383 --- 

40 yaĢ ve üzeri 172 3,3163 ,78790 29 yaĢ ve altı 

Total 428 3,1234 ,82110  

Normatif 

Bağlılık  

 

29 yaĢ ve altı 95 2,7411 ,77508 

,624 ,003 

40 yaĢ ve üzeri 

30-39 arası 161 2,9540 ,68529 --- 

40 yaĢ ve üzeri 172 3,1860 ,70738 29 yaĢ ve altı 

Total 428 3,0000 ,73367  
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Duygusal bağlılık yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi uygulanmıĢtır. 

Duygusal bağlılık açısından 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılar ile 30-39 arası ve 

40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcılar arasında farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. 29 

yaĢ ve altında bulunan katılımcıların (ort.=2,82; s.s.=0,98) 30-39 arası yaĢta bulunan 

katılımcılara (ort.=3,12; s.s.=0,90) ve 40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcılara 

(ort.=3,45; s.s.=0,77) kıyasla duygusal bağlılıklarının daha düĢük olduğu 

belirlenmiĢtir. Diğer taraftan 40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcıların (ort.=3,45; 

s.s.=0,77) 30-39 arası yaĢta bulunan katılımcılara (ort.=3,12; s.s.=0,90) kıyasla 

duygusal bağlılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Devam bağlılığı açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Games Howell 

testi uygulanmıĢtır. Devam bağlılığı açısından 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılar 

ile 40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 29 

yaĢ ve altında bulunan katılımcıların (ort.=2,88; s.s.=0,88) 40 yaĢ ve üzerinde 

bulunan katılımcılara (ort.=3,31; s.s.=0,78) kıyasla devam bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Normatif bağlılık yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi uygulanmıĢtır. 

Normatif bağlılık açısından 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılar ile 40 yaĢ ve 

üzerinde bulunan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 29 yaĢ ve 

altında bulunan katılımcıların (ort.=2,74; s.s.=0,77) 40 yaĢ ve üzerinde bulunan 

katılımcılara (ort.=3,18; s.s.=0,70) kıyasla normatif bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Analiz sonucunda duygusal, devam ve normatif bağlılıkların yaĢa göre farklılaĢtığı 

sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a1. Duygusal bağlılık algısı yaĢa göre 

farklılık göstermektedir”, “H6b1. Devam bağlılığı algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c1. Normatif bağlılık algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.6.2. Örgütsel bağlılığın cinsiyete göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H6a2. Duygusal bağlılık cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, 

“H6b2. Devam bağlılığı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H6c2. Normatif 

bağlılık cinsiyete göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu 

çerçevede cinsiyete göre örgütsel bağlılıkta farklılık olup olmadığının test edilmesi 
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maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi istatistikleri Çizelge 8.35‟de yer 

almaktadır. Öncelikle örgütsel bağlılığın boyutları için ortalamaların varyanslarının 

eĢit olup olmadığı tespit edilmektedir. DeğiĢkenlerin Levene test istatistik değerleri 

incelendiğinde, F test değerleri anlamlı olmadığı için (p>0,05) varyansların eĢit 

olmadığı varsayılmaktadır. 

Çizelge 8.35: Cinsiyete Göre Örgütsel Bağlılık t-Testi Ġstatistikleri 

Örgütsel Bağlılık 

Levene Test 

Ġstatistik 

Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Duygusal 

Bağlılık 

Varyanslar eĢit 3,125 ,078 ,100 426 ,920 

Varyanslar eĢit değil     ,110 196,808 ,912 

Devam 

Bağlılığı 

Varyanslar eĢit ,080 ,777 ,091 426 ,927 

Varyanslar eĢit değil     ,093 170,283 ,926 

Normatif 

Bağlılık 

Varyanslar eĢit 1,113 ,292 ,682 426 ,495 

Varyanslar eĢit değil     ,670 161,755 ,504 

* p<0.05 

Örgütsel bağlılığın cinsiyete göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde; cinsiyete göre herhangi bir farklılaĢma olmadığı 

bulgulanmaktadır (p>0,05). Analiz sonucunda “H6a2. Duygusal bağlılık cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir”, “H6b2. Devam bağlılığı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c2. Normatif bağlılık cinsiyete göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmemektedir. 

8.3.6.3. Örgütsel bağlılığın medeni duruma göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H6a3. Duygusal bağlılık medeni duruma göre farklılık göstermektedir”, 

“H6b3. Devam bağlılığı medeni duruma göre farklılık göstermektedir” ve “H6c3. 

Normatif bağlılık medeni duruma göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede medeni duruma göre örgütsel bağlılıkta farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi istatistikleri 

Çizelge 8.36‟de yer almaktadır. Öncelikle örgütsel bağlılığın boyutları için 

ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı incelenmektedir. DeğiĢkenlerin 

Levene test istatistik değerleri incelenmiĢ ve örgütsel bağlılığın ortalamalarının 

varyanslarının eĢit olmadığı varsayımına dayanılarak analize devam edilmiĢtir. 
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Çizelge 8.36: Medeni Duruma Göre Örgütsel Adalet Algısı t-Testi Ġstatistikleri 

Örgütsel Bağlılık 

Levene Test 

Ġstatistik 

Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Duygusal 

Bağlılık 

Varyanslar eĢit ,702 ,403 -3,458 426 ,001 

Varyanslar eĢit değil     -3,592 255,198 ,000 

Devam 

Bağlılığı 

Varyanslar eĢit 1,737 ,188 -3,960 426 ,000 

Varyanslar eĢit değil     -3,844 219,683 ,000 

Normatif 

Bağlılık 

Varyanslar eĢit 1,383 ,240 -2,798 426 ,005 

Varyanslar eĢit değil     -2,903 254,706 ,004 

* p<0.05 

Örgütsel bağlılığın medeni duruma göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde; duygusal bağlılığın, devam bağlılığının ve normatif 

bağlılığın medeni duruma göre farklılaĢtığı (t=-3,95; t=-3,84; t=-2,90, p<0,05) 

medeni duruma göre farklılaĢtığı bulgulanmaktadır.  

Örgütsel bağlılığın medeni duruma göre ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 

8.37‟de yer almaktadır. Duygusal bağlılıkta anlamlı farklılaĢma tespit edildiği için 

ortalamalar karĢılaĢtırıldığında, evli olanların (ort=3,28, s.s.=,918) evli olmayanlara 

(ort=2,96, s.s.=,837) nazaran daha yüksek ortalama puana sahip olduğu 

görülmektedir. Benzer Ģekilde devam bağlılığında ortalamalar karĢılaĢtırıldığında, 

evli olanların (ort=3,22, s.s.=,789) evli olmayanlara (ort=2,88, s.s.=,848) nazaran 

daha yüksek ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Normatif bağlılık açısından 

da evli olanların (ort=3,06, s.s.=,746) evli olmayanlara (ort=2,84, s.s.=,681) nazaran 

daha yüksek ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. 

Çizelge 8.37: Medeni Duruma Göre Örgütsel Bağlılığın Betimleyici Ġstatistikleri 

Örgütsel Bağlılık Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 

Std. Hata 

Ort. 

Duygusal Bağlılık 
Evli olmayan 126 2,9603 ,83753 ,07461 

Evli olan 302 3,2887 ,91837 ,05285 

Devam Bağlılığı 
Evli olmayan 126 2,8841 ,84866 ,07560 

Evli olan 302 3,2232 ,78954 ,04543 

Normatif Bağlılık 
Evli olmayan 126 2,8476 ,68185 ,06074 

Evli olan 302 3,0636 ,74615 ,04294 

 



244 

 

Analiz sonucunda örgütsel bağlılığın medeni duruma göre farklılaĢtığı ve evli 

olanların evli olmayanlara oranla daha fazla duygusal, devam ve normatif bağlılığı 

gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle “H6a3. Duygusal bağlılık medeni 

duruma göre farklılık göstermektedir”, “H6b3. Devam bağlılığı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir” ve “H6c3. Normatif bağlılık medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.6.4. Örgütsel bağlılığın deneyime göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H6a4. Duygusal bağlılık deneyime göre farklılık göstermektedir”, 

“H6b4. Devam bağlılığı deneyime göre farklılık göstermektedir” ve “H6c4. Normatif 

bağlılık deneyime göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu 

çerçevede deneyime göre örgütsel bağlılıkta farklılık olup olmadığının test edilmesi 

maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.38‟de yer almaktadır. 

ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgütsel bağlılığın her üç boyutta da deneyime 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir (p<0,05). 

Çizelge 8.38: Örgütsel Bağlılığın Deneyime Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

Örgütsel Bağlılık  
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Bağlılık  

Grupiçi 27,965 3 9,322 12,230 ,000 

Gruplar Arası 323,168 424 ,762     

Toplam 351,133 427       

Devam Bağlılığı  

Grupiçi 9,156 3 3,052 4,643 ,003 

Gruplar Arası 278,730 424 ,657     

Toplam 287,886 427       

Normatif 

Bağlılık  

Grupiçi 9,309 3 3,103 5,966 ,001 

Gruplar Arası 220,531 424 ,520     

Toplam 229,840 427       

 

Örgütsel bağlılıktaki anlamlı farklılığın hangi deneyim grupları arasında oluĢtuğunu 

belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.39‟da 

yer almaktadır. Ayrıca çizelgede deneyim gruplarında yer alan katılımcıların sayıları, 

ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. Deneyim gruplarına göre 

katılımcıların duygusal, devam ve normatif bağlılığın ortalamalarının varyanslarının 

eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. 
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Duygusal bağlılığın deneyime göre farklılıklarını tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Duygusal bağlılık açısından 1-5 yıl arasında deneyime sahip 

katılımcılar ile 11-20 yıl arası arası ve 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılar 

arasında; 6-10 yıl arasında deneyime sahip katılımcılar ile 21 yıl ve üzerinde 

deneyime sahip katılımcılar arasında farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. 1-5 yıl arasında 

deneyime sahip katılımcıların (ort.=2,82; s.s.=0,96) 11-20 yıl arası arası deneyime 

sahip katılımcılara (ort.=3,39; s.s.=0,82) ve 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip 

katılımcılara (ort.=3,45; s.s.=0,78) kıyasla duygusal bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir. Diğer taraftan 6-10 yıl arasında deneyime sahip katılımcıların 

(ort.=3,09, s.s.=0,90) 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılara (ort.=3,45; 

s.s.=0,78) kıyasla duygusal bağlılıklarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir.  

Çizelge 8.39: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (Örgütsel 

Bağlılık-Deneyim) 

Örgütsel 

Bağlılık 
Deneyim N Ort. 

Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Duygusal 

Bağlılık  

 

1-5 yıl 112 2,8286 ,96417 

2,464 

 
,062 

11-20 yıl  

21 yıl ve daha 

fazla 

6-10 yıl 105 3,0990 ,90474 21 yıl ve daha 

fazla 

11-20 yıl 85 3,3953 ,82634 1-5 yıl 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 3,4556 ,78736 1-5 yıl 

6-10 yıl 

Toplam 428 3,1921 ,90682  

 

Devam 

Bağlılığı 

1-5 yıl 112 2,9321 ,83722 

,313 ,816 

21 yıl ve daha 

fazla 

6-10 yıl 105 3,0571 ,81416 --- 

11-20 yıl 85 3,1835 ,77963 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 3,3079 ,80465 
1-5 yıl 

Toplam 428 3,1234 ,82110  

Normatif 

Bağlılık  

 

1-5 yıl 112 2,8321 ,78203 

,931 ,425 

11-20 yıl 

21 yıl ve daha 

fazla 

6-10 yıl 105 2,8857 ,68267 21 yıl ve daha 

fazla 

11-20 yıl 85 3,1012 ,73395 1-5 yıl 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 3,1762 ,68661 1-5 yıl  

6-10 yıl 

Toplam 428 3,0000 ,73367  
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Devam bağlılığı açısından deneyime göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Devam bağlılığı açısından 1-5 yıl arasında deneyime sahip 

katılımcılar ile 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılar arasında farklılık 

olduğu gözlenmiĢtir. 1-5 yıl arasında deneyime sahip katılımcıların (ort.=2,93; 

s.s.=0,83) 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılara (ort.=3,30; s.s.=0,80) 

kıyasla devam bağlılıklarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir.  

Normatif bağlılığın kıdeme göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Normatif bağlılık açısından 1-5 yıl arasında deneyime sahip 

katılımcılar ile 11-20 yıl arası arası ve 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılar 

arasında; 6-10 yıl arasında deneyime sahip katılımcılar ile 21 yıl ve üzerinde 

deneyime sahip katılımcılar arasında farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. 1-5 yıl arasında 

deneyime sahip katılımcıların (ort.=2,83; s.s.=0,78) 11-20 yıl arası arası deneyime 

sahip katılımcılara (ort.=3,10; s.s.=0,73) ve 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip 

katılımcılara (ort.=3,17; s.s.=0,68) kıyasla normatif bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir. Diğer taraftan 6-10 yıl arasında deneyime sahip katılımcıların 

(ort.=2,88, s.s.=0,68) 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılara (ort.=3,17; 

s.s.=0,68) kıyasla normatif bağlılıklarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

Analiz sonucunda duygusal, devam ve normatif bağlılıkların deneyime göre 

farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a4. Duygusal bağlılık 

deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H6b4. Devam bağlılığı deneyime göre 

farklılık göstermektedir” ve “H6c4. Normatif bağlılık deneyime göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.6.5. Örgütsel bağlılığın kıdeme göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H6a5. Duygusal bağlılık kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H6b5. 

Devam bağlılığı kıdeme göre farklılık göstermektedir” ve “H6c5. Normatif bağlılık 

kıdeme göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede 

kıdeme göre örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi 

maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.40‟te yer almaktadır. 

ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgütsel bağlılığın her üç boyutta da kıdeme göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir (p<0,05). 
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Çizelge 8.40: Örgütsel Bağlılığın Kıdeme Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

Örgütsel Bağlılık  
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Bağlılık  

Grupiçi 33,362 4 8,341 11,102 ,000 

Gruplar Arası 317,771 423 ,751     

Toplam 351,133 427       

Devam Bağlılığı  

Grupiçi 9,559 4 2,390 3,632 ,006 

Gruplar Arası 278,327 423 ,658     

Toplam 287,886 427       

Normatif 

Bağlılık  

Grupiçi 12,022 4 3,006 5,837 ,000 

Gruplar Arası 217,818 423 ,515     

Toplam 229,840 427       

Örgütsel bağlılıktaki anlamlı farklılığın hangi kıdem grupları arasında oluĢtuğunu 

belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.41‟de 

yer almaktadır. Ayrıca çizelgede kıdem gruplarında yer alan katılımcıların sayıları, 

ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. Kıdem gruplarına göre 

katılımcıların duygusal ve normatif bağlılığın ortalamalarının varyanslarının eĢit 

olmadığı (p<0,05), duygusal bağlılığın ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu 

(p>0,05) varsayılmıĢtır. 

Çizelge 8.41: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (Örgütsel 

Bağlılık-Kıdem) 

Örgütsel 

Bağlılık 
Kıdem N Ort. 

Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Duygusal 

Bağlılık  

 

1 yıl veya daha 

az 

55 2,9382 ,93719 

4,630 

 
,001 

11-20 yıl arası 

21 yıl ve daha 

fazla 

2-5 yıl arası 97 2,7856 1,04133 --- 

6-10 yıl arası 89 3,2360 ,81439 --- 

11-20 yıl arası 87 3,4000 ,80867 1 yıl veya daha 

az 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 3,5060 ,72220 1 yıl veya daha 

az 

Toplam 428 3,1921 ,90682  

 

Devam 

Bağlılığı 

1 yıl veya daha 

az 

55 2,8545 ,88732 

1,300 ,269 

21 yıl ve daha 

fazla 

2-5 yıl arası 97 2,9979 ,87249 --- 

6-10 yıl arası 89 3,1483 ,71065 --- 

11-20 yıl arası 87 3,1885 ,76939 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 3,3140 ,82499 1 yıl veya daha 

az 
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Toplam 428 3,1234 ,82110  

Normatif 

Bağlılık  

 

1 yıl veya daha 

az 

55 2,8255 ,72628 

4,765 ,001 

21 yıl ve daha 

fazla 

2-5 yıl arası 97 2,7959 ,84704 11-20 yıl arası 

21 yıl ve daha 

fazla 

6-10 yıl arası 89 2,9596 ,60691 --- 

11-20 yıl arası 87 3,1310 ,75565 2-5 yıl arası 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 3,2160 ,62712 1 yıl veya daha 

az 

2-5 yıl arası  

Toplam 428 3,0000 ,73367  

Duygusal bağlılığın kıdeme göre farklılıklarını tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Duygusal bağlılık açısından 1 yıldan az kıdeme sahip katılımcılar ile 

11-20 yıl arası arası ve 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip katılımcılar arasında 

farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. 1 yıldan az kıdeme sahip katılımcıların (ort.=2,93; 

s.s.=0,93), 11-20 yıl arası arası deneyime sahip katılımcılara (ort.=3,40; s.s.=0,80) ve 

21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılara (ort.=3,50; s.s.=0,72) kıyasla 

duygusal bağlılıklarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir.  

Devam bağlılığı açısından kıdem göre farklılıkları tespit etmek için Games Howell 

testi uygulanmıĢtır. Devam bağlılığı açısından 1 yıldan az kıdeme sahip katılımcılar 

ile 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip katılımcılar arasında farklılık olduğu 

gözlenmiĢtir. 1 yıldan az kıdeme sahip katılımcıların (ort.=2,85; s.s.=0,88) 21 yıl ve 

üzerinde kıdeme sahip katılımcılara (ort.=3,31; s.s.=0,82) kıyasla devam 

bağlılıklarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir.  

Normatif bağlılık açısından kıdeme göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Normatif bağlılık açısından 1 yıldan az kıdeme sahip katılımcılar ile 

21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip katılımcılar arasında; 2-5 yıl arasında kıdeme sahip 

katılımcılar ile 11-20 yıl arasında kıdeme sahip katılımcılar ve 21 yıl ve üzerinde 

kıdeme sahip katılımcılar arasında farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. 1 yıldan az 

kıdeme sahip katılımcıların (ort.=2,82; s.s.=0,72) 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip 

katılımcılara (ort.=3,21; s.s.=0,62) kıyasla normatif bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir. Diğer taraftan, 2-5 yıl arasında kıdeme sahip katılımcıların 

(ort.=2,79, s.s.=0,84), 11-20 yıl arasında kıdeme sahip katılımcılara (ort.=3,13; 

s.s.=0,75) ve 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip katılımcılara (ort.=3,21; s.s.=0,62) 

kıyasla normatif bağlılıklarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

Çizelge 8.41: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (Devamı) 
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Analiz sonucunda duygusal, devam ve normatif bağlılıkların kıdeme göre 

farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a5. Duygusal bağlılık 

kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H6b5. Devam bağlılığı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c5. Normatif bağlılık kıdeme göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.6.6. Örgütsel bağlılığın çalıĢılan bölüme göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H6a6. Duygusal bağlılık çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H6b6. Devam bağlılığı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c6. Normatif bağlılık çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede çalıĢılan bölüme göre 

örgütsel bağlılıkta farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek 

yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.42‟da yer almaktadır. ANOVA sonuçları, 

örgütsel bağlılığın çalıĢılan bölüme göre farklılaĢmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Çizelge 8.42: Örgütsel Bağlılık Algısının ÇalıĢılan Bölüme Göre Tek Yönlü 

ANOVA Sonucu 

Örgütsel Bağlılık  
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Bağlılık  

Grupiçi 1,344 3 ,448 ,543 ,653 

Gruplar Arası 349,789 424 ,825     

Toplam 351,133 427       

Devam Bağlılığı  

Grupiçi 4,200 3 1,400 2,093 ,101 

Gruplar Arası 283,686 424 ,669     

Toplam 287,886 427       

Normatif 

Bağlılık  

Grupiçi ,156 3 ,052 ,096 ,962 

Gruplar Arası 229,684 424 ,542     

Toplam 229,840 427       

Analiz sonucunda, örgütsel bağlılığın çalıĢılan bölüme göre farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a6. Duygusal bağlılık çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H6b6. Devam bağlılığı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c6. Normatif bağlılık çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

8.3.6.7. Örgütsel bağlılığın statüye göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H6a7. Duygusal bağlılık statüye göre farklılık göstermektedir”, “H6b7. 

Devam bağlılığı statüye göre farklılık göstermektedir” ve “H6c7. Normatif bağlılık 
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statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede 

statüye göre örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi 

maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi istatistikleri Çizelge 8.43‟de yer 

almaktadır. Öncelikle örgütsel adalet algısının boyutları için ortalamaların 

varyanslarının eĢit olup olmadığı incelenmektedir. DeğiĢkenlerin Levene test 

istatistik değerleri incelenerek, F test değeri anlamlı ise (p<0,05) varyansların eĢit 

olduğu, diğer türlü varyansların eĢit olmadığı varsayılmaktadır. Bu durumda örgütsel 

adalet algısı boyutlarının ortalamaların varyanslarının eĢit olmadığı varsayımına 

dayanılarak analize devam edilmiĢtir. 

Çizelge 8.43: Statüye Göre Örgütsel Adalet Algısı t-Testi Ġstatistikleri 

Örgütsel Bağlılık 

Levene Test 

Ġstatistik 

Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Duygusal Bağlılık 

Varyanslar eĢit 2,650 ,104 -2,267 426 ,024 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-2,506 67,029 ,015 

Devam Bağlılığı 

Varyanslar eĢit ,052 ,820 -1,696 426 ,091 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-1,742 63,729 ,086 

Normatif Bağlılık 

Varyanslar eĢit ,593 ,442 -1,893 426 ,059 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-1,789 60,726 ,079 

* p<0.05 

Örgütsel bağlılığın statüye göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde, sadece duygusal bağlılığın statüye göre farklılaĢtığı 

bulgulanmaktadır (t=-2,50, p<0,05). 

Örgütsel bağlılığın statüye göre ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 8.44‟da 

yer almaktadır. Duygusal bağlılıkta anlamlı farklılaĢma tespit edildiği için 

ortalamalar karĢılaĢtırıldığında, yöneticilerin (ort=3,46, s.s.=,80) çalıĢanlara 

(ort=3,15, s.s.=,91) nazaran daha fazla ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 8.44: Statüye Göre Örgütsel Bağlılığın Betimleyici Ġstatistikleri 

Örgütsel Bağlılık Statü  N Ort. 
Std. 

Sapma 

Std. 

HataOrt. 

Duygusal Bağlılık 
ÇalıĢan 378 3,1561 ,91465 ,04704 

Yönetici 50 3,4640 ,80249 ,11349 

Devam Bağlılığı 
ÇalıĢan 378 3,0989 ,82253 ,04231 

Yönetici 50 3,3080 ,79407 ,11230 

Normatif Bağlılık 
ÇalıĢan 378 2,9757 ,72488 ,03728 

Yönetici 50 3,1840 ,78020 ,11034 

Analiz sonucunda devam bağlılığıyla normatif bağlılık statüye göre farklılaĢmadığı, 

duygusal bağlılığın statüye göre farklılaĢtığı ve yöneticilerin çalıĢanlara oranla daha 

fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a7. 

Duygusal bağlılık statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenirken, 

“H6b7. Devam bağlılığı statüye göre farklılık göstermektedir” ve “H6c7.Normatif 

bağlılık statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

8.3.6.8. Örgütsel bağlılığın eğitim durumuna göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda “H6a8. Duygusal bağlılık eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H6b8. Devam bağlılığı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c8. Normatif bağlılık eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Sonuçta eğitim durumuna göre örgütsel 

bağlılıkta farklılığın test edilmesi için yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri 

Çizelge 8.45‟de bulunmaktadır. ANOVA sonuçları, duygusal ve normatif 

bağlılıkların eğitim durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢırken (p<0,05), devam 

bağlılığının farklılaĢmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Çizelge 8.45: Örgütsel Bağlılık Algısının Eğitim Durumuna Göre Tek Yönlü 

ANOVA Sonucu 

Örgütsel Bağlılık  
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Bağlılık  

Grupiçi 8,671 3 2,890 3,579 ,014 

Gruplar Arası 342,462 424 ,808     

Toplam 351,133 427       

Devam Bağlılığı  

Grupiçi 1,130 3 ,377 ,557 ,644 

Gruplar Arası 286,756 424 ,676     

Toplam 287,886 427       

Normatif 

Bağlılık  

Grupiçi 5,935 3 1,978 3,747 ,011 

Gruplar Arası 223,905 424 ,528     

Toplam 229,840 427       



252 

 

Duygusal ve normatif bağlılıkta anlamlı farklılığın hangi eğitim seviyeleri arasında 

oluĢtuğunu belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları 

Çizelge 8.46‟de yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer 

alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. 

Eğitim durumuna göre katılımcıların duygusal ve normatif bağlılıklarının 

ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. Bu nedenle 

gruplar arası farklılaĢmanın belirlenmesinde Games Howell testi kullanılmıĢtır. 

Duygusal bağlılık açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Eğitim seviyesi lise ve daha düĢük olan 

katılımcılar ile lisans eğitim seviyesine sahip katılımcılar arasında farklılık olduğu 

gözlenmiĢtir. Eğitim seviyesi lise ve daha az olan katılımcıların duygusal bağlılık 

ortalamalarının (ort=3,44, s.s.=,77) lisans eğitim seviyesine sahip katılımcıların 

ortalamalarına (ort=3,08, s.s.=,92) kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Çizelge 8.46: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (Örgütsel 

Bağlılık-Eğitim Durumu) 

Örgütsel 

Bağlılık 
Eğitim Durumu N Ort. 

Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Duygusal 

Bağlılık 

Lise ve daha az 96 3,4458 ,77459 

1,399 ,243 

Lisans 

Ön lisans 75 3,1600 ,93288 --- 

Lisans 211 3,0853 ,92228 Lise ve daha az 

Lisansüstü 46 3,2043 ,97113 --- 

Toplam 428 3,1921 ,90682  

Normatif 

Bağlılık 

Lise ve daha az 96 3,2188 ,67999 

2,146 ,094 

Ön lisans 

Lisans 

Ön lisans 75 2,9253 ,68163 Lise ve daha 

az 

Lisans 211 2,9393 ,73635 Lise ve daha 

az 

Lisansüstü 46 2,9435 ,83975 --- 

Toplam 428 3,0000 ,73367  

Normatif bağlılık açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Eğitim seviyesi lise ve daha düĢük olan 

katılımcılar ile lisans veya önlisans eğitim seviyesine sahip katılımcılar arasında 

farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Eğitim seviyesi lise ve daha düĢük olan katılımcıların 

(ort.=3,21; s.s.=0,67) lisans mezunu katılımcılara (ort.=2,93; s.s.=0,73)  ve ön lisans 
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mezunu katılımcılara (ort.=2,92; s.s.=0,68) kıyasla normatif bağlılıklarının daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

Analiz sonucunda duygusal bağlılığın eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve lise ve 

daha düĢük seviyede eğitim seviyesine sahip katılımcıların lisans eğitim seviyesine 

sahip çalıĢanlara göre duygusal olarak daha fazla bağlı oldukları sonucuna 

ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, normatif bağlılığın eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve 

lise ve daha düĢük seviyede eğitim seviyesine sahip katılımcıların ön lisans veya 

lisans eğitim seviyesine sahip çalıĢanlara göre normatif olarak daha fazla bağlı 

oldukları sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a8. Duygusal bağlılık eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H6c8. Normatif bağlılık eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H6b8. Devam 

bağlılığı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenmemektedir. 

8.3.6.9. Örgütsel bağlılığın aylık gelire göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H6a9. Duygusal bağlılık aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, 

“H6b9. Devam bağlılığı aylık gelire göre farklılık göstermektedir” ve “H6c9. 

Normatif bağlılık aylık gelire göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede aylık gelire göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 

8.47‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları, duygusal ve normatif bağlılıkların gelir 

seviyesine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını (p<0,05), devam bağlılığının ise 

farklılaĢmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Çizelge 8.47: Örgütsel Bağlılığın Aylık Gelire Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

Örgütsel Bağlılık  
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Bağlılık  

Grupiçi 7,242 2 3,621 4,475 ,012 

Gruplar Arası 343,891 425 ,809     

Toplam 351,133 427       

Devam Bağlılığı  

Grupiçi 1,171 2 ,585 ,868 ,421 

Gruplar Arası 286,716 425 ,675     

Toplam 287,886 427       

Normatif 

Bağlılık  

Grupiçi 3,561 2 1,781 3,345 ,036 

Gruplar Arası 226,279 425 ,532     

Toplam 229,840 427       
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Duygusal ve normatif bağlılıkta anlamlı farklılığın hangi gelir seviyeleri arasında 

oluĢtuğunu belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları 

Çizelge 8.48‟de yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer 

alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. 

Gelir durumuna göre katılımcıların duygusal ve normatif bağlılıklarının 

ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. Bu nedenle 

gruplar arası farklılaĢmanın belirlenmesinde Games Howell testi kullanılmıĢtır. 

Duygusal bağlılık açısından gelir durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Gelir seviyesi 2500-3000 TL olan katılımcılar ile 

3000 TL‟den fazla gelire sahip katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 

Gelir seviyesi 2500-3000 TL olan katılımcıların duygusal bağlılık ortalamalarının 

(ort=3,05, s.s.=,93) 3000 TL‟den fazla gelire sahip katılımcıların ortalamalarına 

(ort=3,31, s.s.=,85) kıyasla daha düĢük olduğu görülmektedir. 

Çizelge 8.48: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (Örgütsel 

Bağlılık-Gelir Durumu) 

Örgütsel 

Bağlılık 
Gelir Durumu N Ort. 

Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Duygusal 

Bağlılık 

2500 TL'den az 44 3,345

5 

,86090 

0,625 ,536 

--- 

2500-3000 TL 

arası 

208 3,058

7 

,93984 3000 TL'den 

fazla 

3000 TL'den 

fazla 

176 3,311

4 

,85916 2500-3000 TL 

arası 

Toplam 
428 3,1921 ,90682  

Normatif 

Bağlılık 

2500 TL'den az 44 3,268

2 

,70340 

1,452 ,235 

2500-3000 

TL arası 

3000 TL'den 

fazla 

2500-3000 TL 

arası 

208 2,960

6 

,76480 2500 TL'den 

az 

3000 TL'den 

fazla 

176 2,979

5 

,69252 2500 TL'den 

az 

Toplam 428 3,000

0 

,73367 
 

Normatif bağlılık açısından gelir durumuna göre farklılıkları tespit etmek için de 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Gelir seviyesi 2500 TL‟den az olan katılımcılar 

ile 2500-3000 TL olan katılımcılar ve 3000 TL‟den fazla gelire sahip katılımcılar 



255 

 

arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Gelir seviyesi 2500TL‟den az olan 

katılımcıların (ort.=3,26; s.s.=0,70) 2500-3000 TL olan katılımcılara (ort.=2,96; 

s.s.=0,76) ve 3000 TL‟den fazla gelire sahip katılımcılara (ort.=2,97; s.s.=0,69) 

kıyasla normatif bağlılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

Analiz sonucunda, duygusal bağlılığın gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir 

seviyesi 2500-3000 TL olan katılımcıların, 3000 TL‟den fazla gelire sahip 

katılımcılara göre duygusal olarak daha az bağlı oldukları sonucuna ulaĢılabilir. 

Benzer Ģekilde, normatif bağlılığın gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir seviyesi 

2500 TL‟den az olan katılımcıların 2500-3000 TL olan katılımcılara ve 3000 TL‟den 

fazla gelire sahip katılımcılara göre normatif olarak daha fazla bağlı oldukları 

sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H6a9. Duygusal bağlılık gelir durumuna 

göre farklılık göstermektedir” ve “H6c9. Normatif bağlılık gelir durumuna göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H6b9. Devam bağlılığı gelir 

durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenmemektedir. 

8.3.7. ĠĢ tatmininin demografik faktörlere göre farklılığına yönelik bulgular 

ĠĢ tatmininin demografik faktörlere göre farklılılaĢıp farklılaĢmadığını tespit etmek 

için cinsiyet, medeni durum ve statüye göre analizlerde bağımsız örneklem t-testi; 

yaĢ, deneyim, kıdem, çalıĢılan bölüm, eğitim durumu ve aylık gelire göre analizlerde 

tek yönlü ANOVA kullanılmıĢtır. AĢağıda alt boyutlar bazında iĢ tatmininin 

demografik faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmektedir. 

8.3.7.1. ĠĢ tatmininin yaĢa göre farklılık testi bulguları 

Ġlk olarak, “H7a1. Ücret tatmini yaĢa göre farklılık göstermektedir”, “H7b1. 

Yükselme tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir”, “H7c1. Yöneticiler 

tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir”, “H7d1. Ek imkânlar tatmini algısı 

yaĢa göre farklılık göstermektedir”, “H7e1. Olası ödüller tatmini algısı yaĢa göre 

farklılık göstermektedir”, “H7f1. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g1. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h1. ĠĢin yapısı tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” 

ve “H7ı1. ĠletiĢim tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede yaĢa göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 
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8.49‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları incelendiğinde; ücret tatmini, yöneticiler 

tatmini, olası ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini, ek imkânlar 

tatmini ve çalıĢma koĢulları tatmininin yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

(p>0,05), yükselme tatmini ve iletiĢim tatmininin farklılaĢtığı (p<0,05) 

görülmektedir. 

Çizelge 8.49: ĠĢ Tatmininin YaĢa Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

ĠĢ Tatmini 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ücret Tatmini 

Grupiçi 4,543 2 2,271 2,063 ,128 

Gruplar Arası 467,862 425 1,101     

Toplam 472,404 427       

Yükslme Tatmini 

Grupiçi 8,173 2 4,086 4,867 ,008 

Gruplar Arası 356,818 425 ,840     

Toplam 364,991 427       

Yöneticiler 

Tatmini 

Grupiçi 1,123 2 ,561 ,689 ,503 

Gruplar Arası 346,487 425 ,815     

Toplam 347,610 427       

Ek imkânlar 

Tatmini 

Grupiçi ,370 2 ,185 ,376 ,687 

Gruplar Arası 208,771 425 ,491     

Toplam 209,140 427       

Olası Ödüller 

Tatmini 

Grupiçi ,626 2 ,313 ,536 ,585 

Gruplar Arası 247,928 425 ,583     

Toplam 248,554 427       

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Grupiçi 1,239 2 ,619 2,062 ,128 

Gruplar Arası 127,657 425 ,300     

Toplam 128,896 427       

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Grupiçi ,791 2 ,395 ,629 ,534 

Gruplar Arası 267,122 425 ,629     

Toplam 267,913 427       

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Grupiçi 1,976 2 ,988 1,226 ,294 

Gruplar Arası 342,423 425 ,806     

Toplam 344,399 427       

ĠletiĢim Tatmini 

Grupiçi 7,839 2 3,919 5,475 ,004 

Gruplar Arası 304,230 425 ,716     

Toplam 312,069 427       

Yükselme tatmini ve iletiĢim tatmini algısında anlamlı farklılığın hangi yaĢ grupları 

arasında oluĢtuğunu belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi 

sonuçları Çizelge 8.50‟de yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin 

pozisyonlarda yer alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da 

yer almaktadır. YaĢa göre katılımcıların yükselme tatmini ve iletiĢim tatmininin 
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ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. Bu nedenle 

gruplar arası farklılaĢmanın belirlenmesinde Games Howell testi kullanılmıĢtır. 

Çizelge 8.50: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (ĠĢ Tatmini-YaĢ) 

ĠĢ Tatmini YaĢ  N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Yükselme 

Tatmini 

29 yaĢ ve altı 95 2,1368 ,98990 

2,335 ,098 

--- 

30-39 yaĢ arası 161 2,0207 ,92997 40 yaĢ ve 

üzeri 

40 yaĢ ve üzeri 172 2,3314 ,85953 30-39 yaĢ 

arası 

Toplam 428 2,1713 ,92454  

ĠletiĢim 

Tatmini 

29 yaĢ ve altı 95 2,7965 ,88231 

,544 ,581 

40 yaĢ ve 

üzeri 

30-39 yaĢ arası 161 2,8903 ,85292 40 yaĢ ve 

üzeri 

40 yaĢ ve üzeri 172 3,1221 ,81885 29 yaĢ ve altı 

30-39 yaĢ 

arası 

Toplam 428 2,9626 ,85489  

Yükselme tatmini açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Games Howell 

testi uygulanmıĢtır. YaĢı 30 ile 39 arasında olan katılımcılar ile 40 yaĢ üzeri 

katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. YaĢı 30 ile 39 arasında olan 

katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının (ort=2,02, s.s.=,92) 40 yaĢ üzeri 

katılımcıların ortalamalarına (ort=2,33, s.s.=,85) kıyasla daha düĢük olduğu 

görülmektedir. 

ĠletiĢim tatmini açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için de Games Howell 

testi uygulanmıĢtır. YaĢı 30 ile 39 arasında olan katılımcılar ve 29 yaĢ ve daha genç 

katılımcılar ile 40 yaĢ üzeri katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. YaĢı 

30 ile 39 arasında olan katılımcıların (ort.=2,89; s.s.=0,85) 29 yaĢ ve daha genç 

katılımcılara (ort.=2,79; s.s.=0,89) kıyasla iletiĢim tatmininin daha yüksek ve 40 yaĢ 

üzeri katılımcılara (ort.=3,12; s.s.=0,81) kıyasla daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir.  

Analiz sonucunda; yükselme tatmininin yaĢa göre farklılaĢtığı ve yaĢı 30 ile 39 

arasında olan katılımcıların, 40 yaĢ üzeri katılımcılara nazaran daha düĢük tatmin 

seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, iletiĢim tatmininin 

yaĢa göre farklılaĢtığı ve yaĢı 30 ile 39 arasında olan katılımcıların, 29 yaĢ ve daha 

genç katılımcılara kıyasla daha yüksek iletiĢim tatminine ve 40 yaĢ üzeri 
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katılımcılara kıyasla daha düĢük iletiĢim tatminine sahip oldukları sonucuna 

ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H7a1. Ücret tatmini yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c1. Yöneticiler tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d1. Ek imkânlar tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e1. Olası ödüller tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f1. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g1. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h1. ĠĢin yapısı tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmezken, “H7b1. Yükselme tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı1. ĠletiĢim tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.7.2. ĠĢ tatmininin cinsiyete göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda, “H7a2. Ücret tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b2. Yükselme tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7c2. 

Yöneticiler tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7d2. Ek 

imkânlar tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7e2. Olası ödüller 

tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7f2. ÇalıĢma koĢulları 

tatmini algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7g2. ĠĢ arkadaĢları tatmini 

algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7h2. ĠĢin yapısı tatmini algısı 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı2. ĠletiĢim tatmini algısı cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede cinsiyete 

göre iĢ tatmini algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan 

bağımsız örneklem t-testi istatistikleri Çizelge 8.51‟de yer almaktadır. Öncelikle iĢ 

tatmini algısının boyutları için ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı 

incelenmektedir. DeğiĢkenlerin Levene test istatistik değerleri incelenerek, F test 

değeri anlamlı ise (p<0,05) varyansların eĢit olduğu, diğer türlü varyansların eĢit 

olmadığı varsayılmaktadır. Bu durumda iĢ tatmini boyutlarından yöneticiler tatmini, 

iĢ arkadaĢları tatmini ve iletiĢim tatmini ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu, 

diğer boyutların ortalamaların varyanslarının eĢit olmadığı varsayımına dayanılarak 

analize devam edilmiĢtir. 
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ĠĢ tatmini algısının cinsiyete göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde; sadece yöneticiler tatmini ve iletiĢim tatmini algısının 

cinsiyete göre farklılaĢtığı bulgulanmaktadır (t=-3,18; t=-2,01, p<0,05). 

Çizelge 8.51: Cinsiyete Göre ĠĢ Tatmini t-Testi Ġstatistikleri 

ĠĢ Tatmini 

Levene Test 

Ġstatistik Değeri 
t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Ücret Tatmini 

Varyanslar eĢit 1,020 ,313 ,767 426 ,444 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,805 180,637 ,422 

Yükselme 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,380 ,538 ,776 426 ,438 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,787 170,079 ,433 

Yöneticiler 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 7,217 ,008 -

3,188 

426 ,002 

Varyanslar eĢit değil 
    

-

3,541 

200,430 ,000 

Ek imkânlar 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,341 ,560 ,193 426 ,847 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,191 163,357 ,849 

Olası Ödüller 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,966 ,326 -

1,266 

426 ,206 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-

1,228 

158,811 ,221 

ÇalıĢma 

koĢulları 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,022 ,883 ,498 426 ,619 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,490 162,320 ,625 

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 4,689 ,031 -,217 426 ,828 

Varyanslar eĢit değil     -,234 188,966 ,815 

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 1,097 ,296 -,302 426 ,763 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-,315 178,385 ,753 

ĠletiĢim Tatmini 

Varyanslar eĢit 5,814 ,016 -

2,019 

426 ,044 

Varyanslar eĢit değil 
    

-

2,257 

202,959 ,025 

* p<0.05 

ĠĢ tatmininin cinsiyete göre ortalamaları ve standart sapmaları Çizelge 8.52‟de yer 

almaktadır. Yöneticiler tatmini algısında anlamlı farklılaĢma tespit edildiği için 

ortalamalar karĢılaĢtırıldığında, erkeklerin (ort=3,32, s.s.=,929) kadınlara (ort=3,65, 

s.s.=,760) nazaran daha az ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Benzer 

Ģekilde, iletiĢim tatmini algısında anlamlı farklılaĢma tespit edildiği için ortalamalar 
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karĢılaĢtırıldığında, erkeklerin (ort=2,91, s.s.=,888) kadınlara (ort=3,11, s.s.=,718) 

nazaran daha az ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. 

Çizelge 8.52: Cinsiyete Göre ĠĢ Tatmininin Betimleyici Ġstatistikleri 

ĠĢ Tatmini Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 

Std. 

HataOrt. 

Ücret Tatmini 
Erkek 327 2,7156 1,07402 ,05939 

Kadın 101 2,6238 ,97828 ,09734 

Yükselme Tatmini 
Erkek 327 2,1906 ,93045 ,05145 

Kadın 101 2,1089 ,90690 ,09024 

Yöneticiler Tatmini 
Erkek 327 3,3262 ,92949 ,05140 

Kadın 101 3,6502 ,76067 ,07569 

Ek imkânlar Tatmini 
Erkek 327 2,6391 ,69682 ,03853 

Kadın 101 2,6238 ,71294 ,07094 

Olası Ödüller 

Tatmini 

Erkek 327 2,6896 ,75152 ,04156 

Kadın 101 2,7995 ,79688 ,07929 

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Erkek 327 2,8563 ,54585 ,03019 

Kadın 101 2,8251 ,56292 ,05601 

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Erkek 327 3,8517 ,81692 ,04518 

Kadın 101 3,8713 ,70941 ,07059 

ĠĢin Yapısı Tatmini 
Erkek 327 3,6126 ,91500 ,05060 

Kadın 101 3,6436 ,84493 ,08407 

ĠletiĢim Tatmini 
Erkek 327 2,9164 ,88874 ,04915 

Kadın 101 3,1122 ,71845 ,07149 

Analiz sonucunda, yöneticiler tatmini ve iletiĢim tatmininin cinsiyete göre 

farklılaĢtığı ve kadınların erkeklere oranla daha yüksek tatmin seviyesine sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H7c2. Yöneticiler tatmini algısı 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı2. ĠletiĢim tatmini algısı cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H7a2. Ücret tatmini algısı 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7b2. Yükselme tatmini algısı cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir”, “H7d2. Ek imkânlar tatmini algısı cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir”, “H7e2. Olası ödüller tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f2. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g2. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir”, ve “H7h2. ĠĢin yapısı tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir” desteklenmemektedir. 
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8.3.7.3. ĠĢ tatmininin medeni duruma göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a3. Ücret tatmini algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b3. Yükselme tatmini algısı medeni durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c3. Yöneticiler tatmini algısı medeni durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d3. Ek imkânlar tatmini algısı medeni durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e3. Olası ödüller tatmini algısı medeni durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f3. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı medeni durumuna göre 

farklılık göstermektedir”, “H7g3. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı medeni durumuna göre 

farklılık göstermektedir”, “H7h3. ĠĢin yapısı tatmini algısı medeni durumuna göre 

farklılık göstermektedir” ve “H7ı3. ĠletiĢim tatmini algısı medeni durumuna göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede medeni duruma 

göre iĢ tatmini algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan 

bağımsız örneklem t-testi istatistikleri Çizelge 8.53‟de yer almaktadır. 
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Çizelge 8.53: Medeni Duruma Göre ĠĢ Tatmini t-Testi Ġstatistikleri 

ĠĢ Tatmini 

Levene Test 

Ġstatistik Değeri 
t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Ücret Tatmini 

Varyanslar eĢit ,572 ,450 ,410 426 ,682 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,416 242,390 ,678 

Yükselme 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,969 ,325 -,794 426 ,428 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-,781 225,785 ,436 

Yöneticiler 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,102 ,750 -,047 426 ,963 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-,047 236,790 ,962 

Ek imkanlar 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,080 ,777 ,140 426 ,889 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,142 241,979 ,887 

Olası Ödüller 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,950 ,330 1,930 426 ,054 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

1,876 220,307 ,062 

ÇalıĢma 

koĢulları 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 1,490 ,223 -,057 426 ,955 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-,059 251,144 ,953 

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 3,898 ,049 -

1,259 

426 ,209 

Varyanslar eĢit değil 
    

-

1,188 

207,558 ,236 

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Varyanslar eĢi t 2,568 ,110 -

1,988 

426 ,047 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-

1,904 

213,576 ,058 

ĠletiĢim Tatmini 

Varyanslar eĢit 3,018 ,083 -

1,028 

426 ,304 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-,985 213,720 ,326 

* p<0.05 

Öncelikle iĢ tatmininin boyutları için ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı 

incelenmektedir. DeğiĢkenlerin Levene test istatistik değerleri incelenmiĢ ve iĢ 

arkadaĢları tatmini haricindeki boyutların ortalamaların varyanslarının eĢit olmadığı 

varsayımına dayanılarak analize devam edilmiĢtir. 

Analiz sonucunda, iĢ tatmininin medeni duruma göre farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (p>0,05). Buradan hareketle; “H7a3. Ücret tatmini algısı medeni duruma 

göre farklılık göstermektedir”, “H7b3. Yükselme tatmini algısı medeni durumuna 
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göre farklılık göstermektedir”, “H7c3. Yöneticiler tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7d3. Ek imkânlar tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7e3. Olası ödüller tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7f3. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7g3. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7h3. ĠĢin yapısı tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı3. ĠletiĢim tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

8.3.7.4. ĠĢ tatmininin deneyime göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a4. Ücret tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b4. Yükselme tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7c4. 

Yöneticiler tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7d4. Ek 

imkânlar tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7e4. Olası ödüller 

tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7f4. ÇalıĢma koĢulları 

tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7g4. ĠĢ arkadaĢları tatmini 

algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7h4. ĠĢin yapısı tatmini algısı 

deneyime göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı4. ĠletiĢim tatmini algısı deneyime 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede deneyime 

göre iĢ tatminin algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan 

tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.54‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları 

incelendiğinde; yöneticiler tatmini, ek imkânlar tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin 

yapısı tatmini ve çalıĢma koĢulları tatmininin deneyime göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı (p>0,05), ücret tatmini, yükselme tatmini, olası ödüller tatmini ve 

iletiĢim tatmininin farklılaĢtığı (p<0,05) görülmektedir. 
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Çizelge 8.54: ĠĢ Tatmininin Deneyime Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

ĠĢ Tatmini 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ücret Tatmini 

Grupiçi 12,955 3 4,318 3,985 ,008 

Gruplar Arası 459,449 424 1,084     

Toplam 472,404 427       

Yükselme Tatmini 

Grupiçi 10,926 3 3,642 4,361 ,005 

Gruplar Arası 354,065 424 ,835     

Toplam 364,991 427       

Yöneticiler 

Tatmini 

Grupiçi 4,722 3 1,574 1,946 ,121 

Gruplar Arası 342,888 424 ,809     

Toplam 347,610 427       

Ek imkânlar 

Tatmini 

Grupiçi 3,797 3 1,266 2,613 ,051 

Gruplar Arası 205,343 424 ,484     

Toplam 209,140 427       

Olası Ödüller 

Tatmini 

Grupiçi 8,105 3 2,702 4,764 ,003 

Gruplar Arası 240,449 424 ,567     

Toplam 248,554 427       

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Grupiçi 1,338 3 ,446 1,483 ,219 

Gruplar Arası 127,558 424 ,301     

Toplam 128,896 427       

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Grupiçi 1,933 3 ,644 1,027 ,380 

Gruplar Arası 265,980 424 ,627     

Toplam 267,913 427       

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Grupiçi 4,371 3 1,457 1,817 ,143 

Gruplar Arası 340,027 424 ,802     

Toplam 344,399 427       

ĠletiĢim Tatmini 

Grupiçi 9,679 3 3,226 4,524 ,004 

Gruplar Arası 302,390 424 ,713     

Toplam 312,069 427       

Ücret tatmini, yükselme tatmini, olası ödüller tatmini ve iletişim tatmini algısında 

anlamlı farklılığın hangi deneyim grupları arasında oluĢtuğunu belirleyebilmek için 

yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.55‟de yer almaktadır. 

Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer alan katılımcı sayıları, ortalama 

puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. Deneyime göre katılımcıların ücret 

tatmini, yükselme tatmini, olası ödüller tatmini ve iletişim tatmininin farklılaştığı 

(p<0,05) ve ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. Bu 

nedenle gruplar arası farklılaĢmanın belirlenmesinde Tukey testi kullanılmıĢtır. 
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Çizelge 8.55: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (ĠĢ Tatmini-

Deneyim) 

ĠĢ Tatmini YaĢ  N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Ücret 

Tatmini 

1-5 yıl 112 2,8750 1,01231 

1,043 ,373 

11-20 yıl 

6-10 yıl 105 2,6952 1,03890 --- 

11-20 yıl 85 2,3706 ,99748 1-5 yıl 

21 yıl ve 

daha fazla 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 2,7500 1,09499 
11-20 yıl 

Toplam 428 2,6939 1,05182  

Yükselme 

Tatmini 

1-5 yıl 112 2,1220 ,92241 

2,410 ,066 

--- 

6-10 yıl 105 2,0063 ,98816 21 yıl ve 

daha fazla 

11-20 yıl 85 2,0863 ,75794 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 2,4101 ,93729 
6-10 yıl 

Toplam 428 2,1713 ,92454  

Olası 

Ödüller 

Tatmini 

1-5 yıl 112 2,8348 ,72251 

,842 ,471 

6-10 yıl 

6-10 yıl 105 2,4881 ,78934 1 -5 yıl 

21 yıl ve 

daha fazla 

11-20 yıl 85 2,7029 ,78726 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 2,8075 ,72468 
6-10 yıl 

Toplam 428 2,7155 ,76295  

ĠletiĢim 

Tatmini 

1-5 yıl 112 2,8423 ,84061 

,278 ,841 

21 yıl ve 

daha fazla 

6-10 yıl 105 2,8032 ,88155 21 yıl ve 

daha fazla 

11-20 yıl 85 3,0196 ,85194 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

126 3,1640 ,81076 1-5 yıl 

6-10 yıl 

Toplam 428 2,9626 ,85489  

Ücret tatmini açısından deneyime göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Deneyimi 11 ile 20 yıl arasında olan katılımcılar ile 1 ile 5 yıl 

arasında olan katılımcılar ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılar 

arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Deneyimi 11 ile 20 yıl arasında olan 

katılımcıların ücret tatmini ortalamalarının (ort=2,37, s.s.=,99) 1 ile 5 yıl arasında 

olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,87, s.s.=1,10) ve 21 yıl ve daha fazla 
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deneyime sahip olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,75, s.s.=1,09) kıyasla daha 

düĢük olduğu görülmektedir. 

Yükselme tatmini açısından deneyime göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Deneyimi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcılar ile 21 yıl ve daha 

fazla deneyime sahip olan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 

Deneyimi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının 

(ort=2,00, s.s.=,98) 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=2,41, s.s.=,93) kıyasla daha düĢük olduğu görülmektedir. 

Olası ödüller tatmini açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Games Howell 

testi uygulanmıĢtır. Deneyimi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcılar ile deneyimi 1 ile 

5 yıl arasında olan katılımcılar ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan 

katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Deneyimi 6 ile 10 yıl arasında 

olan katılımcıların olası ödüller tatmini ortalamalarının (ort=2,48, s.s.=,78) 1 ile 5 yıl 

arasında olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,83, s.s.=,72) ve 21 yıl ve daha fazla 

deneyime sahip olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,80, s.s.=,72) kıyasla daha 

düĢük olduğu görülmektedir. 

ĠletiĢim tatmini açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için de Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Deneyimi 1 ile 5 yıl arasında olan katılımcılar ve 6 ile 10 yıl arasında 

olan katılımcılar ile 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılar arasında 

farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Deneyimi 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan 

katılımcıların ortalamalarına (ort=3,16, s.s.=,81) 1 ile 5 yıl arasında olan 

katılımcıların ortalamalarına (ort=2,84, s.s.=,84) ve 6 ile 10 yıl arasında olan 

katılımcıların iletiĢim tatmini ortalamalarına (ort=2,80, s.s.=,88)  kıyasla daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonucunda; ücret tatmininin deneyime göre farklılaĢtığı ve deneyimi 11 ile 20 

yıl arasında olan katılımcıların, 1 ile 5 yıl arasında olan katılımcılara ve 21 yıl ve 

daha fazla deneyime sahip olan katılımcılara nazaran daha düĢük ücret tatmini 

seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde; yükselme tatmininin 

deneyime göre farklılaĢtığı ve deneyimi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların, 21 

yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılara nazaran daha düĢük yükselme 

tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Diğer taraftan, olası ödüller 

tatmininin de deneyime göre farklılaĢtığı ve 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların 1 
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ile 5 yıl arasında olan katılımcılara ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan 

katılımcılara nazaran daha düĢük olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Bunlarla birlikte, iletiĢim tatmininin de deneyime göre 

farklılaĢtığı ve deneyimi 21 yıl ve daha fazla olan katılımcıların deneyimi 1 ile 5 yıl 

arasında olan katılımcılar ve 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcılara kıyasla daha 

yüksek iletiĢim tatminine sahip oldukları sonucuna ulaĢılabilir.  

Buradan hareketle; “H7c4. Yöneticiler tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d4. Ek imkânlar tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f4. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g4. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h4. ĠĢin yapısı tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Diğer taraftan; “H7a4. Ücret 

tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7b4. Yükselme tatmini 

algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7e4. Olası ödüller tatmini algısı 

deneyime göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı4. ĠletiĢim tatmini algısı deneyime 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.7.5. ĠĢ tatmininin kıdeme göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a5. Ücret tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b5. Yükselme tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7c5. 

Yöneticiler tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7d5. Ek imkânlar 

tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7e5. Olası ödüller tatmini 

algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7f5. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı 

kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7g5. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı kıdeme 

göre farklılık göstermektedir”, “H7h5. ĠĢin yapısı tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı5. ĠletiĢim tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede kıdeme göre örgütsel 

adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü 

ANOVA istatistikleri Çizelge 8.56‟te yer almaktadır. ANOVA sonuçları 

incelendiğinde; yöneticiler tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve 

çalıĢma koĢulları tatmininin kıdeme göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

(p>0,05), ücret tatmini, yükselme tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini 

ve iletiĢim tatmininin farklılaĢtığı (p<0,05) görülmektedir. 
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Çizelge 8.56: ĠĢ Tatmininin Kıdeme Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

ĠĢ Tatmini 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ücret Tatmini 

Grupiçi 21,028 4 5,257 4,926 ,001 

Gruplar Arası 451,376 423 1,067     

Toplam 472,404 427       

Yükselme Tatmini 

Grupiçi 9,729 4 2,432 2,896 ,022 

Gruplar Arası 355,261 423 ,840     

Toplam 364,991 427       

Yöneticiler 

Tatmini 

Grupiçi 4,198 4 1,049 1,293 ,272 

Gruplar Arası 343,413 423 ,812     

Toplam 347,610 427       

Ek imkânlar 

Tatmini 

Grupiçi 6,454 4 1,613 3,367 ,010 

Gruplar Arası 202,686 423 ,479     

Toplam 209,140 427       

Olası Ödüller 

Tatmini 

Grupiçi 8,672 4 2,168 3,823 ,005 

Gruplar Arası 239,882 423 ,567     

Toplam 248,554 427       

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Grupiçi 1,024 4 ,256 ,847 ,496 

Gruplar Arası 127,872 423 ,302     

Toplam 128,896 427       

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Grupiçi 2,274 4 ,569 ,905 ,461 

Gruplar Arası 265,639 423 ,628     

Toplam 267,913 427       

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Grupiçi 5,990 4 1,498 1,872 ,114 

Gruplar Arası 338,409 423 ,800     

Toplam 344,399 427       

ĠletiĢim Tatmini 

Grupiçi 7,556 4 1,889 2,624 ,054 

Gruplar Arası 304,513 423 ,720     

Toplam 312,069 427       

Ücret tatmini, yükselme tatmini, olası ödüller tatmini ve iletişim tatmini algısında 

anlamlı farklılığın hangi deneyim grupları arasında oluĢtuğunu belirleyebilmek için 

yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.57‟de yer almaktadır. 

Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer alan katılımcı sayıları, ortalama 

puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. Deneyime göre katılımcıların ücret 

tatmini, yükselme tatmini, ek imkânlar tatmini ve olası ödüller tatmini farklılaştığı 

(p<0,05) ve ortalamalarının varyanslarının eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. Bu 

nedenle gruplar arası farklılaĢmanın belirlenmesinde Tukey testi kullanılmıĢtır. 
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Çizelge 8.57: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (ĠĢ Tatmini-

Deneyim) 

ĠĢ Tatmini YaĢ  N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Ücret 

Tatmini 

1 yıl veya daha 

kısa 

55 2,7636 1,01769 

,701 ,592 

--- 

2-5 yıl 97 2,9639 1,02380 11-20 yıl 

 

6-10 yıl 89 2,6236 1,05335 --- 

11-20 yıl 87 2,3161 ,98570 2-5 yıl 

21 yıl ve 

daha fazla 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 2,7850 1,07133 
11-20 yıl 

Toplam 428 2,6939 1,05182  

Yükselme 

Tatmini 

1 yıl veya daha 

kısa 

55 2,0848 1,02884 

1,683 ,153 

--- 

2-5 yıl 97 2,0172 ,81844 21 yıl ve 

daha fazla 

6-10 yıl 89 2,0974 ,96426 --- 

11-20 yıl 87 2,1801 ,92175 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 2,4267 ,89277 
2-5 yıl 

Toplam 428 2,1713 ,92454  

Ek 

Ġmkânlar 

Tatmini 

1 yıl veya daha 

kısa 

55 2,7636 ,78825 

,289 ,885 

11-20 yıl 

2-5 yıl 97 2,7423 ,67744 11-20 yıl 

6-10 yıl 89 2,5955 ,66945 --- 

11-20 yıl 87 2,4195 ,66962 1 yıl veya 

daha kısa 

2-5 yıl 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 2,6850 ,68959 
--- 

Toplam 428 2,6355 ,69985  

Olası 

Ödüller 

Tatmini 

1 yıl veya daha 

kısa 

55 2,9000 ,74162 

,937 ,443 

6-10 yıl 

2-5 yıl 97 2,7139 ,74126 --- 

6-10 yıl 89 2,4944 ,81879 1 yıl veya 

daha kısa 

21 yıl ve 

daha fazla 

11-20 yıl 87 2,6580 ,72948 --- 

21 yıl ve daha 

fazla 

100 2,8625 ,72941 
6-10 yıl 

Toplam 428 2,7155 ,76295  
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Ücret tatmini açısından kıdeme göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Kıdemi 11 ile 20 yıl arasında olan katılımcılar ile 2 ile 5 yıl arasında 

olan katılımcılar ve 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan katılımcılar arasında 

farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Kıdemi 11 ile 20 yıl arasında olan katılımcıların ücret 

tatmini ortalamalarının (ort=2,31, s.s.=,98), 2 ile 5 yıl arasında kıdemi olan 

katılımcıların ortalamalarına (ort=2,96, s.s.=1,02) ve 21 yıl ve daha fazla kıdeme 

sahip olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,78, s.s.=1,07) kıyasla daha düĢük 

olduğu görülmektedir. 

Yükselme tatmini açısından kıdeme göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Kıdemi 2 ile 5 yıl arasında olan katılımcılar ile 21 yıl ve daha fazla 

kıdeme sahip olan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Kıdemi 2 ile 5 

yıl arasında olan katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının (ort=2,01, s.s.=,81) 

21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,42, 

s.s.=,89) kıyasla daha düĢük olduğu görülmektedir. 

Ek imkânlar tatmini açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için de Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Kıdemi 11 ile 20 yıl arasında olan katılımcılar ile kıdemi 1 yıldan 

daha az olan katılımcılar ve kıdemi 2 ile 5 yıl arasında olan katılımcılar arasında 

farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Kıdemi 11 ile 20 yıl arasında katılımcıların 

ortalamalarının (ort=2,41, s.s.=,66), 2 ile 5 yıl arasında olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=2,74, s.s.=,67) ve kıdemi 1 yıldan daha az olan katılımcıların ek 

imkânlar tatmini ortalamalarına (ort=2,76, s.s.=,78)  kıyasla daha düĢük olduğu 

görülmektedir.  

Olası ödüller tatmini açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi 

uygulanmıĢtır. Kıdemi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcılar ile kıdemi 1 yıl ve daha 

az olan katılımcılar ve 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan katılımcılar arasında 

farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Kıdemi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların olası 

ödüller tatmini ortalamalarının (ort=2,49, s.s.=,81) 1 yıl ve daha az olan 

katılımcıların ortalamalarına (ort=2,90, s.s.=,74) ve 21 yıl ve daha fazla deneyime 

sahip olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,86, s.s.=,72) kıyasla daha düĢük 

olduğu görülmektedir. 

Analiz sonucunda; ücret tatmininin kıdeme göre farklılaĢtığı ve kıdemi 11 ile 20 yıl 

arasında olan katılımcıların, 2 ile 5 yıl arasında kıdemi olan ve 21 yıl ve daha fazla 
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kıdeme sahip olan nazaran daha düĢük ücret tatmini seviyesine sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde; yükselme tatmininin kıdeme göre farklılaĢtığı 

ve kıdemi 2 ile 5 yıl arasında olan katılımcıların, 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip 

olan katılımcılara nazaran daha düĢük yükselme tatmin seviyesine sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Diğer taraftan, ek imkânlar tatmininin de kıdeme göre 

farklılaĢtığı ve kıdemi 11 ile 20 yıl arasında katılımcıların 2 ile 5 yıl arasında olan ve 

kıdemi 1 yıldan daha az olan katılımcılara nazaran daha düĢük ek imkânlar tatmin 

seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Bunlarla birlikte, olası ödüller 

tatmininin de deneyime göre farklılaĢtığı ve kıdemi 6 ile 10 yıl arasında olan 

katılımcıların 1 yıl ve daha az olan ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan 

katılımcılara kıyasla daha düĢük olası ödüller tatminine sahip oldukları sonucuna 

ulaĢılabilir.  

Buradan hareketle; “H7c5. Yöneticiler tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f5. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g5. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h5. ĠĢin yapısı tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı5. ĠletiĢim tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Diğer taraftan, “H7a5. Ücret 

tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7b5. Yükselme tatmini algısı 

kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7d5. Ek imkânlar tatmini algısı kıdeme 

göre farklılık göstermektedir” ve “H7e5. Olası ödüller tatmini algısı kıdeme göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. 

8.3.7.6. ĠĢ tatmininin çalıĢılan bölüme göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a6. Ücret tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b6. Yükselme tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c6. Yöneticiler tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d6. Ek imkânlar tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e6. Olası ödüller tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f6. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H7g6. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H7h6. ĠĢin yapısı tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” ve “H7ı6. ĠletiĢim tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 
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farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede çalıĢılan bölüme 

göre örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla 

yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.58‟de yer almaktadır. ANOVA 

sonuçları, yöneticiler tatmininin çalıĢılan bölüme göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığını (p<0,05), diğer boyutların farklılaĢmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Çizelge 8.58: ĠĢ Tatmininin ÇalıĢılan Bölüme Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

ĠĢ Tatmini 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ücret Tatmini 

Grupiçi 4,909 3 1,636 1,484 ,218 

Gruplar Arası 467,495 424 1,103     

Toplam 472,404 427       

Yükselme Tatmini 

Grupiçi 5,761 3 1,920 2,266 ,080 

Gruplar Arası 359,230 424 ,847     

Toplam 364,991 427       

Yöneticiler 

Tatmini 

Grupiçi 8,250 3 2,750 3,436 ,017 

Gruplar Arası 339,361 424 ,800     

Toplam 347,610 427       

Ek imkânlar 

Tatmini 

Grupiçi ,785 3 ,262 ,533 ,660 

Gruplar Arası 208,355 424 ,491     

Toplam 209,140 427       

Olası Ödüller 

Tatmini 

Grupiçi ,417 3 ,139 ,238 ,870 

Gruplar Arası 248,137 424 ,585     

Toplam 248,554 427       

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Grupiçi 2,325 3 ,775 2,597 ,052 

Gruplar Arası 126,571 424 ,299     

Toplam 128,896 427       

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Grupiçi 1,396 3 ,465 ,740 ,529 

Gruplar Arası 266,517 424 ,629     

Toplam 267,913 427       

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Grupiçi 1,146 3 ,382 ,472 ,702 

Gruplar Arası 343,253 424 ,810     

Toplam 344,399 427       

ĠletiĢim Tatmini 

Grupiçi 1,668 3 ,556 ,759 ,517 

Gruplar Arası 310,401 424 ,732     

Toplam 312,069 427       

Yöneticiler tatmini algısında anlamlı farklılığın hangi bölümler arasında oluĢtuğunu 

belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları Çizelge 8.59‟da 

yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer alan katılımcı 

sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. ÇalıĢılan bölüme 
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göre katılımcıların etkileĢimsel adalet algısı ortalamalarının varyanslarının eĢit 

olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. 

Çizelge 8.59: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (ĠĢ Tatmini-

ÇalıĢılan Bölüm) 

ĠĢ Tatmini ÇalıĢılan Bölüm N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Yöneticiler 

Tatmini 

ARGE 38 3,7456 ,67310 

3,231 ,022 

Teknoloji 

Ġdari/Mali 

ĠĢler 

Teknoloji 132 3,3333 ,83600 ARGE 

Güvenlik 9 3,9630 ,67586 --- 

Ġdari/Mali ĠĢler 249 3,3668 ,95754 ARGE 

Toplam 428 3,4026 ,90226  

Yöneticiler tatmini açısından çalıĢılan bölüme göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Yöneticiler tatmini açısından ARGE biriminde 

çalıĢan katılımcılar ile Teknoloji ve Ġdari/Mali ĠĢler birimlerinde çalıĢan katılımcılar 

arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. ARGE biriminde çalıĢan katılımcıların 

(ort.=3,74; s.s.=0,67) Teknoloji biriminde çalıĢan katılımcılara (ort.=3,33; s.s.=0,83) 

ve Ġdari/Mali ĠĢler biriminde çalıĢan katılımcılara (ort.=3,36; s.s.=0,95) kıyasla 

yöneticiler tatmini algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

Analiz sonucunda, yöneticiler tatmini algısının çalıĢılan bölüme göre farklılaĢtığı ve 

ARGE biriminde çalıĢanların teknoloji ve idari/mali iĢler birimlerinde çalıĢanlara 

oranla daha yüksek yöneticiler tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 

Buradan hareketle; “H7a6. Ücret tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b6. Yükselme tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d6. Ek imkânlar tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e6. Olası ödüller tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f6. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H7g6. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H7h6. ĠĢin yapısı tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” ve “H7ı6. ĠletiĢim tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Diğer taraftan, “H7c6. 

Yöneticiler tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenmektedir. 
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8.3.7.7. ĠĢ tatmininin statüye göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a7. Ücret tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b7. Yükselme tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7c7. 

Yöneticiler tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7d7. Ek imkânlar 

tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7e7. Olası ödüller tatmini 

algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7f7. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı 

statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7g7. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı statüye 

göre farklılık göstermektedir”, “H7h7. ĠĢin yapısı tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı7. ĠletiĢim tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede statüye göre iĢ tatmini 

algısında farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan bağımsız 

örneklem t-testi istatistikleri Çizelge 8.60‟de yer almaktadır. Öncelikle iĢ tatmini 

algısının boyutları için ortalamaların varyanslarının eĢit olup olmadığı 

incelenmektedir. DeğiĢkenlerin Levene test istatistik değerleri incelenerek, F test 

değeri anlamlı ise (p<0,05) varyansların eĢit olduğu, diğer türlü varyansların eĢit 

olmadığı varsayılmaktadır. Bu durumda örgütsel adalet algısı boyutlarının 

ortalamaların varyanslarının eĢit olmadığı varsayımına dayanılarak analize devam 

edilmiĢtir. 
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Çizelge 8.60: Statüye Göre ĠĢ Tatmini t-Testi Ġstatistikleri 

ĠĢ Tatmini 

Levene Test 

Ġstatistik Değeri 
t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Ücret Tatmini 
Varyanslar eĢit 6,557 ,011 -,973 426 ,331 

Varyanslar eĢit değil     -,827 57,766 ,412 

Yükselme 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 4,615 ,032 -,775 426 ,439 

Varyanslar eĢit değil     -,875 68,096 ,385 

Yöneticiler 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 1,142 ,286 -

1,481 

426 ,139 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-

1,671 

68,084 ,099 

Ek imkânlar 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 1,373 ,242 ,167 426 ,868 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,155 60,153 ,878 

Olası Ödüller 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 2,821 ,094 ,055 426 ,957 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

,060 66,855 ,952 

ÇalıĢma 

koĢulları 

Tatmini 

Varyanslar eĢit ,007 ,931 1,035 426 ,301 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

1,023 62,230 ,310 

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 7,956 ,005 -

1,080 

426 ,281 

Varyanslar eĢit 

değil 
    

-

1,390 

76,855 ,169 

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Varyanslar eĢit 5,394 ,021 -

2,302 

426 ,022 

Varyanslar eĢit değil 
    

-

2,657 

69,359 ,010 

ĠletiĢim Tatmini 

Varyanslar eĢit 5,394 ,021 -

1,564 

426 ,119 

Varyanslar eĢit değil 
    

-

1,891 

72,240 ,063 

* p<0.05 

ĠĢ tatmini algısının statüye göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde; sadece iĢin yapısı tatmininin statüye göre farklılaĢtığı 

bulgulanmaktadır (t=-2,65, p<0,05). ĠĢ tatmininin statüye göre ortalamaları ve 

standart sapmaları Çizelge 8.61‟de yer almaktadır. 
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Çizelge 8.61: Statüye Göre ĠĢ Tatmininin Betimleyici Ġstatistikleri 

ĠĢ Tatmini Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 

Std. 

HataOrt. 

Ücret Tatmini 
ÇalıĢan  378 2,6759 1,02107 ,05252 

Yönetici  50 2,8300 1,26414 ,17878 

Yükselme Tatmini 
ÇalıĢan  378 2,1587 ,93972 ,04833 

Yönetici  50 2,2667 ,80249 ,11349 

Yöneticiler Tatmini 
ÇalıĢan  378 3,3792 ,91534 ,04708 

Yönetici  50 3,5800 ,78191 ,11058 

Ek imkanlar Tatmini 
ÇalıĢan  378 2,6376 ,69212 ,03560 

Yönetici  50 2,6200 ,76305 ,10791 

Olası Ödüller 

Tatmini 

ÇalıĢan  378 2,7163 ,77384 ,03980 

Yönetici  50 2,7100 ,68206 ,09646 

Yönetici  50 2,7733 ,55712 ,07879 

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

ÇalıĢan  378 3,8413 ,81510 ,04192 

Yönetici  50 3,9700 ,58388 ,08257 

ĠĢin Yapısı Tatmini 
ÇalıĢan  378 3,5838 ,91014 ,04681 

Yönetici  101 3,6436 ,84493 ,08407 

ĠletiĢim Tatmini 
ÇalıĢan  327 2,9164 ,88874 ,04915 

Yönetici  101 3,1122 ,71845 ,07149 

ĠĢin yapısı tatmininde anlamlı farklılaĢma tespit edildiği için ortalamalar 

karĢılaĢtırıldığında, yöneticilerin (ort=3,64, s.s.=,84) çalıĢanlara (ort=3,58, s.s.=,91) 

nazaran daha fazla ortalama puana sahip olduğu görülmektedir.  

Analiz sonucunda, iĢin yapısı tatmini algısının statüye göre farklılaĢtığı ve 

yöneticilerin çalıĢanlara oranla daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. 

Buradan hareketle; “H7a7. Ücret tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b7. Yükselme tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7c7. 

Yöneticiler tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7d7. Ek imkânlar 

tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7e7. Olası ödüller tatmini 

algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7f7. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı 

statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7g7. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı statüye 

göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı7. ĠletiĢim tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmezken, “H7h7. ĠĢin yapısı tatmini algısı 

statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenmektedir. 
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8.3.7.8. ĠĢ tatmininin eğitim durumuna göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a8. Ücret tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b8. Yükselme tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c8. Yöneticiler tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d8. Ek imkânlar tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e8. Olası ödüller tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f8. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir”, “H7g8. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir”, “H7h8. ĠĢin yapısı tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir” ve “H7ı8. ĠletiĢim tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır.  

Bu çerçevede eğitim durumuna göre örgütsel adalet algısında farklılık olup 

olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 

8.62‟de yer almaktadır. ANOVA sonuçları, ücret tatmini, yükselme tatmini, 

yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini ve iletiĢim tatmininin eğitim durumuna 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını (p<0,05), diğer boyutların farklılaĢmadığını 

göstermektedir (p>0,05). 
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Çizelge 8.62: ĠĢ Tatmininin Eğitim Durumuna Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

ĠĢ Tatmini 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ücret Tatmini 

Grupiçi 17,000 3 5,667 5,276 ,001 

Gruplar Arası 455,404 424 1,074     

Toplam 472,404 427       

Yükselme Tatmini 

Grupiçi 16,524 3 5,508 6,702 ,000 

Gruplar Arası 348,467 424 ,822     

Toplam 364,991 427       

Yöneticiler 

Tatmini 

Grupiçi 16,294 3 5,431 6,951 ,000 

Gruplar Arası 331,316 424 ,781     

Toplam 347,610 427       

Ek imkânlar 

Tatmini 

Grupiçi 2,559 3 ,853 1,751 ,156 

Gruplar Arası 206,581 424 ,487     

Toplam 209,140 427       

Olası Ödüller 

Tatmini 

Grupiçi 3,897 3 1,299 2,251 ,082 

Gruplar Arası 244,657 424 ,577     

Toplam 248,554 427       

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Grupiçi 2,546 3 ,849 2,848 ,037 

Gruplar Arası 126,350 424 ,298     

Toplam 128,896 427       

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Grupiçi ,546 3 ,182 ,289 ,833 

Gruplar Arası 267,367 424 ,631     

Toplam 267,913 427       

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Grupiçi 2,065 3 ,688 ,852 ,466 

Gruplar Arası 342,334 424 ,807     

Toplam 344,399 427       

ĠletiĢim Tatmini 

Grupiçi 9,133 3 3,044 4,261 ,006 

Gruplar Arası 302,936 424 ,714     

Toplam 312,069 427       

Ücret tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini ve 

iletiĢim tatmini algısında anlamlı farklılığın hangi eğitim seviyeleri arasında 

oluĢtuğunu belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları 

Çizelge 8.63‟de yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer 

alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. 

Eğitim durumuna göre katılımcıların ücret tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler 

tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini ve iletiĢim tatmini ortalamalarının varyanslarının 

eĢit olduğu (p>0,05) varsayılmıĢtır. Bu nedenle gruplar arası farklılaĢmanın 

belirlenmesinde Tukey testi kullanılmıĢtır. 
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Çizelge 8.63: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (ĠĢ Tatmini-

Eğitim Durumu) 

ĠĢ Tatmini Eğitim Durumu  N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Ücret 

Tatmini 

Lise ve daha az 96 2,7240 1,10708 

1,874 ,133 

Lisansüstü  

Ön lisans 75 2,9867 1,05579 Lisansüstü 

Lisans 211 2,6801 1,02390 Lisansüstü 

Lisansüstü 46 2,2174 ,89847 Lise ve daha 

az  

Ön lisans 

Lisans 

Toplam 428 2,6939 1,05182  

Yükselme 

Tatmini 

Lise ve daha az 96 2,5000 ,84050 

1,388 ,246 

Lisans 

Lisansüstü 

Ön lisans 75 2,2489 1,05565 --- 

Lisans 211 2,0411 ,88992 Lise ve daha 

az 

Lisansüstü 46 1,9565 ,85088 Lise ve daha 

az  

Toplam 428 2,1713 ,92454  

Yöneticiler 

Tatmini 

Lise ve daha az 96 3,4097 ,81432 

1,151 ,388 

Lisansüstü 

Ön lisans 75 3,1689 ,97933 Lisansüstü 

Lisans 211 3,3712 ,89598 Lisansüstü 

Lisansüstü 46 3,9130 ,79949 Lise ve daha 

az 

Ön lisans 

Lisans 

Toplam 428 3,4026 ,90226  

ĠletiĢim 

Tatmini 

Lise ve daha az 96 2,6641 ,61326 

,512 ,674 

--- 

Ön lisans 75 2,6967 ,66690 Lisansüstü  

Lisans 211 2,6481 ,73496 Lisansüstü 

Lisansüstü 46 2,4185 ,73797 Ön lisans 

Lisans 

Toplam 428 2,6355 ,69985  

Ücret tatmini açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için Tukey 

testi uygulanmıĢtır. Lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcılar ile lise ve daha az, 

ön lisans ve lisans seviyesindeki katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 

Lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcıların ücret tatmini ortalamalarının 

(ort=2,21, s.s.=,89), lise ve daha az mezunu olan katılımcıların ortalamalarına 

(ort=2,72, s.s.=1,10), ön lisans mezunu olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,98, 

s.s.=1,05) ve lisans mezunu olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,68, s.s.=1,02) 

kıyasla daha düĢük olduğu görülmektedir. 
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Yükselme tatmini açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Tukey testi uygulanmıĢtır. Lise ve daha az seviyede mezun olan katılımcılar ile lisans 

ve lisansüstü derecesine sahip katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 

Lise ve daha az seviyede mezun olan katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının 

(ort=2,50, s.s.=,84) lisans mezunu olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,04, 

s.s.=,88) ve lisansüstü mezunu olan katılımcıların ortalamalarına (ort=1,95, s.s.=,85) 

kıyasla daha düĢük olduğu görülmektedir. 

Yöneticiler tatmini açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Tukey testi uygulanmıĢtır. Lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcılar ile lise ve 

daha az, ön lisans ve lisans seviyesindeki katılımcılar arasında farklılık olduğu 

gözlenmiĢtir. Lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcıların yöneticiler tatmini 

ortalamalarının (ort=3,91, s.s.=,79), lise ve daha az mezunu olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=3,40, s.s.=,81), ön lisans mezunu olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=3,16, s.s.=,97) ve lisans mezunu olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=3,37, s.s.=,89) kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

ĠletiĢim tatmini açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için de 

Tukey testi uygulanmıĢtır. Lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcılar ile ön lisans 

ve lisans seviyesindeki katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Lisansüstü 

eğitim seviyesindeki katılımcıların iletiĢim tatmini ortalamalarının (ort=2,41, 

s.s.=,73) ön lisans mezunu olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,69, s.s.=,66) ve 

lisans mezunu olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,64, s.s.=,73) kıyasla daha 

düĢük olduğu görülmektedir. 

Analiz sonucunda, ücret tatmininin eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve lisansüstü 

eğitim seviyesindeki katılımcıların lise ve daha az, ön lisans ve lisans mezunu olan 

katılımcılara daha düĢük ücret tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 

Benzer Ģekilde, yükselme tatmininin eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve lise ve 

daha az seviyede mezun olan katılımcıların lisans ve lisansüstü mezunu olan 

katılımcılara nazaran daha düĢük yükselme tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna 

ulaĢılabilir. Diğer taraftan, yöneticiler tatmininin de eğitim durumuna göre 

farklılaĢtığı ve lise ve daha az mezunu olan katılımcıların, ön lisans ve lisans mezunu 

olan katılımcılara nazaran daha yüksek yöneticiler tatmin seviyesine sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Bunlarla birlikte, iletiĢim tatmininin de eğitim durumuna göre 
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farklılaĢtığı ve lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcıların ön lisans ve lisans 

mezunu olan katılımcılara kıyasla daha düĢük iletiĢim tatminine sahip oldukları 

sonucuna ulaĢılabilir.  

Buradan hareketle; “H7a8. Ücret tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b8. Yükselme tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c8. Yöneticiler tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı8. ĠletiĢim tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Diğer taraftan, “H7d8. Ek imkânlar 

tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7e8. Olası ödüller 

tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7f8. ÇalıĢma 

koĢulları tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7g8. ĠĢ 

arkadaĢları tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H7h8. 

ĠĢin yapısı tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir.  

8.3.7.9. ĠĢ tatmininin aylık gelire göre farklılık testi bulguları 

Bu kısımda; “H7a9. Ücret tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b9. Yükselme tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7c9. 

Yöneticiler tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7d9. Ek 

imkânlar tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7e9. Olası 

ödüller tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7f9. ÇalıĢma 

koĢulları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7g9. ĠĢ 

arkadaĢları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7h9. ĠĢin 

yapısı tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı9. ĠletiĢim 

tatmini algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir” hipotezleri ele alınmaktadır. 

Bu çerçevede aylık gelire göre örgütsel adalet algısında farklılık olup olmadığının 

test edilmesi maksadıyla yapılan tek yönlü ANOVA istatistikleri Çizelge 8.64‟de yer 

almaktadır. ANOVA sonuçları, yükselme tatmini, olası ödüller tatmini, çalıĢma 

koĢulları tatmini ve iĢin yapısı tatmininin gelir durumuna göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığını (p<0,05), diğer boyutların farklılaĢmadığını göstermektedir (p>0,05). 
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Çizelge 8.64: ĠĢ Tatmininin Aylık Gelire Göre Tek Yönlü ANOVA Sonucu 

ĠĢ Tatmini 
Kareler 

Toplamı 
S.D. 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ücret Tatmini 

Grupiçi 2,680 2 1,340 1,212 ,299 

Gruplar Arası 469,725 425 1,105     

Toplam 472,404 427       

Yükselme Tatmini 

Grupiçi 6,372 2 3,186 3,776 ,024 

Gruplar Arası 358,618 425 ,844     

Toplam 364,991 427       

Yöneticiler 

Tatmini 

Grupiçi ,084 2 ,042 ,052 ,950 

Gruplar Arası 347,526 425 ,818     

Toplam 347,610 427       

Ek imkânlar 

Tatmini 

Grupiçi ,782 2 ,391 ,798 ,451 

Gruplar Arası 208,358 425 ,490     

Toplam 209,140 427       

Olası Ödüller 

Tatmini 

Grupiçi 6,320 2 3,160 5,544 ,004 

Gruplar Arası 242,234 425 ,570     

Toplam 248,554 427       

ÇalıĢma koĢulları 

Tatmini 

Grupiçi 4,342 2 2,171 7,408 ,001 

Gruplar Arası 124,554 425 ,293     

Toplam 128,896 427       

ĠĢ ArkadaĢları 

Tatmini 

Grupiçi ,586 2 ,293 ,466 ,628 

Gruplar Arası 267,326 425 ,629     

Toplam 267,913 427       

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

Grupiçi 8,570 2 4,285 5,423 ,005 

Gruplar Arası 335,829 425 ,790     

Toplam 344,399 427       

ĠletiĢim Tatmini 

Grupiçi ,933 2 ,467 ,637 ,529 

Gruplar Arası 311,135 425 ,732     

Toplam 312,069 427       

Ücret tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini ve 

iletiĢim tatmini algısında anlamlı farklılığın hangi eğitim seviyeleri arasında 

oluĢtuğunu belirleyebilmek için yapılan varyansların homojenlik testi sonuçları 

Çizelge 8.65‟de yer almaktadır. Ayrıca çizelgede değiĢkenlerin pozisyonlarda yer 

alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer almaktadır. 

Eğitim durumuna göre katılımcıların ücret yükselme tatmini, olası ödüller tatmini, 

çalıĢma koĢulları tatmini ve iĢin yapısı tatmini ortalamalarının varyanslarının eĢit 

olmadığı (p<0,05) varsayılmıĢtır. Bu nedenle gruplar arası farklılaĢmanın 

belirlenmesinde Games Howell testi kullanılmıĢtır. 
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Çizelge 8.65: Varyans Homojenlik Testi ve Betimleyici Ġstatistikler (ĠĢ Tatmini-

Gelir Durumu) 

ĠĢ Tatmini Eğitim Durumu  N Ort. 
Std. 

Sapma 

Levene 

Ġstatistik 

Değeri 

p Farklılıklar 

Yükselme 

Tatmini 

2500 TL'den az 44 2,5303 1,04255 

3,414 ,034 

2500 TL-

3000 TL  

3000 TL'den 

fazla  

2500 TL-3000 TL 208 2,1410 ,95883 2500 TL'den 

az  

3000 TL'den fazla 176 2,1174 ,83349 2500 TL'den 

az  

Toplam 428 2,1713 ,92454  

Olası 

Ödüller 

Tatmini 

2500 TL'den az 44 2,7784 ,57621 

4,077 ,018 

 

2500 TL-3000 TL 208 2,8245 ,80673 3000 TL'den 

fazla 

3000 TL'den fazla 176 2,5710 ,72992 2500 TL-

3000 TL  

Toplam 428 2,7155 ,76295  

ÇalıĢma 

KoĢulları 

Tatmini 

2500 TL'den az 44 3,0758 ,67385 

3,184 ,042 

3000 TL'den 

fazla  

2500 TL-3000 TL 208 2,8862 ,54864 3000 TL'den 

fazla  

3000 TL'den fazla 176 2,7481 ,49409 2500 TL'den 

az 

2500 TL-

3000 TL  

Toplam 428 2,8489 ,54942  

ĠĢin Yapısı 

Tatmini 

2500 TL'den az 44 3,8788 ,74045 

7,672 ,001 

2500 TL-

3000 TL  

2500 TL-3000 TL 208 3,4824 ,96793 2500 TL'den 

az 

3000 TL'den 

fazla 

3000 TL'den fazla 176 3,7178 ,82225 2500 TL-

3000 TL 

Toplam 428 3,6199 ,89808  

Yükselme tatmini açısından gelir durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Gelir seviyesi 2500 TL‟den az katılımcılar ile 

gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcılar ve gelir seviyesi 3000 

TL‟den fazla olan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Gelir seviyesi 

2500 TL‟den az katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının (ort=2,53, s.s.=1,04), 

gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcıların ortalamalarına 
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(ort=2,14, s.s.=,95) ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=2,11, s.s.=,83) kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Olası ödüller tatmini açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan 

katılımcılar ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılar arasında farklılık 

olduğu gözlenmiĢtir. Gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcıların 

olası ödüller tatmini ortalamalarının (ort=2,82, s.s.=,80) ve gelir seviyesi 3000 

TL‟den fazla olan katılımcıların ortalamalarına (ort=2,57, s.s.=,72) kıyasla daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 

ÇalıĢma koĢulları tatmini açısından eğitim durumunaa göre farklılıkları tespit etmek 

için Games Howell testi uygulanmıĢtır. Gelir seviyesi 2500 TL‟den az katılımcılar ile 

gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcılar ve gelir seviyesi 3000 

TL‟den fazla olan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Gelir seviyesi 

2500 TL‟den az katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının (ort=2,53, s.s.=1,04) 

gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcıların ortalamalarına 

(ort=2,14, s.s.=,95) ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=2,11, s.s.=,83) kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

ĠĢin yapısı tatmini açısından eğitim durumuna göre farklılıkları tespit etmek için de 

Games Howell testi uygulanmıĢtır. Gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan 

katılımcılar ile gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılar ve 2500 TL‟den az 

gelir seviyesi katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Gelir seviyesi 2500 

TL-3000 TL arasında olan katılımcıların yükselme tatmini ortalamalarının (ort=3,48, 

s.s.=,96) gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcıların ortalamalarına 

(ort=3,71, s.s.=,82) ve gelir seviyesi 2500 TL‟den az olan katılımcıların 

ortalamalarına (ort=3,87, s.s.=,84) kıyasla daha düĢük olduğu görülmektedir. 

Analiz sonucunda, yükselme tatmininin gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir 

seviyesi 2500 TL‟den az katılımcıların gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan 

ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara kıyasla daha yüksek yükselme 

tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, olası ödüller 

tatmininin gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL 

arasında olan katılımcıların gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara 

nazaran daha yüksek olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna 
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ulaĢılabilir. Diğer taraftan, çalıĢma koĢulları tatmininin de gelir durumuna göre 

farklılaĢtığı ve gelir seviyesi 2500 TL‟den az katılımcıların gelir seviyesi 2500 TL-

3000 TL arasında olan ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara nazaran 

daha yüksek olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 

Bunlarla birlikte, iĢin yapısı tatmininin de gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir 

seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcıların gelir seviyesi 3000 TL‟den 

fazla olan ve gelir seviyesi 2500 TL‟den az olan katılımcılara kıyasla daha düĢük iĢ 

yapısı tatminine sahip oldukları sonucuna ulaĢılabilir.  

Sonuç olarak; “H7b9. Yükselme tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e9. Olası ödüller tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f9. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7h9. ĠĢin yapısı tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Diğer taraftan, “H7a9. Ücret tatmini 

algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7c9. Yöneticiler tatmini algısı 

aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7d9. Ek imkânlar tatmini algısı aylık 

gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7g9. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı aylık gelire 

göre farklılık göstermektedir”, ve “H7ı9. ĠletiĢim tatmini algısı aylık gelire göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 
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9. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırmanın bu bölümünde, elde edilen bulgular tartıĢılarak ulaĢılan sonuçlar ve 

öneriler değerlendirilmiĢtir. 

9.1. TartıĢma  

ÇalıĢmanın tartıĢma kısmında, öncelikle araĢtırmanın örneklemine iliĢkin elde edilen 

betimleyici istatistiklere yönelik tartıĢmaya yer verilmiĢtir. Akabinde hipotezlere 

yönelik bulgular tartıĢılmıĢtır. 

9.1.1. Betimleyici istatistiklere yönelik tartıĢma  

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında; 327 kişinin (%76,4) erkek ve 101 kişinin 

(%23,6) kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumlarına 

bakıldığında 116 kişinin (%27,1) bekâr, 302 kişinin (%70,6) evli ve 10 kişinin 

(%2,3) dul olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim seviyelerine bakıldığında 7 

kişinin (%1,6) ilköğretim, 89 kişinin (%20,8) lise, 75 kişinin (%17,5) ön lisans, 211 

kişinin (%49,3) lisans ve 46 kişinin (%10,7) yüksek lisans seviyesinde eğitime sahip 

olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların statülerine bakıldığında; 378 kişinin (%88,3) çalışan, 50 kişinin 

(%11,7) ise yönetici pozisyonunda olduğu görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları 

birimlere bakıldığında 38 kişi (%8,9) ARGE biriminde, 249 kişi (%58,2) teknoloji 

biriminde, 9 kişi (%2,1) güvenlik biriminde ve 132 kişi (%30,8) idari/mali işler 

biriminde çalışmaktadır.  

Katılımcıların yaşları, deneyimleri, kıdemleri ve gelir durumları değerlendirilmiştir. 

Firmalardaki çalışma süreleri incelendiğinde; yaşlarının 18 ile 64 arasında değiştiği, 

ortalama yaşın 38,64 olduğu ve standart sapmasının 10,91 olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların çalışma süreleri incelendiğinde; 1 ile 42 yıl arasında değişiklik 

gösterdiği, ortalama çalışma süresinin 15,18 yıl ve standart sapmasının 12,12 yıl 
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olduğu görülmektedir. Benzer şekilde kıdem durumları incelendiğinde; 1 ile 42 yıl 

arasında değiştiği, ortalama kıdemin 13,24 yıl ve standart sapmasının 11,76 yıl 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların gelir durumları incelendiğinde ise asgari ücretle 

8000 TL arasında değiştiği, ortalama gelirin 2889,89 TL olduğu ve standart 

sapmasının 591,05 TL olduğu görülmektedir. 

Demografik veriler genel olarak değerlendirildiğinde; katılımcıların çoğunluğunun 

erkek, evli ve lisans seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

büyük kısmının teknoloji ve idari ve mali işler birimlerinde çalışan pozisyonunda 

görev yaptıkları ve kurum içerisindeki kıdem sürelerinin ortalaması 13 yıl olduğu 

tespit edilmiştir. Yaş ortalaması 39 ve çalışma deneyimi olarak ortalama 15 yıl olan 

katılımcıların gelir düzeyi ortalama olarak yaklaşık 2900 TL’dir. 

9.1.2. Hipotezlere yönelik tartıĢma  

AraĢtırmada değiĢkenler arasındaki etkiyi araĢtıran üç, bu etkileĢimde aracılık rolünü 

konu edinen bir ve demografik faktörlerin değiĢkenler üzerindeki etkisini inceleyen 

üç hipotez kurgulanmıĢtır. Ölçme araçlarının yapısal geçerlik çalıĢmaları sonucunda 

boyutlar bazında araĢtırma yapılması nedeniyle hipotezler de boyutlar bazında ele 

alınmıĢtır. ÇalıĢmanın bu kısmında tüm hipotezlere iliĢkin test sonuçları bulguları 

tartıĢılmaktadır.  

9.1.2.1. Örgütsel adaletin iĢ tatmini üzerindeki etkisine yönelik tartıĢma 

Üretilen hipotezleri test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda geçerli 

ve güvenilir bulunan ölçekler kullanılarak yapısal modeller oluĢturulmuĢtur. Örgütsel 

adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimi test etmek için tasarlanan yapısal model 

incelendiğinde, modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer 

aldığı görülmektedir. Model üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak uyum 

değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir 

(2/df=1,976; RMSEA=0,048; CFI=0,910;  GFI=0,849; RMR=0,078 ve p<.05). 

Örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular incelendiğinde, 

“H1. Örgütsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen 

desteklendiği görülmektedir. Örgütsel adalet algısı ile iĢ tatminleri arasında yüksek 

derecede pozitif iliĢki olduğu benzer çalıĢmalarda da saptanmıĢtır (Eker, 2006; ĠĢcan 



289 

 

ve Sayın, 2010; Aydoğan, 2012; Dündar ve Tabancalı, 2012; DurmuĢ, 2014; 

Kurudirek, 2014; AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2015). 

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H1a. Dağıtımsal adalet 

algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

Dağıtımsal adaletin, ücret tatmini, yükselme tatmini, ek imkânlar tatmini, olası 

ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu (β=0,429; 0,137; 0,280; 0,179; 0,142; 0,283, p<0,05),  

yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı (β=-0,066; -0,054; 0,012, p>0,05) görülmektedir. Dağıtımsal 

adaletin, iĢin yapısı ve ücret tatminini kuvvetli bir Ģekilde etkilediği tespit edilmiĢtir 

(McFarlin ve Sweeney, 1992; Dilek, 2005; Eker, 2006; Yavuz, 2010; Sieger, 

Bernhard ve Frey, 2011; Akca; 2012). Benzer Ģekilde, AltaĢ ve Çekmecelioğlu 

tarafından da dağıtımsal adaletin iĢ tatminin daha kuvvetli etkilediği 

raporlanmaktadır. Ücret, yan haklar, sosyal imkanlar, ödül ve teĢvikler gibi 

kazanımların katkılarına oranını değerlendirerek adalet algısı geliĢtiren çalıĢanlar için 

süreçlerden ve bilginin paylaĢımından daha fazla sonuçları eĢit dağılımı önem 

kazanmaktadır. Diğer yandan dağıtımsal adaletin iĢ tatminini etkilemediği yönünde 

de bazı çalıĢmalara rastlamak mümkündür (Yürür, 2008). 

Benzer Ģekilde, “H1b. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin 

kısmen desteklendiği görülmektedir. ĠĢlemsel adaletin, yükselme tatmini ve iletiĢim 

tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu (β=0,249; 0,152, p<0,05),  

ücret tatmini, yöneticiler tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini, ek imkânlar tatmini, olası 

ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı (β=0,085; 0,048; 0,047; 0,141; 0,149; 0,035; 0,171, p>0,05) 

görülmektedir. ĠĢlemsel adaletin iĢ tatminini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiĢtir 

(Yıldırım, 2007; Yavuz, 2010; Zeinabadi ve Salehi, 2011; Sieger, Bernhard ve Frey, 

2011; AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2015:433). ĠĢlemsel adaletin iĢ tatmini üzerinde 

herhangi bir etkisi olmadığına iliĢkin çalıĢmalar da bulunmaktadır (Akca; 2012). 

 “H1c. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin de kısmen 

desteklendiği görülmektedir. EtkileĢimsel adalet algısı yükselme tatmini, yöneticiler 

tatmini, olası ödüller tatmini, iĢ arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim 

tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip iken (β=0,175; 0,823; 0,454; 
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0,139; 0,183; 0,279, p<0,05), ücret tatmini, ek imkânlar tatmini ve çalıĢma koĢulları 

tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı (β=-0,062; -0,051; 0,086, 

p>0,05) görülmektedir. EtkileĢimsel adaletin, yükselme tatminin olumlu yönde 

kuvvetli bir Ģekilde etkilediğini ortaya koymaktadır (McAuliffe vd., 2009:13; Yavuz, 

2010; Akca, 2012). Genel olarak etkileĢimsel adaletin iĢ tatminini olumlu yönde 

etkilediği yönünde sonuçlar da bulunmaktadır (Eker, 2006). 

9.1.2.2. Örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine yönelik tartıĢma 

Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki etkileĢimi test etmek için tasarlanan 

yapısal model incelendiğinde, modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. Model üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak 

uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir 

(2/df=1,916; RMSEA=0,046; CFI=0,891;  GFI=0,849; RMR=0,079 ve p<.05). 

Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için 

oluĢturulan yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket programı ile yol analizi 

yapılmıĢtır. 

Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için 

oluĢturulan yapısal model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular 

incelendiğinde, “H2. Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir” 

hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. Nitekim örgütsel adalet algısının 

örgütsel bağlılıklarını yüksek derecede pozitif yönde etkilediği ortaya konmuĢtur 

(Chew Sze, Venny Sin Moon, Sook Fern ve Kwee Wei, 2016). Colquitt, Conlon, 

Porter, Wesson ve Yee tarafından 2001 yılında yapılan meta analiz sonuçlarında da 

örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki pozitif etkisinden 

bahsedilmektedir. 

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H2a. Dağıtımsal adalet 

örgütsel bağlılığı etkilemektedir” hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

Dağıtımsal adaletin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip 

iken (β=-0,064, p<0,05), devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (β=0,290; 0,183, p<0,05). Dağıtımsal 

adalet algısı ile duygusal ve normatif bağlılık arasında anlamlı iliĢki olduğu, devam 

bağlılığı ile arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı belirlenmiĢtir (Akca, 2012; Öztuğ ve 
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BaĢtaĢ, 2012). Öte yandan, dağıtımsal adaletin örgütsel bağlılık ile pozitif iliĢkili 

olduğu belirtilmektedir (McFarlin ve Sweney, 1992; Wasti, 2001; Dilek, 2005; 

Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009; Cihangiroğlu 2011; Eğilmezkol, 2011; Sieger, 

Bernhard ve Frey, 2011; Bağcı, 2013; Günce, 2013; Bal, 2014). 

Benzer Ģekilde, “H2b. ĠĢlemsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir” 

hipotezinin desteklendiği görülmektedir. ĠĢlemsel adaletin duygusal bağlılık üzerinde 

anlamlı ve negatif bir etkiye sahip iken (β=-0,084, p<0,05), devam bağlılığı ve 

normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir 

(β=0,314; 0,180, p<0,05). ĠĢlemsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık boyutları 

arasında anlamlı iliĢkiler olduğu belirlenmiĢtir (McFarlin ve Sweney, 1992; Wasti, 

2001; Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009; Cihangiroğlu 2011; Eğilmezkol, 2011; Sieger, 

Bernhard ve Frey, 2011; Zeinabadi ve Salehi, 2011; Öztuğ ve BaĢtaĢ, 2012; Bağcı, 

2013; Günce, 2013). Diğer taraftan, iĢlemsel adaletin örgütsel adaleti yordamadığına 

iliĢkin de sonuçlara rastlanmaktadır (Bal, 2014:1-9). AraĢtırmacı bu durumu örgütün 

yapısı ile iliĢkilendirmiĢ ve kamuda çalıĢanların sosyal güvence kaygısı olmaması ve 

standardizasyon bulunması nedeniyle iĢlemsel adaletin herhangi bir etkisine 

rastlanılmamıĢtır. Özellikle ücretlendirme, ödüllendirme, terfi ve diğer sosyal 

hakların regülasyonlarla net bir Ģekilde belirlenen bir kamu düzeninde bu iliĢkinin 

ortaya çıkmaması normal karĢılanmaktadır (AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2015). 

“H2c. EtkileĢimsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir” hipotezinin ise 

kısmen desteklendiği görülmektedir. EtkileĢimsel adalet algısı duygusal bağlılık 

üzerinde anlamlı ve negatif (β=-0,065, p<0,05) ve devam bağlılığı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkiye sahip iken (β=0,276, p<0,05), normatif bağlılık üzerinde 

herhangi bir etkiye sahip olmadığı (β=0,077, p>0,05) görülmektedir. EtkileĢimsel 

adalet algısı ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki olduğu, normatif bağlılık 

ve devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı belirlenmiĢtir (Öztuğ ve 

BaĢtaĢ, 2012:129). EtkileĢimsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki 

olmadığı da belirtilmektedir (Cihangiroğlu, 2011; Bağcı, 2013). Diğer taraftan 

etkileĢimsel adaletin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif etkisi olduğuna yönelik 

sonuçlar da bulunmaktadır (Wasti, 2001; Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009; 

Eğilmezkol, 2011; Akca, 2012; Günce, 2013; Bal, 2014). 
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9.1.2.3. Örgütsel bağlılığın iĢ tatmini üzerindeki etkisine yönelik tartıĢma 

Örgütsel bağlılık ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimi test etmek için tasarlanan yapısal 

model incelendiğinde, modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

yer aldığı görülmektedir. Model üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak uyum 

değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir 

(2/df=1,916; RMSEA=0,046; CFI=0,891; GFI=0,849; RMR=0,079 ve p<.05). 

Örgütsel bağlılık algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket programı ile yol analizi yapılmıĢtır.  

Örgütsel bağlılığın iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan yapısal 

model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular incelendiğinde, “H3. 

Örgütsel bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen desteklendiği 

görülmektedir. Literatürde de her iki değiĢken arasında iliĢkiler bulunduğuna dair 

bulgular yer almaktadır (Yüksel, 2003; Mahmutoğlu, 2007; Sieger, Bernhard ve 

Frey, 2011; Zeinabadi ve Salehi, 2011). 

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H3a. Duygusal bağlılık 

iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

Duygusal bağlılık iĢ arkadaĢları tatmini ve iĢin yapısı tatmini üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu (β=0,462; 0,493, p<0,05),  ücret tatmini, yükselme 

tatmini, yöneticiler tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini, çalıĢma 

koĢulları tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı (β=-

0,368; -0,124; -0,100; -0,184; -0,130; 0,048; 0,029, p>0,05) görülmektedir.  

Benzer Ģekilde, “H3b. Devam bağlılığı iĢ tatminini etkilemektedir.” hipotezinin 

kısmen desteklendiği görülmektedir. Devam bağlılığının ek imkanlar tatmini, iĢin 

yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde anlamlı ve negatif (β=-0,455; -1,540; -

1,797, p<0,05) ve çalıĢma koĢulları tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif (β=0,428 , 

p<0,05) bir etkiye sahip olduğu,  ücret tatmini, yükselme tatmini, yöneticiler tatmini, 

olası ödüller tatmini ve iĢ arkadaĢları tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip 

olmadığı (β=0,111; 0,012; -0,072; 0,113; 0,149; -0,133, p>0,05) görülmektedir. 

 “H1c. Normatif bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir” hipotezinin de kısmen 

desteklendiği görülmektedir. Normatif bağlılık, yükselme tatmini ve yöneticiler 

tatmini üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip iken (β=-1,064; -2,279, p<0,05), 
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ücret tatmini, ek imkânlar tatmini, olası ödüller tatmini, çalıĢma koĢulları tatmini, iĢ 

arkadaĢları tatmini, iĢin yapısı tatmini ve iletiĢim tatmini üzerinde herhangi bir etkiye 

sahip olmadığı (β=-0,516; 0,069; 0,617; 0,875; -0,368; -0,124; -0,100, p>0,05) 

görülmektedir. 

9.1.2.4. Örgütsel adaletin iĢ tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın 

rolüne iliĢkin tartıĢma 

Örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde örgütsel bağlılığın 

mediatör/aracılık etkisini test etmek için tasarlanan yapısal model incelendiğinde, 

modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. Model üzerinde uygun modifikasyonlar yapılarak uyum değerlerinin 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmiĢtir (2/df=1,916; 

RMSEA=0,046; CFI=0,891; GFI=0,849; RMR=0,079 ve p<.05). Örgütsel bağlılığın 

örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimdeki aracılık rolünü belirlemek için 

oluĢturulan yapısal model kullanılarak, AMOS 20.0 paket programı ile yol analizi 

yapılmıĢtır. 

Örgütsel adalet algısının iĢ tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için oluĢturulan 

yapısal model sonucunda yapılan yol analizi ile elde edilen bulgular incelendiğinde, 

“H4. Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir.  

Alt boyutlar bazında oluĢturulan hipotezler incelendiğinde, “H4a. Örgütsel bağlılık, 

dağıtımsal adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. EtkileĢimde hangi 

boyutların rolünün olduğunu tespit etmek için daha alt hipotezler kurgulanmıĢtır.  

“H4a1. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde 

anlamlılık düzeylerinin değiĢmediği, hipotezin anlamlılığını korumakla birlikte 

regresyon katsayısında da bir değiĢme olmadığı görülmüĢtür (β1=β2=0,429, p<0,05). 

Buradan hareketle, H4a1 hipotezinin desteklenmediği sonucuna ulaĢılmaktadır.  

“H4a2. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dâhil edilmesiyle iliĢki 
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anlamsızlaĢmıĢtır (β1=0,137, p<0,05; β2=0,057, p>0,05). Buradan hareketle, H4a2 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiĢtir. Normatif bağlılığın yükselme tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu için dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde 

normatif bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu 

sebeple “H4a2c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4a3. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

dağıtımsal adaletin yöneticiler tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleĢtirilmemiĢtir (β1=-0,066, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4a4. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlılık düzeyinde değiĢme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaĢandığı görülmektedir (β1=0,280; β2=0,259, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla 

Sobel testi kullanılmıştır. Devam bağlılığının ve normatif bağlılığın ek imkânlar 

tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için her bir boyut için Sobel testi 

uygulanmıştır. Devam bağlılığı ve normatif bağlılık için uygulanan Sobel testi 

sonucu anlamlı bulunmuştur (Sobel Test istatistiği: -3,04; -2,04, p<0,05). Buradan 

hareketle, hipotez kabul edilmiş ve kısmi aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Böylelikle, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde 

devam bağlılığının ve normatif bağlılığın kısmi aracılık etkisinden bahsetmek 

mümkün görünmektedir. Bu sebeple, “H4a4b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet 

algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” 

ve “H4a4c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezleri desteklenmektedir.  

“H4a5. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlılık düzeyinde değiĢme olmadığı ancak 
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regresyon katsayısında bir artma yaĢandığı görülmektedir (β1=0,179; β2=0,222, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu durum 

akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla Sobel testi 

kullanılmıştır. Normatif bağlılığın olası ödüller tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı bulunmuştur (Sobel Test 

istatistiği: -2,53, p<0,05). Buradan hareketle hipotez kabul edilmiş ve kısmi aracılık 

etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple, “H4c5c. Normatif bağlılık, 

dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki etkileşimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir.  

“H4a6. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde dağıtımsal adaletin çalıĢma koĢulları tatmini üzerinde herhangi anlamlı 

bir etkisi bulunmadığı için aracılık testi gerçekleĢtirilmemiĢtir (β1=0,054, p>0,05). 

Bu nedenle hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4a7. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

örgütsel bağlılığın iĢ arkadaĢları tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı 

görülmüĢtür. Bu nedenle herhangi bir aracılık etkisinden söz edilemeyeceği için 

hipotez kabul edilmemiĢtir. Bu nedenle hipotez desteklenmemektedir. 

“H4a8. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,283; β2=0,129, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu durum 

akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla Sobel testi 

kullanılmıştır. Duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının işin yapısı tatmini üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı 

bulunmuştur (Sobel Test istatistiği: 2,10; 2,22, p<0,05). Duygusal bağlılığın ve 

devam bağlılığının işin yapısı tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için 

dağıtımsal adalet algısı ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde duygusal 

bağlılığın ve devam bağlılığının kısmi aracılık etkisinden bahsetmek mümkün 

görünmektedir. Bu sebeple, “H4a8a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 
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işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” ve “H4a8b. 

Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde  

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezleri desteklenmektedir. 

“H4a9. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

dağıtımsal adaletin iletişim tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,012, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

EtkileĢimde hangi boyutların rolünün olduğunu tespit etmek için daha alt hipotezler 

kurgulanmıĢtır. 

“H4b1. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin ücret tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı için 

aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b2. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle ilişki 

anlamsızlaşmıştır (β1=0,249, p<0,05; β2=0,047, p>0,05). Buradan hareketle H4b2 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiştir. Normatif bağlılığın yükselme tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu için işlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileşimde 

normatif bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu 

sebeple “H4b2c. Normatif bağlılık, işlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini 

arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4b3. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin yöneticiler tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 
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için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b4. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin ek imkânlar tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b5. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin olası ödüller tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b6. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde işlemsel adaletin çalışma koşulları tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir 

etkisi bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu 

nedenle hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b7. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin iş arkadaşları tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4b8. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

işlemsel adaletin işin yapısı tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4b9. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle ilişki 

anlamsızlaşmıştır (β1=0,152, p<0,05; β2=0,067, p>0,05). Buradan hareketle, H4b9 
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hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiştir. Normatif bağlılığın iletişim tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu için işlemsel adalet algısı ile iletişim tatmini arasındaki etkileşimde 

normatif bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu 

sebeple, “H4b9c. Normatif bağlılık, işlemsel adalet algısı ile iletişim tatmini 

arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezinin kısmen desteklendiği görülmektedir. 

EtkileĢimde hangi boyutların rolünün olduğunu tespit etmek için daha alt hipotezler 

kurgulanmıĢtır. 

“H4c1. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

etkileşimsel adaletin ücret tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,085, p>0,05). Bu nedenle hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4c2. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

etkileĢimsel adaletin yükselme tatmini üzerindeki doğrudan etkisi anlamlı iken 

örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle etki anlamsızlaşmıştır (β1=0,175, 

p<0,05; β2=0,103, p>0,05). Buradan hareketle, H4c2 hipotezinin desteklendiği ve 

tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Örgütsel bağlılığın hangi 

boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için analize devam edilmiştir. 

Normatif bağlılığın yükselme tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için 

etkileşimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki etkileşimde normatif 

bağlılığın aracılık etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu sebeple, 

“H4c2c. Normatif bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile yükselme tatmini arasındaki 

etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c3. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile yöneticiler tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

örgütsel bağlılığın yöneticiler tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisine 
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rastlanmadığı için hipotez kabul edilmemiştir. Bu sebeple hipotez de 

desteklenmemektedir. 

“H4c4. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek imkânlar tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

etkileşimsel adaletin ek imkânlar tatmini üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi 

bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=-0,051, p>0,05). Bu nedenle 

hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4c5. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde, 

değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,454; β2=0,407, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla 

Sobel testi kullanılmıştır. Normatif bağlılığının, işin yapısı tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı bulunmuştur 

(Sobel Test istatistiği: -2,81, p<0,05). Buradan hareketle hipotez kabul edilmiş ve 

kısmi aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple, “H4c5c. Normatif 

bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile olası ödüller tatmini arasındaki etkileşimde  

mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c6. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma koĢulları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde etkileşimsel adaletin çalışma koşulları tatmini üzerinde herhangi anlamlı 

bir etkisi bulunmadığı için aracılık testi gerçekleştirilmemiştir (β1=0,086, p>0,05). 

Bu nedenle hipotez de desteklenmemektedir. 

“H4c7. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi 

neticesinde değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı 

ancak regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,139; 

β2=0,120, p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. 

Bu maksatla Sobel testi kullanılmıştır. Duygusal bağlılığın, iş arkadaşları tatmini 

üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış ve test sonucu anlamlı 

bulunmuştur (Sobel Test istatistiği: 2,03, p<0,05). Buradan hareketle, hipotez kabul 

edilmiş ve kısmi aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple “H4c7a. 
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Duygusal bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile iş arkadaşları tatmini arasındaki 

etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” hipotezi desteklenmektedir. 

“H4c8. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde 

doğrudan etkisi anlamlı iken örgütsel bağlılığın modele dahil edilmesiyle ilişki 

anlamsızlaşmıştır (β1=0,183, p<0,05; β2=0,042, p>0,05). Buradan hareketle, H4c8 

hipotezinin desteklendiği ve tam aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın hangi boyutunun aracılık rolünün olduğunu belirlemek için 

analize devam edilmiştir. Duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının, işin yapısı 

tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu için etkileşimsel adalet algısı ile işin yapısı 

tatmini arasındaki etkileşimde duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının aracılık 

etkisinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu sebeple, “H4c8a. Duygusal 

bağlılık, etkileşimsel adalet algısı ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde  

mediatör/aracı etkiye sahiptir” ve “H4c8b. Devam bağlılığı, etkileşimsel adalet algısı 

ile işin yapısı tatmini arasındaki etkileşimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” 

hipotezleri desteklenmektedir. 

“H4c9. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini arasındaki 

etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir” alt hipotezinin incelenmesi neticesinde 

değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde değişme olmadığı ancak 

regresyon katsayısında bir azalma yaşandığı görülmektedir (β1=0,279; β2=0,197, 

p<0,05). Bu durum akla kısmi aracılık etkisi olabileceğini getirmektedir. Bu maksatla 

Sobel testi kullanılmıştır. Normatif bağlılığının işin yapısı tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu için Sobel testi uygulanmış, ancak test sonucu anlamlı 

bulunmamıştır (Sobel Test istatistiği: 1,61, p>0,05). Buradan hareketle, hipotez kabul 

edilmemiş ve herhangi bir aracılık etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple 

hipotez de desteklenmemektedir. 

9.1.2.5. Örgütsel adalet algısının demografik faktörlere göre farklılığına yönelik 

tartıĢma 

Örgütsel adalet algısının demografik faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı 

incelenmiĢtir. Demografik faktörlerden cinsiyet, medeni durum ve statüye göre 

analizler bağımsız örneklem t-testi kullanılarak, yaĢ, deneyim, kıdem, çalıĢılan 
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bölüm, eğitim durumu ve aylık gelire göre analizler tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılarak yapılmıĢtır.  

Analizler sonucunda, örgütsel adalet algısının yaĢa göre farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. Buradan hareketle, “H5a1. Dağıtımsal adalet algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H5b1. ĠĢlemsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” ve 

“H5c1. EtkileĢimsel adalet algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. Literatürde yer alan çalıĢmalardan benzer sonuçlar elde 

edildiği görülmekte ve çalıĢma bulguları desteklenmektedir (Öztuğ ve BaĢtaĢ, 

2012:128-129). Diğer taraftan, örgütsel adaletin üç alt boyutunda yaĢa göre herhangi 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Günce, 2013). 

Dağıtımsal ve iĢlemsel adalet algısının cinsiyete göre farklılaĢmadığı, etkileĢimsel 

adalet algısının cinsiyete göre farklılaĢtığı ve kadınların erkeklere oranla daha fazla 

hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle “H5a2. Dağıtımsal 

adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H5b2. ĠĢlemsel adalet algısı 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmezken, “H5c2. 

EtkileĢimsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenmektedir. Literatürde yer alan çalıĢmalardan benzer sonuçlar elde edildiği 

görülmekte ve çalıĢma bulguları desteklenmektedir (Öztuğ ve BaĢtaĢ, 2012; 

Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009). Benzer Ģekilde, iĢlemsel ve etkileĢimsel adaletin 

cinsiyete göre farklılıĢtığı ve erkeklerin kadınlara nazaran daha olumlu algıya sahip 

oldukları raporlanmıĢtır (Günce, 2013). Cinsiyetin, etkileĢimsel adalet algısını 

anlamlı bir Ģekilde yordadığı, kadınların erkeklere oranla algılarını %50 oranında 

azalttığı saptanmıĢtır (Öztuğ ve BaĢtaĢ, 2012). Yöneticilerin ağırlıklı olarak 

erkeklerden oluĢması, çalıĢanlarla aralarında toplumsal kültürünün de etkisiyle güç 

mesafesini uzak olarak belirlenmesi bu algıyı güçlendirmektedir.  

Örgütsel adalet algısının medeni duruma göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-

testi istatistikleri incelendiğinde; örgütsel adalet algısının, medeni duruma göre 

farklılaĢmadığı bulgulanmaktadır (p>0,05). Buradan hareketle, “H5a3. Dağıtımsal 

adalet algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir”, “H5b3. ĠĢlemsel adalet 

algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir” ve “H5c3. EtkileĢimsel adalet 

algısı medeni duruma göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. Benzer Ģekilde, örgütsel adaletin üç alt boyutunda medeni 
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duruma göre herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Günce, 2013). Diğer 

taraftan, dağıtımsal adalet algısının medeni duruma göre farklılaĢtığı ve evli olanların 

dağıtımsal adalet algılarının evli olmayanlara göre daha yüksek bulunduğuna iliĢkin 

çalıĢmalar mevcuttur (Aydoğan, 2012). 

Analiz sonucunda, örgütsel adalet algısının deneyime göre farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir (p>0,05). Buradan hareketle, “H5a4. Dağıtımsal adalet algısı deneyime 

göre farklılık göstermektedir”, “H5b4. ĠĢlemsel adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” ve “H5c4. EtkileĢimsel adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Benzer Ģekilde örgütsel adaletin 

üç alt boyutunda mesleki deneyime göre herhangi anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıĢtır (Günce, 2013). 

Örgütsel adalet algısının kıdeme göre de farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Buradan 

hareketle “H5a5. Dağıtımsal adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, 

“H5b5. ĠĢlemsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir” ve “H5c5. 

EtkileĢimsel adalet algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. Ancak literatürde farklılaĢma olduğuna iliĢkin bazı 

araĢtırmalara rastlanmaktadır. Örneğin, hizmet süresi 6 ile 10 yıl arasında olan 

çalıĢanların örgütsel adalet algıları daha yüksek bulunmuĢtur (Yazıcıoğlu ve 

Topaloğlu, 2009). Örgütsel adaletin üç alt boyutunda okuldaki hizmet süresine göre 

herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Günce, 2013). 

Analiz sonucunda; dağıtımsal ve iĢlemsel adalet algısının çalıĢılan bölüme göre 

farklılaĢmadığı, etkileĢimsel adalet algısının ise farklılaĢtığı ve güvenlik biriminde 

çalıĢanların teknoloji ve idari/mali iĢler birimlerinde çalıĢanlara oranla etkileĢimsel 

adalette daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, 

“H5a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir” ve 

“H5b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmezken, “H5c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenmektedir. 

Analiz sonucunda; dağıtımsal ve etkileĢimsel adalet algısının statüye göre 

farklılaĢmadığı, iĢlemsel adalet algısının statüye göre farklılaĢtığı ve yöneticilerin 

çalıĢanlara oranla daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan 

hareketle, “H5a7. Dağıtımsal adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” ve 
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“H5c7. EtkileĢimsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmezken, “H5b7. ĠĢlemsel adalet algısı statüye göre farklılık göstermektedir” 

hipotezi desteklenmektedir. 

Analiz sonucunda; dağıtımsal adalet algısının eğitim durumuna göre farklılaĢmadığı, 

iĢlemsel ve etkileĢimsel adalet algısının eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve 

lisansüstü eğitim seviyesine sahip çalıĢanların iĢlemsel adalet algılarında eğitim 

seviyesi lise veya daha düĢük olan çalıĢanlara göre daha fazla hassas oldukları, lisans 

ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip çalıĢanların etkileĢisel adalet algılarında eğitim 

seviyesi önlisans ve lise veya daha düĢük olan çalıĢanlara göre daha fazla hassas 

oldukları sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle, “H5b8. ĠĢlemsel adalet algısı 

eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H5c8. EtkileĢimsel adalet algısı 

eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H5a8. 

Dağıtımsal adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenmemektedir. Literatürde yer alan çalıĢmalardan benzer sonuçlar elde 

edildiği görülmekte ve çalıĢma bulguları desteklenmektedir. Dağıtımsal, iĢlemsel ve 

etkileĢimsel adalet algıları eğitim seviyesine göre farklılaĢmakta ve ilköğretim 

mezunlarınınki lisans mezunlarına göre daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır 

(Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009:9). Diğer taraftan, örgütsel adaletin üç alt boyutunda 

eğitim seviyesine göre herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Günce, 2013). 

Analiz sonucunda, örgütsel adalet algısının gelir seviyesine göre farklılaĢmadığı 

tespit edilmiĢtir (p>0,05). Sonuç olarak; “H5a9. Dağıtımsal adalet algısı aylık gelire 

göre farklılık göstermektedir”, “H5b9. ĠĢlemsel adalet algısı aylık gelire göre 

farklılık göstermektedir” ve “H5c9. EtkileĢimsel adalet algısı aylık gelire göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

9.1.2.6. Örgütsel bağlılığın demografik faktörlere göre farklılığına yönelik 

tartıĢma 

Örgütsel bağlılığın demografik faktörlere göre farklılılaĢıp farklılaĢmadığını tespit 

etmek için cinsiyet, medeni durum ve statüye göre analizlerde bağımsız örneklem t-

testi; yaĢ, deneyim, kıdem, çalıĢılan bölüm, eğitim durumu ve aylık gelire göre 

analizlerde tek yönlü ANOVA kullanılmıĢtır. 
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Analiz sonucunda; duygusal, devam ve normatif bağlılıklarının yaĢa göre farklılaĢtığı 

sonucuna ulaĢılabilir. Duygusal bağlılık açısından 29 yaĢ ve altında bulunan 

katılımcılar ile 30-39 arası ve 40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcılar arasında 

farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcıların (ort.=2,82; 

s.s.=0,98) 30-39 arası yaĢta bulunan katılımcılara (ort.=3,12; s.s.=0,90) ve 40 yaĢ ve 

üzerinde bulunan katılımcılara (ort.=3,45; s.s.=0,77) kıyasla duygusal bağlılıklarının 

daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Diğer taraftan 40 yaĢ ve üzerinde bulunan 

katılımcıların (ort.=3,45; s.s.=0,77) 30-39 arası yaĢta bulunan katılımcılara 

(ort.=3,12; s.s.=0,90) kıyasla duygusal bağlılıklarının daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir.  

Devam bağlılığı açısından yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Games Howell 

testi uygulanmıĢtır. Devam bağlılığı açısından 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılar 

ile 40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 29 

yaĢ ve altında bulunan katılımcıların (ort.=2,88; s.s.=0,88) 40 yaĢ ve üzerinde 

bulunan katılımcılara (ort.=3,31; s.s.=0,78) kıyasla devam bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Normatif bağlılıkta yaĢa göre farklılıkları tespit etmek için Tukey testi uygulanmıĢtır. 

Normatif bağlılık açısından 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılar ile 40 yaĢ ve 

üzerinde bulunan katılımcılar arasında farklılık olduğu gözlenmiĢtir. 29 yaĢ ve 

altında bulunan katılımcıların (ort.=2,74; s.s.=0,77) 40 yaĢ ve üzerinde bulunan 

katılımcılara (ort.=3,18; s.s.=0,70) kıyasla normatif bağlılıklarının daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Buradan hareketle; “H6a1. Duygusal bağlılık algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H6b1. Devam bağlılığı algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” 

ve “H6c1. Normatif bağlılık algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmektedir. Ne var ki, burada elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermeyen 

ve örgütsel bağlılığın yaĢa göre farklılaĢmadığını raporlayan araĢtırmalara da 

rastlanmaktadır (Günce, 2013). ÇeĢitli araĢtırma bulgularından yola çıkarak, yaĢlı 

personelin gençlere göre örgüte daha fazla bağlı olduklarını ileri sürülmektedir 

(Durna ve Eren, 2005). YaĢlı çalıĢanların, örgütteki konumlarından ve yüksek iĢ 

tatminini gibi çeĢitli nedenlerden dolayı, tutumsal bağlılıklarının daha yüksek 
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olduğunu belirlenmiĢtir (Mathieu ve Zajac, 1990). Genel olarak örgütsel bağlılığın 

yaĢ ile iliĢkili olduğu ifade edilebilir (McFarlin ve Sweney, 1992). 

Örgütsel bağlılığın cinsiyete göre farklılaĢma olup olmadığına iliĢkin t-testi 

istatistikleri incelendiğinde, cinsiyete göre herhangi bir farklılaĢma olmadığı 

bulgulanmaktadır (p>0,05). Analiz sonucunda; “H6a2. Duygusal bağlılık cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir”, “H6b2. Devam bağlılığı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c2. Normatif bağlılık cinsiyete göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmemektedir. Benzer Ģekilde, burada elde edilen sonuçlarla aynı 

doğrultuda örgütsel bağlılığın yaĢa göre farklılaĢmadığını raporlayan araĢtırmalara 

rastlanmaktadır (McFarlin ve Sweney, 1992; Günce, 2013; Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 

2009). ÇeĢitli araĢtırma bulgularından yola çıkarak, kadınların erkeklere göre örgüte 

daha fazla bağlı olduklarını ileri sürülmektedir (Durna ve Eren, 2005). 

Kadın yöneticilerin bağlılık düzeyinin, erkek yöneticilerden daha yüksek çıktığı 

belirlenmiĢtir (Grusky, 1996). AraĢtırmacı, kadınların bağlılık düzeyinin yüksek 

olmasının nedenini mevcut pozisyonlarını elde etmek için daha çok engellerle 

karĢılaĢmalarına bağlamıĢlardır. 

Analiz sonucunda; örgütsel bağlılığın medeni duruma göre farklılaĢtığı ve evli 

olanların evli olmayanlara oranla daha fazla duygusal, devam ve normatif bağlılığı 

gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H6a3. Duygusal bağlılık 

medeni duruma göre farklılık göstermektedir”, “H6b3. Devam bağlılığı medeni 

duruma göre farklılık göstermektedir” ve “H6c3. Normatif bağlılık medeni duruma 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri hipotezleri desteklenmektedir. Ne var ki, 

burada elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermeyen ve örgütsel bağlılığın medeni 

duruma göre farklılaĢmadığını raporlayan araĢtırmalara da rastlanmaktadır (Günce, 

2013). ÇeĢitli araĢtırma bulgularından yola çıkarak, evlilerin, bekârlara göre örgüte 

daha fazla bağlı olduklarını ileri sürülmektedir (Durna ve Eren, 2005:213). 

Analiz sonucunda; duygusal, devam ve normatif bağlılıkların deneyime göre 

farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılabilir. Deneyimle bağlılığın doğru orantılı olduğu ifade 

edilebilir. ÇalıĢanın deneyimi arttıkça duygusal, devam ve normatif bağlılıklarında 

da artıĢ gözlenmektedir. Buradan hareketle, “H6a4. Duygusal bağlılık deneyime göre 

farklılık göstermektedir”, “H6b4. Devam bağlılığı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c4. Normatif bağlılık deneyime göre farklılık 
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göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Ne var ki, burada elde edilen 

sonuçlarla benzerlik göstermeyen ve örgütsel bağlılığın mesleki tecrübeye göre 

farklılaĢmadığını raporlayan araĢtırmalara da rastlanmaktadır (Günce, 2013). 

Normatif bağlılık deneyime göre farklılaĢırken, duygusal bağlılık ve devam bağlılığı 

deneyime göre farklılaĢmamaktadır (Tekingündüz, 2012). 6-10 yıl arasında 

deneyime sahip olanların normatif bağlılıkları daha düĢük tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

bağlılığın iĢe baĢlarken yüksek olduğu, sonradan azaldığı, kariyerin ilerleyen 

dönemlerinde tekrar yükseldiği de belirlenmiĢtir. 

Analiz sonucunda; duygusal, devam ve normatif bağlılıkların kıdeme göre 

farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılabilir. Kıdemle bağlılığın doğru orantılı olduğu ifade 

edilebilir. ÇalıĢanın kıdemi arttıkça duygusal, devam ve normatif bağlılıklarında da 

artıĢ gözlenmektedir. Buradan hareketle; “H6a5. Duygusal bağlılık kıdeme göre 

farklılık göstermektedir”, “H6b5. Devam bağlılığı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c5. Normatif bağlılık kıdeme göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmektedir. Ne var ki, burada elde edilen sonuçlarla benzerlik 

göstermeyen ve örgütsel bağlılığın kıdeme göre farklılaĢmadığını raporlayan 

araĢtırmalara da rastlanmaktadır (Günce, 2013; McFarlin ve Sweney, 1992). Durna 

ve Eren çeĢitli araĢtırma bulgularından yola çıkarak, örgütte uzun yıllar geçiren 

personelin yeni olanlara göre örgüte daha fazla bağlı olduklarını ileri sürmektedirler. 

Hizmet süresi 6 ile 10 yıl arasında olan çalıĢanların bağlılık seviyelerinin daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur (Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009). 

Analiz sonucunda, örgütsel bağlılığın çalıĢılan bölüme göre farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H6a6. Duygusal bağlılık çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H6b6. Devam bağlılığı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H6c6. Normatif bağlılık çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

Analiz sonucunda; devam bağlılığı ile normatif bağlılığın statüye göre 

farklılaĢmadığı, duygusal bağlılığın statüye göre farklılaĢtığı ve yöneticilerin 

çalıĢanlara oranla daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. Buradan 

hareketle; “H6a7. Duygusal bağlılık statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenirken, “H6b7. Devam bağlılığı statüye göre farklılık göstermektedir” ve 
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“H6c7. Normatif bağlılık statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. 

Analiz sonucunda, duygusal bağlılığın eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve lise ve 

daha düĢük seviyede eğitim seviyesine sahip katılımcıların lisans eğitim seviyesine 

sahip çalıĢanlara göre duygusal olarak daha fazla bağlı oldukları sonucuna 

ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde; normatif bağlılığın, eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve 

lise ve daha düĢük seviyede eğitim seviyesine sahip katılımcıların ön lisans veya 

lisans eğitim seviyesine sahip çalıĢanlara göre normatif olarak daha fazla bağlı 

oldukları sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H6a8. Duygusal bağlılık eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H6c8. Normatif bağlılık eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H6b8. Devam 

bağlılığı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenmemektedir. Bir saha çalıĢmasında, lise mezunlarının bağlılık düzeyinin, 

üniversite mezunlarından daha yüksek çıktığı belirlenmiĢtir (Grusky, 1996). Diğer 

taraftan, burada elde edilen sonuçların bir kısmı ile benzerlik göstermeyen ve 

örgütsel bağlılığın eğitim seviyesine göre farklılaĢmadığını raporlayan araĢtırmalara 

da rastlanmaktadır (Günce, 2013).  Durna ve Eren çeĢitli araĢtırma bulgularından 

yola çıkarak, daha düĢük eğitimlilerin eğitimlilere göre örgüte daha fazla bağlı 

olduklarını ileri sürmektedir. Ġlköğretim mezunlarının örgütsel bağlılıklarının 

önlisans mezunlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir (Yazıcıoğlu ve 

Topaloğlu, 2009; Tekingündüz, 2012). 

Analiz sonucunda, duygusal bağlılığın gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir 

seviyesi 2500-3000 TL olan katılımcıların 3000 TL‟den fazla gelire sahip 

katılımcılara duygusal olarak daha az bağlı oldukları sonucuna ulaĢılabilir. Benzer 

Ģekilde, normatif bağlılığın gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir seviyesi 

2500TL‟den az olan katılımcıların 2500-3000 TL olan katılımcılara ve 3000 TL‟den 

fazla gelire sahip katılımcılara göre normatif olarak daha fazla bağlı oldukları 

sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H6a9. Duygusal bağlılık gelir durumuna 

göre farklılık göstermektedir” ve “H6c9. Normatif bağlılık gelir durumuna göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H6b9. Devam bağlılığı gelir 

durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenmemektedir. Örgütsel 

bağlılık genel olarak gelir seviyesine göre farklılaĢmaktadır (Tekingündüz, 2012). 



308 

 

Gelir seviyesi düĢük olanların bağlılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Diğer taraftan, gelir seviyesi ile örgütsel bağlılığın iliĢkili olmadığı ifade 

edilmektedir (McFarlin ve Sweney, 1992). 

9.1.2.7. ĠĢ tatmininin demografik faktörlere göre farklılığına yönelik tartıĢma 

ĠĢ tatmininin demografik faktörlere göre farklılılaĢıp farklılaĢmadığını tespit etmek 

için cinsiyet, medeni durum ve statüye göre analizlerde bağımsız örneklem t-testi; 

yaĢ, deneyim, kıdem, çalıĢılan bölüm, eğitim durumu ve aylık gelire göre analizlerde 

tek yönlü ANOVA kullanılmıĢtır. 

Analiz sonucunda, yükselme tatmininin yaĢa göre farklılaĢtığı ve yaĢı 30 ile 39 

arasında olan katılımcıların 40 yaĢ üzeri katılımcılara nazaran daha düĢük tatmin 

seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, iletiĢim tatmininin 

yaĢa göre farklılaĢtığı ve yaĢı 30 ile 39 arasında olan katılımcıların 29 yaĢ ve daha 

genç katılımcılara kıyasla daha yüksek iletiĢim tatminine ve 40 yaĢ üzeri 

katılımcılara kıyasla daha düĢük iletiĢim tatminine sahip oldukları sonucuna 

ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H7a1. Ücret tatmini yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c1. Yöneticiler tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d1. Ek imkânlar tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e1. Olası ödüller tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f1. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g1. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h1. ĠĢin yapısı tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmezken, “H7b1. Yükselme tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı1. ĠletiĢim tatmini algısı yaĢa göre farklılık göstermektedir” 

hipotezleri desteklenmektedir. Çoknaz (1998),  Aslan (2006), Mahmutoğlu (2007) ve 

Yürür (2008) iĢ tatmininin yaĢa göre farklılaĢmadığını belirtmektedir. Diğer taraftan, 

Esen (2001) yaĢ arttıkça iĢ tatmininin de arttığını savunmaktadır. ĠĢ tatmini ile yaĢ 

arasında pozitif anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (Glisson ve Durick, 1988). HemĢireler 

üzerinde yapılan çalıĢmada, iĢ tatmini ile yaĢ arasında pozitif anlamlı iliĢki 

belirlenmiĢtir (Al-Aameri, 2000). YaĢ ilerledikçe tatminin artmasındaki nedenler 

olası ödüllerin artması ve statünün yükselmesi olabilir (Aydoğan, 2012).  
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Analiz sonucunda, yöneticiler tatmini ve iletiĢim tatmininin cinsiyete göre 

farklılaĢtığı ve kadınların erkeklere oranla daha yüksek tatmin seviyesine sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Buradan hareketle; “H7c2. Yöneticiler tatmini algısı 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı2. ĠletiĢim tatmini algısı cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenirken, “H7a2. Ücret tatmini algısı 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, “H7b2. Yükselme tatmini algısı cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir”, “H7d2. Ek imkânlar tatmini algısı cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir”, “H7e2. Olası ödüller tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f2. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g2. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir”, ve “H7h2. ĠĢin yapısı tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir” desteklenmemektedir. Literatürde bu çalıĢmada elde edilen bulguları 

destekler nitelikte bazı çalıĢmalara rastlamak mümkündür. Erkek yöneticilerin 

kadınlara oranla iĢ tatmini seviyelerinin daha yüksek olduğu saptanmıĢtır 

(Mahmutoğlu, 2007). Diğer taraftan iĢ tatmininin cinsiyete göre farklılaĢmadığını 

raporlayan çalıĢmalara da rastlanmaktadır (Bilgiç, 1998; McFarlin ve Sweney, 1992; 

Gibson, 2011).  

Analiz sonucunda, iĢ tatmininin medeni duruma göre farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (p>0,05). Buradan hareketle; “H7a3. Ücret tatmini algısı medeni duruma 

göre farklılık göstermektedir”, “H7b3. Yükselme tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7c3. Yöneticiler tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7d3. Ek imkânlar tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7e3. Olası ödüller tatmini algısı medeni durumuna 

göre farklılık göstermektedir”, “H7f3. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7g3. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7h3. ĠĢin yapısı tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı3. ĠletiĢim tatmini algısı medeni 

durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir.  Hâlbuki 

Bilgiç‟in bireysel özellikler ve iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi incelediği ve Türkiye'de 

farklı kurumlarda çalıĢanlarla yaptığı araĢtırmasında, medeni durumun iĢ tatminini 

etkilediğini, bekâr çalıĢanların tatminlerinin, evli çalıĢanlara göre daha düĢük 

seviyede olduğu belirtilmiĢtir. BaĢka bir çalıĢmada ise evli çalıĢanlar evli 
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olmayanlara kıyasla daha fazla iĢ tatminine sahip olduğu tespit edilmiĢtir (Bilgiç, 

1998). 

Analiz sonucunda, ücret tatmininin deneyime göre farklılaĢtığı ve deneyimi 11 ile 20 

yıl arasında olan katılımcıların 1 ile 5 yıl arasında olan katılımcılara ve 21 yıl ve daha 

fazla deneyime sahip olan katılımcılara nazaran daha düĢük ücret tatmini seviyesine 

sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, yükselme tatmininin deneyime 

göre farklılaĢtığı ve deneyimi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların 21 yıl ve daha 

fazla deneyime sahip olan katılımcılara nazaran daha düĢük yükselme tatmin 

seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Diğer taraftan, olası ödüller tatmininin 

de deneyime göre farklılaĢtığı ve 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların, 1 ile 5 yıl 

arasında olan katılımcılara ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılara 

nazaran daha düĢük olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna 

ulaĢılabilir. Bunlarla birlikte; iletiĢim tatmininin de deneyime göre farklılaĢtığı ve 

deneyimi 21 yıl ve daha fazla olan katılımcıların, deneyimi 1 ile 5 yıl arasında olan 

katılımcılar ve 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcılara kıyasla daha yüksek iletiĢim 

tatminine sahip oldukları sonucuna ulaĢılabilir.  

Buradan hareketle; “H7c4. Yöneticiler tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d4. Ek imkânlar tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f4. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g4. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h4. ĠĢin yapısı tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Diğer taraftan, “H7a4. Ücret 

tatmini algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7b4. Yükselme tatmini 

algısı deneyime göre farklılık göstermektedir”, “H7e4. Olası ödüller tatmini algısı 

deneyime göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı4. ĠletiĢim tatmini algısı deneyime 

göre farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Diğer taraftan, iletiĢim 

tatmininin ve olası ödüller tatmininin deneyime göre farklılaĢmadığını raporlayan 

çalıĢmalar bulunmaktadır (Tekingündüz, 2012). Deneyim arttıkça olası ödüller 

tatmini azalmaktadır. 

Analiz sonucunda, ücret tatmininin kıdeme göre farklılaĢtığı ve kıdemi 11 ile 20 yıl 

arasında olan katılımcıların 2 ile 5 yıl arasında kıdemi olan ve 21 yıl ve daha fazla 

kıdeme sahip olan nazaran daha düĢük ücret tatmini seviyesine sahip olduğu 



311 

 

sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde; yükselme tatmininin kıdeme göre farklılaĢtığı 

ve kıdemi 2 ile 5 yıl arasında olan katılımcıların, 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip 

olan katılımcılara nazaran daha düĢük yükselme tatmin seviyesine sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Diğer taraftan, ek imkânlar tatmininin de kıdeme göre 

farklılaĢtığı ve kıdemi 11 ile 20 yıl arasında katılımcıların 2 ile 5 yıl arasında olan ve 

kıdemi 1 yıldan daha az olan katılımcılara nazaran daha düĢük ek imkânlar tatmin 

seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Bunlarla birlikte; olası ödüller 

tatmininin de deneyime göre farklılaĢtığı ve kıdemi 6 ile 10 yıl arasında olan 

katılımcıların, 1 yıl ve daha az olan ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan 

katılımcılara kıyasla daha düĢük olası ödüller tatminine sahip oldukları sonucuna 

ulaĢılabilir.  

Buradan hareketle; “H7c5. Yöneticiler tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f5. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7g5. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7h5. ĠĢin yapısı tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı5. ĠletiĢim tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Diğer taraftan, “H7a5. Ücret 

tatmini algısı kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7b5. Yükselme tatmini algısı 

kıdeme göre farklılık göstermektedir”, “H7d5. Ek imkânlar tatmini algısı kıdeme 

göre farklılık göstermektedir” ve “H7e5. Olası ödüller tatmini algısı kıdeme göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Bir iĢyerinde iĢ tatmini 

yüksek çalıĢanların kıdem durumları incelendiğinde 10 yıldan daha fazla çalıĢanların 

daha fazla tatmine sahip oldukları belirlenmiĢtir (Aydoğan, 2012:102). Kıdemi artan 

bir çalıĢanın yükselme imkânının fazlalaĢması iĢ tatmini de olumlu etkilemektedir. 

ĠĢe baĢlanan ilk yıllarda yüksek olan iĢ tatmini 2 ile 5 yıl arasındaki sürede azalmakta 

ve daha sonra kıdemle birlikte artmaya baĢlamaktadır (KarataĢ, 2009). Al-

Aameri‟nin hemĢireler üzerinde yaptığı çalıĢmada ise iĢ tatmini ile kıdem arasında 

anlamlı bir iliĢki belirlenmemiĢtir. Benzer Ģekilde, hizmet süresi ile iĢ tatmininin 

iliĢkili olmadığı ifade edilmektedir (McFarlin ve Sweney, 1992). 

Analiz sonucunda, yöneticiler tatmini algısının çalıĢılan bölüme göre farklılaĢtığı ve 

ARGE biriminde çalıĢanların teknoloji ve idari/mali iĢler birimlerinde çalıĢanlara 

oranla daha yüksek yöneticiler tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 
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Buradan hareketle; “H7a6. Ücret tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b6. Yükselme tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7d6. Ek imkânlar tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e6. Olası ödüller tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f6. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H7g6. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir”, “H7h6. ĠĢin yapısı tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” ve “H7ı6. ĠletiĢim tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. Diğer taraftan “H7c6. 

Yöneticiler tatmini algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

desteklenmektedir. 

Analiz sonucunda, iĢin yapısı tatmini algısının statüye göre farklılaĢtığı ve 

yöneticilerin çalıĢanlara oranla daha fazla hassasiyet gösterdiği sonucuna ulaĢılabilir. 

Buradan hareketle; “H7a7. Ücret tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, 

“H7b7. Yükselme tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7c7. 

Yöneticiler tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7d7. Ek imkânlar 

tatmini algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7e7. Olası ödüller tatmini 

algısı statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7f7. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı 

statüye göre farklılık göstermektedir”, “H7g7. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı statüye 

göre farklılık göstermektedir” ve “H7ı7. ĠletiĢim tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmezken, “H7h7. ĠĢin yapısı tatmini algısı 

statüye göre farklılık göstermektedir” hipotezi desteklenmektedir.  

Yöneticilerin iĢ tatminleri çalıĢanlara kıyasla daha yüksektir (Aydoğan, 2012). 

Benzer Ģekilde, üst düzey statüye sahip bireylerin iĢ tatminleri daha yüksektir (Bilgiç, 

1998). DolaĢır ve DolaĢır (2006)‟da Ankara Üniversitesinde bir meslek 

yüksekokulunda görev yapan akademisyenlere uygulanan anket sonucunda statüye 

göre iĢ tatmininin farklılaĢtığını tespit etmiĢtir. Statü olarak yüksek konumda bulunan 

akademisyenlerin iĢ tatminlerinin daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Diğer taraftan, 

KarataĢ statüyü iĢ tatmininin temel belirleyicilerinden birisi olarak görmektedir. 

Statünün yükselme tatmini yaratacağı ve böylelikle çalıĢanların performanslarında 

artıĢ görüleceği savunulmaktadır. Nitekim iĢ tatminin boyutlarının tamamında 
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yöneticilerin tatmin seviyesinin çalıĢanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir 

(Eren, 2011).  

Analiz sonucunda ücret tatmininin eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve lisansüstü 

eğitim seviyesindeki katılımcıların lise ve daha az, ön lisans ve lisans mezunu olan 

katılımcılara daha düĢük ücret tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 

Benzer Ģekilde, yükselme tatmininin eğitim durumuna göre farklılaĢtığı ve lise ve 

daha az seviyede mezun olan katılımcıların lisans ve lisansüstü mezunu olan 

katılımcılara nazaran daha düĢük yükselme tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna 

ulaĢılabilir. Diğer taraftan, yöneticiler tatmininin de eğitim durumuna göre 

farklılaĢtığı ve lise ve daha az mezunu olan katılımcıların ön lisans ve lisans mezunu 

olan katılımcılara nazaran daha yüksek yöneticiler tatmin seviyesine sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Bunlarla birlikte, iletiĢim tatmininin de eğitim durumuna göre 

farklılaĢtığı ve lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcıların ön lisans ve lisans 

mezunu olan katılımcılara kıyasla daha düĢük iletiĢim tatminine sahip oldukları 

sonucuna ulaĢılabilir.  

Buradan hareketle; “H7a8. Ücret tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7b8. Yükselme tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir”, “H7c8. Yöneticiler tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7ı8. ĠletiĢim tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Diğer taraftan, “H7d8. Ek imkânlar 

tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7e8. Olası ödüller 

tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7f8. ÇalıĢma 

koĢulları tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir”, “H7g8. ĠĢ 

arkadaĢları tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “H7h8. 

ĠĢin yapısı tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri 

desteklenmemektedir. Ücret, yönetici, olası ödüller ve iletiĢim tatmininin eğitim 

seviyesine göre farklılaĢtığını belirten çalıĢmalar bulunmaktadır (Tekingündüz, 

2012). Eğitim seviyesi lisans olanların ücret, olası ödüller ve yönetici tatmini daha 

düĢük, iletiĢim tatmini ise eğitim seviyesi arttıkça artmektadır. 

BaĢka bir çalıĢmada ise iĢ tatmininin eğitim seviyesi ile ters orantılı bir iliĢkisi 

bulunduğu belirtilmektedir. Eğitim seviyesi yükseldikçe iĢ tatmin seviyesinin 

azalmasının nedenlerinin arasında eğitim seviyesi yüksek bireylerin yaptıkları iĢlerin 
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yeteneklerini tam olarak yansıtmaması ve yetki ve sorumluluğun beklentilerin altında 

gerçekleĢmesi yer alabilir (Aydoğan, 2012). Diğer yandan, eğitim düzeyi arttıkça 

çalıĢanın iĢini çeĢitlendirmesi, daha zorlayıcı hale getirmesi, araĢtırmacı ve 

sorgulayıcı yanıyla tekdüzelikten kurtarması ve inisiyatif kullanarak daha özerk bir 

Ģekilde çalıĢması iĢ tatmini de artırabilir (Aydoğan, 2012). Ancak, iĢ tatmini 

algılarına göre çalıĢanların eğitim durumları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı da 

belirlenmiĢtir (Mahmutoğlu, 2007). Benzer Ģekilde, Al-Aameri‟nin hemĢireler 

üzerinde yaptığı çalıĢmada ise iĢ tatmini ile kıdem arasında anlamlı bir iliĢki 

belirlenmemiĢtir. 

Analiz sonucunda, yükselme tatmininin gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir 

seviyesi 2500 TL‟den az katılımcıların gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan 

ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara kıyasla daha yüksek yükselme 

tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Benzer Ģekilde, olası ödüller 

tatmininin gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL 

arasında olan katılımcıların gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara 

nazaran daha yüksek olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna 

ulaĢılabilir. Diğer taraftan, çalıĢma koĢulları tatmininin de gelir durumuna göre 

farklılaĢtığı ve gelir seviyesi 2500 TL‟den az katılımcıların, gelir seviyesi 2500 TL-

3000 TL arasında olan ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara nazaran 

daha yüksek olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılabilir. 

Bunlarla birlikte; iĢin yapısı tatmininin de gelir durumuna göre farklılaĢtığı ve gelir 

seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında olan katılımcıların, gelir seviyesi 3000 TL‟den 

fazla olan ve gelir seviyesi 2500 TL‟den az olan katılımcılara kıyasla daha düĢük iĢ 

yapısı tatminine sahip oldukları sonucuna ulaĢılabilir.  

Sonuç olarak; “H7b9. Yükselme tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir”, “H7e9. Olası ödüller tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir”, “H7f9. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” ve “H7h9. ĠĢin yapısı tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir” hipotezleri desteklenmektedir. Diğer taraftan, “H7a9. Ücret tatmini 

algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7c9. Yöneticiler tatmini algısı 

aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7d9. Ek imkânlar tatmini algısı aylık 

gelire göre farklılık göstermektedir”, “H7g9. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı aylık gelire 
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göre farklılık göstermektedir”, ve “H7ı9. ĠletiĢim tatmini algısı aylık gelire göre 

farklılık göstermektedir” hipotezleri desteklenmemektedir. 

Bilgiç (1998) de yaptığı araĢtırmada, maaĢ ve iĢ tatmininin pozitif iliĢkili olduğunu 

belirlemiĢtir. Bu çalıĢmaya göre; yüksek maaĢ iĢ tatmininin habercisi olmaktadır. 

Aydoğan (2012) gelir seviyesi yüksek olan futbolcuların iĢ tatmin seviyelerinin de 

yüksek olduğunu tespit etmiĢtir. Ücret, yönetici, olası ödüller, iĢ arkadaĢları ve 

iletiĢim tatmininin gelir seviyesine göre farklılaĢtığı baĢka bir çalıĢmada da tespit 

edilmiĢtir (Tekingündüz, 2012). Gelir seviyesi yükseldikçe ücret tatmini artmakta, 

orta gelir seviyesinde olanların diğer tatmin seviyeleri daha düĢük seviyede 

gerçekleĢmektedir. Diğer taraftan, gelir seviyesi ile iĢ tatmininin iliĢkili olmadığı 

ifade edilmektedir (McFarlin ve Sweney, 1992). 

9.2. Sonuç 

Bu çalıĢmada, alan yazında üzerinde sıklıkla durulan örgütsel tutum ve 

davranıĢlardan örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık algısı ve iĢ tatmini arasındaki 

doğrudan ve dolaylı iliĢkiler, bütüncül bir model kapsamında ele alınmıĢtır. 

Yöntemsel olarak yapısal eĢitlik modellemesi tercih edilerek değiĢkenler üzerindeki 

etkilerin tamamının elde edilmesi hedeflenmiĢtir. AraĢtırmanın sorunsalı ise 

Savunma Sanayisinde çalıĢanların iĢ tatminlerinin örgütsel adalet algısından ve 

örgütsel bağlılıktan etkilenip etkilenmediği üzerine teĢkil edilmiĢtir. Anket 

uygulaması sonucunda elde edilen veriler, SPSS ve AMOS paket programı 

aracılığıyla analize tabi tutulmuĢ, sektörel bazda ve genel olarak yönetici ve 

iĢgörenlere yönelik bazı ipuçları elde edilmiĢtir.  Analizlerle elde edilen hipotez 

sonuçları ise Çizelge 9.1‟de yer almaktadır. 
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Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları 

Hipotez Sonuç 

H1. Örgütsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1a. Dağıtımsal adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1a1. Dağıtımsal adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a2. Dağıtımsal adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a3. Dağıtımsal adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1a4. Dağıtımsal adalet algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a5. Dağıtımsal adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1a7. Dağıtımsal adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a8. Dağıtımsal adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1a9. Dağıtımsal adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1b1. ĠĢlemsel adalet algısı ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H1b2. ĠĢlemsel adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1b3. ĠĢlemsel adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b4. ĠĢlemsel adalet algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b5. ĠĢlemsel adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b7. ĠĢlemsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b8. ĠĢlemsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1b9. ĠĢlemsel adalet algısı iletiĢim tatminini etkiler. Desteklenmektedir. 
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H1c. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H1c1. EtkileĢimsel adalet algısı ücret tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1c2. EtkileĢimsel adalet algısı yükselme tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c3. EtkileĢimsel adalet algısı yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c4. EtkileĢimsel adalet algısı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1c5. EtkileĢimsel adalet algısı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H1c7. EtkileĢimsel adalet algısı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c8. EtkileĢimsel adalet algısı iĢin yapısı tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H1c9. EtkileĢimsel adalet algısı iletiĢim tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2. Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H2a. Dağıtımsal adalet algısı örgütsel bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2a1. Dağıtımsal adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2a2. Dağıtımsal adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2a3. Dağıtımsal adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2b. ĠĢlemsel adalet algısı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H2b1. ĠĢlemsel adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2b2. ĠĢlemsel adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2b3. ĠĢlemsel adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2c. EtkileĢimsel adalet algısı örgütsel bağlılığı 

etkilemektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H2c1. EtkileĢimsel adalet algısı duygusal bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2c2. EtkileĢimsel adalet algısı devam bağlılığını 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H2c3. EtkileĢimsel adalet algısı normatif bağlılığı 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3. Örgütsel bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları (Devamı) 



318 

 

H3a. Duygusal bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3a1. Duygusal bağlılık ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3a2. Duygusal bağlılık yükselme tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3a3. Duygusal bağlılık yöneticiler tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a4. Duygusal bağlılık ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a5. Duygusal bağlılık olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a6. Duygusal bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3a7. Duygusal bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3a8. Duygusal bağlılık iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3a9. Duygusal bağlılık iletiĢim tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b. Devam bağlılığı iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3b1. Devam bağlılığı ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b2. Devam bağlılığı yükselme tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b3. Devam bağlılığı yöneticiler tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3b4. Devam bağlılığı ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3b5. Devam bağlılığı olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3b6. Devam bağlılığı çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmektedir. 

H3b7. Devam bağlılığı iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3b8. Devam bağlılığı iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3b9. Devam bağlılığı iletiĢim tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3c. Normatif bağlılık iĢ tatminini etkilemektedir. 
Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H3c1. Normatif bağlılık ücret tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3c2. Normatif bağlılık yükselme tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

H3c3. Normatif bağlılık yöneticiler tatminini etkilemektedir. Desteklenmektedir. 

Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları (Devamı) 
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H3c4. Normatif bağlılık ek imkânlar tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c5. Normatif bağlılık olası ödüller tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c6. Normatif bağlılık çalıĢma koĢulları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c7. Normatif bağlılık iĢ arkadaĢları tatminini 

etkilemektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H3c8. Normatif bağlılık iĢin yapısı tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H3c9. Normatif bağlılık iletiĢim tatminini etkilemektedir. Desteklenmemektedir. 

H4a. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a1. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a1a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a1b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a1c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a2. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a2a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a2b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a2c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a3. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a3a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

 

Desteklenmemektedir. 

H4a3b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a3c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları (Devamı) 
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H4a4. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a4a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a4b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a4c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a5. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a5a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a5b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a5c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a6. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a6a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a6b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a6c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a7. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a7a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a7b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a7c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları (Devamı) 
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H4a8. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4a8a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a8b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4a8c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a9. Örgütsel bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a9a. Duygusal bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4a9b. Devam bağlılığı, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4a9c. Normatif bağlılık, dağıtımsal adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4b1. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b1a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b1b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b1c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b2. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4b2a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b2b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b2c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yükselme 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmektedir. 

H4b3. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b3a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 
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H4b3b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile yöneticiler 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b3c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b4c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b5c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b6c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b7. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b7a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları (Devamı) 



323 

 

H4b7b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b7c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b8. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b8a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b8b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin yapısı 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b8c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4b9. Örgütsel bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4b9a. Duygusal bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b9b. Devam bağlılığı, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4b9c. Normatif bağlılık, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmektedir. 

H4c. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c1. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c1a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c1b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c1c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c2. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir.  

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c2a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c2b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c2c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yükselme tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 
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H4c3. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c3a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c3b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c3c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

yöneticiler tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c4c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile ek 

imkânlar tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c5. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c5a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c5b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c5c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c6. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile çalıĢma 

koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c6a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c6b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 

mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c6c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

çalıĢma koĢulları tatmini arasındaki etkileĢimde 
Desteklenmemektedir. 
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mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

H4c7. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c7a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c7b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile ücret 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c7c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢ 

arkadaĢları tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı 

etkiye sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c8. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H4c8a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c8b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmektedir. 

H4c8c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin 

yapısı tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c9. Örgütsel bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile iletiĢim 

tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 
Desteklenmemektedir. 

H4c9a. Duygusal bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c9b. Devam bağlılığı, etkileĢimsel adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H4c9c. Normatif bağlılık, etkileĢimsel adalet algısı ile 

iletiĢim tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye 

sahiptir. 

Desteklenmemektedir. 

H5. Örgütsel adalet algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H5a. Dağıtımsal adalet algısı demografik faktörlere 

faktörlere göre farklılık göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a1. Dağıtımsal adalet algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a2. Dağıtımsal adalet algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a3. Dağıtımsal adalet algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 
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H5a4. Dağıtımsal adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a5. Dağıtımsal adalet algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a6. Dağıtımsal adalet algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a7. Dağıtımsal adalet algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a8. Dağıtımsal adalet algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5a9. Dağıtımsal adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir.  
Desteklenmemektedir. 

H5b. ĠĢlemsel adalet algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H5b1. ĠĢlemsel adalet algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5b2. ĠĢlemsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5b3. ĠĢlemsel adalet algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5b4. ĠĢlemsel adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5b5. ĠĢlemsel adalet algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5b6. ĠĢlemsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5b7. ĠĢlemsel adalet algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H5b8. ĠĢlemsel adalet algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H5b9. ĠĢlemsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5c. EtkileĢimsel adalet algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H5c1. EtkileĢimsel adalet algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5c2. EtkileĢimsel adalet algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H5c3. EtkileĢimsel adalet algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5c4. EtkileĢimsel adalet algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5c5. EtkileĢimsel adalet algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H5c6. EtkileĢimsel adalet algısı çalıĢılan bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H5c7. EtkileĢimsel adalet algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir.  
Desteklenmemektedir. 
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H5c8. EtkileĢimsel adalet algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H5c9. EtkileĢimsel adalet algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6. Örgütsel bağlılık demografik faktörlere göre farklılık 

göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H6a. Duygusal bağlılık demografik faktörlere göre farklılık 

göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H6a1. Duygusal bağlılık yaĢa göre farklılık göstermektedir. Desteklenmektedir. 

H6a2. Duygusal bağlılık cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a3. Duygusal bağlılık medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a4. Duygusal bağlılık deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a5. Duygusal bağlılık kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a6. Duygusal bağlılık çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a7. Duygusal bağlılık statüye göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a8. Duygusal bağlılık eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6a9. Duygusal bağlılık aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir.  
Desteklenmemektedir. 

H6b. Devam bağlılığı demografik faktörlere göre farklılık 

göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H6b1. Devam bağlılığı yaĢa göre farklılık göstermektedir. Desteklenmemektedir. 

H6b2. Devam bağlılığı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6b3. Devam bağlılığı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6b4. Devam bağlılığı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6b5. Devam bağlılığı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6b6. Devam bağlılığı çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6b7. Devam bağlılığı statüye göre farklılık göstermektedir. Desteklenmektedir. 

H6b8. Devam bağlılığı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H6b9. Devam bağlılığı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6c. Normatif bağlılık demografik faktörlere göre farklılık 

göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 
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H6c1. Normatif bağlılık yaĢa göre farklılık göstermektedir. Desteklenmemektedir. 

H6c2. Normatif bağlılık cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H6c3. Normatif bağlılık medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6c4. Normatif bağlılık deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6c5. Normatif bağlılık kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H6c6. Normatif bağlılık çalıĢılan bölüme göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H6c7. Normatif bağlılık statüye göre farklılık 

göstermektedir.  
Desteklenmemektedir. 

H6c8. Normatif bağlılık eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmektedir. 

H6c9. Normatif bağlılık aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H7. ĠĢ tatmini algısı demografik faktörlere göre farklılık 

göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7a. Ücret tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7a1. Ücret tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 
Desteklenmemektedir. 

H7a2. Ücret tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7a3. Ücret tatmini algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7a4. Ücret tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7a5. Ücret tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7a6. Ücret tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7a7. Ücret tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7a8. Ücret tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7a9. Ücret tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7b. Yükselme tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7b1. Yükselme tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7b2. Yükselme tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7b3. Yükselme tatmini algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 
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H7b4. Yükselme tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7b5. Yükselme tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7b6. Yükselme tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7b7. Yükselme tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7b8. Yükselme tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7b9. Yükselme tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7c. Yöneticiler tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7c1. Yöneticiler tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7c2. Yöneticiler tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7c3. Yöneticiler tatmini algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7c4. Yöneticiler tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7c5. Yöneticiler tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7c6. Yöneticiler tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7c7. Yöneticiler tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7c8. Yöneticiler tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7c9. Yöneticiler tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d. Ek imkânlar tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7d1. Ek imkânlar tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d2. Ek imkânlar tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d3. Ek imkânlar tatmini algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d4. Ek imkânlar tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d5. Ek imkânlar tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7d6. Ek imkânlar tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d7. Ek imkânlar tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

Çizelge 9.13: Hipotez Sonuçları (Devamı) 



330 

 

H7d8. Ek imkânlar tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7d9. Ek imkânlar tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e. Olası ödüller tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7e1. Olası ödüller tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e2. Olası ödüller tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e3. Olası ödüller tatmini algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e4. Olası ödüller tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7e5. Olası ödüller tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7e6. Olası ödüller tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e7. Olası ödüller tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e8. Olası ödüller tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7e9. Olası ödüller tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7f. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı demografik faktörlere 

göre farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7f1. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f2. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f3. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f4. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı deneyime göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f5. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f6. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f7. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f8. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7f9. ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı aylık gelire göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7g. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7g1. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 
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H7g2. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g3. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g4. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g5. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g6. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g7. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g8. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7g9. ĠĢ arkadaĢları tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h. ĠĢin yapısı tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7h1. ĠĢin yapısı tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h2. ĠĢin yapısı tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h3. ĠĢin yapısı tatmini algısı medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h4. ĠĢin yapısı tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h5. ĠĢin yapısı tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h6. ĠĢin yapısı tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h7. ĠĢin yapısı tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7h8. ĠĢin yapısı tatmini algısı eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7h9. ĠĢin yapısı tatmini algısı aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7ı. ĠletiĢim tatmini algısı demografik faktörlere göre 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen 

Desteklenmektedir. 

H7ı1. ĠletiĢim tatmini algısı yaĢa göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7ı2. ĠletiĢim tatmini algısı cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7ı3. ĠletiĢim tatmini algısı medeni duruma göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7ı4. ĠletiĢim tatmini algısı deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7ı5. ĠletiĢim tatmini algısı kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

Çizelge 9.1: Hipotez Sonuçları (Devamı) 



332 

 

H7ı6. ĠletiĢim tatmini algısı çalıĢtığı bölüme göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7ı7. ĠletiĢim tatmini algısı statüye göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

H7ı8. ĠletiĢim tatmini algısı eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmektedir. 

H7ı9. ĠletiĢim tatmini algısı gelir seviyesine göre farklılık 

göstermektedir. 

Desteklenmemektedir. 

Sonuçlar genel anlamda değerlendirildiğinde; örgütsel adalet algısının iĢ tatminini 

kısmen etkilediği, bu etkileĢimde örgütsel bağlılığın bir kısım aracılık etkisinin 

olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuçlar aĢağıda belirtildiği Ģekliyle detaylandırılmıĢtır: 

Duygusal bağlılık; dağıtımsal adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini, etkileĢimsel adalet 

algısı ile iĢ arkadaĢları tatmini ve etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Devam bağlılığı; dağıtımsal adalet algısı ile ek imkânlar tatmini, dağıtımsal adalet 

algısı ile iĢin yapısı tatmini ve etkileĢimsel adalet algısı ile iĢin yapısı tatmini 

arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Normatif bağlılık; dağıtımsal adalet algısı ile yükselme tatmini, dağıtımsal adalet 

algısı ile ek imkânlar tatmini, dağıtımsal adalet algısı ile olası ödüller tatmini, 

iĢlemsel adalet algısı ile yükselme tatmini, iĢlemsel adalet algısı ile iletiĢim tatmini, 

etkileĢimsel adalet algısı ile yükselme tatmini, etkileĢimsel adalet algısı ile olası 

ödüller tatmini arasındaki etkileĢimde mediatör/aracı etkiye sahiptir. 

Demografik faktörler açısından örgütsel adalet algısı kısmen farklılaĢmaktadır. 

Dağıtımsal adalet algısı, demografik faktörlere göre farklılık göstermezken, iĢlemsel 

adalet algısı, statüye ve eğitim durumuna göre, etkileĢimsel adalet algısı ise cinsiyete, 

eğitim durumuna ve çalıĢılan bölüme göre farklılık göstermektedir. ĠĢlemsel adalet 

algısı bakımından; yöneticiler iĢgörenlere göre, lisansüstü eğitim seviyesine sahip 

çalıĢanlar eğitim seviyesi lise veya daha düĢük olan çalıĢanlara göre, etkileĢimsel 

adalet açısından; kadınlar erkeklere, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip 

çalıĢanlar eğitim seviyesi önlisans ve lise veya daha düĢük olan çalıĢanlara göre, 

güvenlik biriminde çalıĢanlar da teknoloji ve idari/mali iĢler birimlerinde çalıĢanlara 

göre daha fazla hassasiyet göstermektedir. 

Örgütsel bağlılık da demografik faktörlere göre kısmen farklılaĢmaktadır. Duygusal 

bağlılık; yaĢa, medeni duruma, deneyime, kıdeme, statüye, eğitim seviyesine ve gelir 
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durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu bakımdan 40 yaĢ ve üzerinde bulunan 

katılımcılar, 29 yaĢ ve altında veya 30-39 arası yaĢta bulunan katılımcılara oranla,  

30-39 arası yaĢta bulunan katılımcılar, 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılara oranla, 

evli olanlar evli olmayanlara oranla, 11-20 yıl arasında deneyime sahip olan 

katılımcılar, 1-5 yıl arasında deneyime sahip katılımcılara oranla, 21 yıl ve üzerinde 

deneyime sahip katılımcılar 6-10 yıl arasında deneyime sahip katılımcılara oranla, 

11-20 yıl arası arası ile 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip katılımcılar, 1 yıldan az 

kıdeme sahip katılımcılara oranla, yöneticiler çalıĢanlara kıyasla, eğitim seviyesi lise 

ve daha az olan katılımcılar, lisans eğitim seviyesine sahip katılımcılara oranla ve 

3000 TL‟den fazla gelire sahip katılımcılar, gelir seviyesi 2500-3000 TL olan 

katılımcılara oranla çalıĢtığı örgüte duygusal olarak daha fazla bağlıdır.  

Devam bağlılığı; yaĢa, medeni duruma, deneyime ve kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. Bu bakımdan 40 yaĢ ve üzerinde bulunan katılımcılar, 29 yaĢ ve 

altında bulunan katılımcılara oranla, evli olanlar evli olmayanlara oranla, 21 yıl ve 

üzerinde deneyime sahip katılımcılar, 1-5 yıl arasında deneyime sahip katılımcılara 

oranla ve 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip katılımcılar, 1 yıldan az kıdeme sahip 

katılımcılara oranla çalıĢtığı örgüte daha fazla devam bağlılığı hissetmektedir. 

Normatif bağlılık; yaĢa, medeni duruma, deneyime, kıdeme, eğitim durumuna ve 

gelir seviyesine göre farklılık göstermektedir. Bu bakımdan 40 yaĢ ve üzerinde 

bulunan katılımcılar, 29 yaĢ ve altında bulunan katılımcılara oranla, evli olanlar evli 

olmayanlara oranla, 11-20 yıl arası arası ve 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip 

katılımcılar, 1-5 yıl arasında deneyime sahip katılımcılara oranla, 21 yıl ve üzerinde 

deneyime sahip katılımcılar, 6-10 yıl arasında deneyime sahip katılımcılara oranla, 

21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip katılımcılar, 1 yıldan az kıdeme sahip katılımcılara 

oranla, 21 yıl ve üzerinde veya 11-20 yıl arasında kıdeme sahip katılımcılar, 2-5 yıl 

arasında kıdeme sahip katılımcılara oranla, eğitim seviyesi lise ve daha düĢük olan 

katılımcılar, lisans veya önlisans eğitim seviyesine sahip katılımcılara oranla, gelir 

seviyesi 2500TL‟den az olan katılımcılar, 2500-3000 TL olan katılımcılara ve 3000 

TL‟den fazla gelire sahip katılımcılara oranla örgüte normatif olarak çalıĢtığı örgüte 

daha fazla bağlıdır. 

Benzer Ģekilde, iĢ tatmininin demografik faktörlere göre kısmen farklılaĢtığı 

görülmektedir. AĢağıdaki analizler sonucunda; iĢ tatmininin boyutlar bazında hangi 
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demografik faktörlere göre farklılaĢtığına yer verilmektedir. ĠĢ arkadaĢları tatmini 

algısı, herhangi bir demografik faktöre göre farklılık göstermemektedir.  

Ücret tatmini; deneyime, kıdeme ve eğitim durumuna göre farklılık 

göstermemektedir. Deneyimi 11 ile 20 yıl arasında olan katılımcıların 1 ile 5 yıl 

arasında olan katılımcılara ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılara 

oranla daha düĢük ücret tatmini seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Benzer Ģekilde, kıdemi 11 ile 20 yıl arasında olan katılımcıların 2 ile 5 yıl arasında 

kıdemi olan ve 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olanlara oranla daha düĢük ücret 

tatmini seviyesine sahip olduğu görülmüĢtür. Lisansüstü eğitim seviyesindeki 

katılımcıların lise ve altı ayrıca ön lisans ve lisans mezunu olan katılımcılara oranla 

daha düĢük ücret tatmini seviyesine sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Yükselme tatmini algısı; yaĢa, deneyime, kıdeme, eğitim durumuna ve gelir 

seviyesine göre farklılık göstermektedir. YaĢı 30 ile 39 arasında olan katılımcıların 

40 yaĢ üzeri katılımcılara oranla daha düĢük yükselme tatmini seviyesine sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Deneyimi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların 21 

yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılara oranla daha düĢük yükselme 

tatmin seviyesine sahip olduğu görülmüĢtür. Benzer Ģekilde, kıdemi 2 ile 5 yıl 

arasında olan katılımcıların 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan katılımcılara 

oranla daha düĢük yükselme tatmin seviyesine sahip olduğu görülmüĢtür. Lise ve 

daha az seviyede mezuniyeti olan katılımcıların lisans ve lisansüstü mezunu olan 

katılımcılara oranla daha düĢük yükselme tatmin seviyesine sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. Gelir seviyesi 2500 TL‟den az olan katılımcıların gelir seviyesi 2500 TL-

3000 TL arasında olan ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara oranla 

daha yüksek yükselme tatmini seviyesine sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Yöneticiler tatmini algısı; cinsiyete, çalıĢılan bölüme ve eğitim seviyesine göre 

farklılık göstermektedir. Kadınların erkeklere oranla daha yüksek yöneticiler tatmini 

seviyesine sahip olduğu sonucu elde edilmiĢtir. ARGE biriminde çalıĢanların 

teknoloji ve idari/mali iĢler birimlerinde çalıĢanlara oranla daha yüksek yöneticiler 

tatmini seviyesine sahip olduğu görülmüĢtür. Lise ve daha alt seviyede mezuniyeti 

olan katılımcıların ön lisans ve lisans mezunu olan katılımcılara oranla daha yüksek 

yöneticiler tatmin seviyesine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Ek imkânlar tatmini algısı, kıdeme göre farklılık göstermektedir. Kıdemi 11 ile 20 yıl 

arasında olan katılımcıların, 2 ile 5 yıl arasında olan ve kıdemi 1 yıldan daha az olan 

katılımcılara oranla daha düĢük ek imkânlar tatmin seviyesine sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Olası ödüller tatmini algısı; deneyime, kıdeme ve aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların, 1 ile 5 yıl arasında olan 

katılımcılara ve 21 yıl ve daha fazla deneyime sahip olan katılımcılara oranla daha 

düĢük olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu sonucu elde edilmiĢtir. Benzer 

Ģekilde; kıdemi 6 ile 10 yıl arasında olan katılımcıların, 1 yıl ve daha az olan ve 21 

yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan katılımcılara oranla daha düĢük olası ödüller 

tatminine sahip oldukları belirlenmiĢtir. Gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında 

olan katılımcıların gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara oranla daha 

yüksek olası ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma koĢulları tatmini algısı, aylık gelire göre farklılık göstermektedir. Gelir 

seviyesi 2500 TL‟den az olan katılımcıların gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL arasında 

olan ve gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan katılımcılara oranla daha yüksek olası 

ödüller tatmin seviyesine sahip olduğu saptanmıĢtır. 

ĠĢin yapısı tatmini algısı, statüye ve gelir seviyesine göre farklılık göstermektedir. 

Yöneticilerin çalıĢanlara oranla iĢin yapısından elde edecekleri tatmin konusunda 

daha fazla hassasiyet gösterdiği ortaya çıkmıĢtır. Gelir seviyesi 2500 TL-3000 TL 

arasında olan katılımcıların gelir seviyesi 3000 TL‟den fazla olan ve gelir seviyesi 

2500 TL‟den az olan katılımcılara oranla daha düĢük iĢ yapısı tatminine sahip 

oldukları tespit edilmiĢtir. 

ĠletiĢim tatmini algısı; yaĢa, cinsiyete, deneyime ve eğitim seviyesine göre farklılık 

göstermektedir. YaĢı 30 ile 39 arasında olan katılımcıların 29 yaĢ ve daha genç 

katılımcılara oranla daha yüksek iletiĢim tatminine, 40 yaĢ üzeri katılımcılara oranla 

ise daha düĢük iletiĢim tatminine sahip oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Diğer 

taraftan, kadınların erkeklere oranla daha yüksek iletiĢim tatmini seviyesine sahip 

olduğu sonucu elde edilmiĢtir. Bunlarla birlikte; deneyimi 21 yıl ve daha fazla olan 

katılımcıların, deneyimi 1 ile 5 yıl arasında olan katılımcılara ve 6 ile 10 yıl arasında 

olan katılımcılara kıyasla daha yüksek iletiĢim tatminine sahip oldukları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Lisansüstü eğitim seviyesindeki katılımcıların ön lisans ve lisans 
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mezunu olan katılımcılara oranla daha düĢük iletiĢim tatminine sahip oldukları tespit 

edilmiĢtir. 

9.3. Öneriler 

ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar ve saha uygulamasından yapılan çıkarımlar 

neticesinde; yönetim alanında çalıĢma yapacak araĢtırmacı, uzman ve 

akademisyenlere yönelik bazı öneriler aĢağıda yer almaktadır.  

9.3.1. AraĢtırma sonuçlarına yönelik öneriler 

Bu araĢtırma, konusu itibariyle alanda pek çok kez yazılmıĢ ve çalıĢılmıĢ olan 

değiĢkenleri içermektedir. Fakat burada esas olan yani bu araĢtırmanın diğer 

araĢtırmalardan ayrıldığı temel farkı, Savunma Sanayisi gibi öznel ve kapalı bir 

sahada çalıĢılmıĢ olmasıdır. Öyle ki, araĢtırma sonuçlarının, ülkemizin milli 

projelerine çok önemli katkılar sağlayan çalıĢanların bulunduğu iĢletmelerdeki 

yöneticiler ve iĢgörenler açısından çok önem arz ettiği düĢünülmektedir. Çünkü bu 

sahada çalıĢılmıĢ çok az çalıĢma bulunmaktadır. Bunun sebebi olarak ülkelerdeki 

ulusal güvenlik ve çalıĢma konularının gizliliğinden dolayı yöneticilik 

fonksiyonlarının ve çalıĢma koĢullarının da kapalı kalması zorunluluğunun olduğu 

Ģeklinde düĢünülmektedir. Zaten bu sebeple de firma isimleri araĢtırmada 

belirtilmemiĢtir. 

Genel olarak araĢtırma sonuçları değerlendirildiğinde; örgütsel adalet algısının iĢ 

tatminini kısmen etkilediği, bu etkileĢimde ise örgütsel bağlılığın iĢ tatmini üzerinde 

bir kısım aracılık etkisinin olduğu sonuç verileri dikkatle incelenmelidir. Çünkü tüm 

bu analizler üzerinde detaylı çalıĢılmıĢ ve ardından yapılan araĢtırma sonuçlarına 

yönelik önerilerin bundan sonraki araĢtırmalara yol göstereceği öngörülmüĢtür. 

ÇalıĢanlarda yüksek seviyede duygusal bağlılık algısı sağlayarak onları iĢletmede 

tutmak isteyen yöneticilerin, çalıĢma ortamının barıĢ ve huzurunu temin edecek 

sistematik ve kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir. Aksi takdirde devam bağlılığı 

yüksek olan iĢgörenlerin mecburiyetten süreçleri yönettiği bir iĢletmenin varlığı söz 

konusu olacaktır. Bu durumda ise iĢletmelerin ürün ve hizmet çıktısı, muhtemelen 

beklenenin altında kalacaktır.  
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AraĢtırmada, katılımcılar cinsiyetleri açısından değerlendirilmiĢ ve katılımcılardan 

327 kiĢinin (%76,4) erkek, 101 kiĢinin (%23,6) ise kadın olduğu belirlenmiĢtir. 

Ayrıca medeni durumlarına göre katılımcılardan 116 kiĢinin (%27,1) bekâr, 302 

kiĢinin (%70,6) evli, 10 kiĢinin (%2,3) de dul olduğu belirlenmiĢtir. Bu kapsamda; 

iĢletmelerde insan kaynakları uygulamaları, bu demografik unsurlar çerçevesinde 

değerlendirilmeli ve örgütsel bağlılığı sağlayacak Ģekilde tasarlanarak 

uygulanmalıdır.  

Bununla birlikte, iĢe alımlarda sosyal network kullanılarak referans usulünün tercih 

edilmesi, normatif bağlılığı sağlayabilecektir. Ancak bu uygulama, diğer çalıĢanlar 

arasında adalet duygusunun zedelenmesine sebep olabilecektedir. Bu konuda çok 

hassas davranılmalıdır. 

Katılımcılar statüleri açısından değerlendirildiğinde; 378 kiĢinin (%88,3) iĢgören 

olduğu, buna karĢın sadece 50 kiĢinin (%11,7) yönetici pozisyonunda olduğu 

görülmektedir. Yine katılımcıların çalıĢtıkları birimlere bakıldığında; 38 kiĢinin 

(%8,9) ARGE biriminde, 249 kiĢinin (%58,2) teknoloji biriminde, 9 kiĢinin (%2,1) 

güvenlik biriminde ve 132 kiĢinin (%30,8) ise idari/mali iĢler birimde çalıĢtığı 

görülmektedir. Bu veriler, iĢletmelerin gelecek vizyon planlarındaki personel alımı 

ve doğru iĢe-doğru adam istihdamı konularına uygun bir mantıkta 

değerlendirilmelidir. Bu kapsamda; iĢletmelerde iĢ tasarımı ve analizi yapılırken, 

görev tanım formlarındaki belirsiz ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilerek 

iĢlerle alakalı rol belirsizliği ve rol çatıĢmasına müsaade etmemek gerekmektedir. 

Böylece istihdam edilen personelin hem yapacağı iĢle hem de gelecekle ilgili 

kaygıları giderilmiĢ olacaktır. Ayrıca iĢletmelerde iĢin monotonlaĢmasının önüne 

geçebilmek için iĢ rotasyonu, iĢ zenginleĢtirme ve iĢte derinlemesine uzmanlaĢma 

gibi tekniklerden faydalanmak yerinde olacaktır. 

Katılımcılara diğer bir yönden yani eğitim seviyeleri açısından bakıldığında; 7 

kiĢinin (%1,6) ilköğretim, 89 kiĢinin (%20,8) lise, 75 kiĢinin (%17,5) ön lisans, 211 

kiĢinin (%49,3) lisans ve 46 kiĢinin (%10,7) yüksek lisans seviyesinde eğitime sahip 

olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların yaĢları, deneyimleri, kıdemleri ve gelir 

durumları incelenmiĢtir. Yine katılımcıların firmalarındaki çalıĢma sürelerinin 

incelenmesi sonrası, yaĢlarının 18 ile 64 arasında değiĢtiği, ortalama yaĢın 38,64 

olduğu ve standart sapmasının da 10,91 olduğu görülmektedir. Katılımcıların gelir 
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durumları incelendiğinde ise asgari ücretle 8000 TL arasında değiĢtiği, ortalama 

gelirin 2889,89 TL olduğu ve standart sapmasının da 591,05 TL olduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda özellikle ücretlendirme ve ek faydaların 

belirlenmesinde kullanılacak yöntemlerin Ģeffaf bir Ģekilde çalıĢanlarla paylaĢılması, 

hatta bu tür politikaların yapımına çalıĢanların katkı sağlaması, örgütsel adalet 

duygusunu pekiĢtirebilir, örgütsel bağlılığı artırabilir ve sonuç olarak da yüksek iĢ 

tatmini sağlayabilir. Eğitim ve geliĢtirme faaliyetleri kapsamında ise çalıĢanların 

ihtiyaç duyacakları para, zaman, iĢgücü gibi kaynakların kullanıma verilmesi, üretim 

süreçlerine dâhil edilmesi verimli ve üretken çalıĢmaları artırabilir. Ekip çalıĢmaları 

ile desteklenen eğitim ve geliĢtirme faaliyetleri, çalıĢanlara kendilerini 

gerçekleĢtirme olanağı tanımaktadır. Bu açıdan artacak iĢ tatmini duygusal bağlılığın 

da artmasını sağlayabilecektir. 

Bunlara ilave olarak, demografik veriler genel olarak değerlendirildiğinde; 

katılımcıların çoğunluğunun erkek (%76,4), evli (%70,6) ve lisans (%49,3) 

seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların büyük 

kısmının teknoloji ve idari/mali iĢler (%89)  birimlerinde iĢgören pozisyonunda 

görev yaptıkları ve kurum içerisindeki kıdem sürelerinin ortalamasının 13 yıl olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda; kariyer merdivenlerinin belirlenmesi, gelecek 

planlarının uzun vadeli yapılması ve kiĢisel bazda çalıĢanlarla ilgilenilmesi duygusal 

bağlılığı artırıcı bir etken olacaktır. Terfilerin adil bir Ģekilde yetkinliklere dayalı 

yapılması da diğer adil uygulamalarla birlikte daha anlam kazanmaktadır. 

Örgütsel politikaların yazılı hale getirilmesi, çalıĢanlarla paylaĢılması, çalıĢanların 

Ģikâyet ve önerileri doğrultusunda revize edilmesi ve geri bildirimlerde bulunulması 

çalıĢanların örgütsel bağlılık seviyelerini yükseltecektir. 

Etkili iletiĢim ortamı, huzurlu bir çalıĢma ortamının sağlanmasında adil 

uygulamalarla birlikte kilit bir rol oynamaktadır. Bilginin hızlı bir Ģekilde aynı anda 

tüm çalıĢanlara ulaĢtırılması örgütsel adalet duygusunu pekiĢtirecektir. Ayrıca 

yönetime geri dönüt kapsamında Ģikâyet ve önerilerin ulaĢtırılma kolaylığı 

sağlanması çalıĢanların duygusal ve normatif bağlılığını artıracaktır. 



339 

 

9.3.2.  AraĢtırmacılara yönelik öneriler 

AraĢtırmadaki en önemli sınırlılık; ulaĢılacak bulguların, incelenen örgüt düzeyinde 

değerlendirilecek olmasıdır. Dolayısıyla araĢtırma Savunma Sanayi kurumları 

örnekleminden oluĢtuğu için diğer sektörlere veya tüm çalıĢanlara genellenemez. Bu 

nedenle farklı örneklemler için modelin test edilmesi gerekmektedir. Yani baĢka 

kurumlarda da bu modelleme denemesinin yapılmasının bu sahada yöneticilik yapan 

idarecilere faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca iĢ tatmininin belirleyicileri 

olarak diğer değiĢkenlerin (örgütsel güven, örgütsel vatandaĢlık vs.) etkisinin de 

araĢtırılması önerilmektedir. Yine, gerek projelerin icrası gerekse de rutin 

faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan nitelikli beĢeri semaye ve örgütlerin 

gelecek planları için çok fayda sağlayacak entelektüel sermayenin de farklı 

çalıĢmalarda irdelenmesinin alana katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.    

Bununla birlikte, araĢtırma kesitsel bir tasarıma sahiptir. AraĢtırmada ele alınan 

değiĢkenler, zaman içinde değiĢime uğrayabileceğinden araĢtırmanın bulguları, 

uygulandığı zaman dilimi ile sınırlıdır. AraĢtırma bulgularının yaygınlaĢtırılabilmesi 

ve genellenebilmesi için benzer çalıĢmaların deneysel ve boylamsal tasarımlarla 

yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, örgütsel bağlılık ile diğer 

örgütsel davranıĢlar arasındaki iliĢkilerin net bir Ģekilde belirlenebilmesi için 

boylamsal ve daha fazla sayıda örneklemler içeren çalıĢmaların yapılması 

araĢtırmacılara önerilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



341 

 

 

KAYNAKLAR 

Adams, J. S. (1965). “Inequity In Social Exchange”, Advances In Experimental 

Social Psychology, 2. 

Adanalı, E. C. (2007). “Kuruma Bağlılık Olgusuna Genel Bir BakıĢ”, Endüstriyel 

Klinik Psikoloji Ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya 

İş Yaşamında Psikoloji, Tarık SolmuĢ (ed.), Beta Yayınları, Ġstanbul, 

ss.1-15.  

Ağıroğlu-Bakır, A. (2013). “Öğretmenlerin PaylaĢılan Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık 

Algıları Arasındaki ĠliĢkinin Analizi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. 

Akat, Ġ. B. ve Gönül Budak, G. (1994). İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım, 

Ġstanbul. 

Akca, B. (2012). “DönüĢümcü Liderlik Ġle Örgütsel Bağlılık, ĠĢ Tatmini Ve ĠĢten 

Ayrılma Niyeti Arasındaki ĠliĢkilerde Örgütsel Adaletin Rolü: ĠSO 

ĠĢletmelerinde Bir AraĢtırma”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

 Akgündüz, Y. (2012). “Konaklama ĠĢletmelerinde Otantik Liderlik Ve Öz Yeterlilik 

Arasındaki ĠliĢkinin Analizi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz 

Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği, Ġzmir. 

Aksoy, H. (2007). “Örgüt Ġklimi Ve Motivasyon”, Tarık SolmuĢ (ed.), Endüstriyel 

Klinik Psikoloji Ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya 

İş Yaşamında Psikoloji, Beta Yayınları, Ġstanbul, ss:16-58. 

Al-Aameri, A. S. (2000). “Job Satisfaction And Organizational Commitment For 

Nurses”, Saudi Medical Journal, 21 (6), pp:531-535. 

AlkıĢ, H. (2001). “ÇalıĢanların Performansının Arttırılmasında Motivasyon 

Araçlarının Kullanılması Üzerine Bir AraĢtırma”, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara.  

Allen, N. J. (2003). “Organizational Commitment In The Military: A Discussion Of 

Theory And Practice”, Military Psychology, 15 (3), p.237. 



342 

 

Allen, N. ve Meyer, J. P. (1990). “The Measurement And Antecedents Of Affective, 

Continuance And Normative Commitment To The Organization”, 

Journal Of Occupational Psychology,  63 (1). 

AltaĢ, S. S. ve Çekmecelioğlu, H. G. (2015). “Örgütsel Adalet Algısının ĠĢ Tatmini, 

Örgütsel Bağlılık Ve ĠĢ Performansı Üzerindeki Etkileri: Okul Öncesi 

Öğretmenleri Üzerinde Bir araĢtırma”, Atatürk Üniversitesi İİB Dergisi, 

29 (3), ss:421-439. 

Ambrose, M., Hess, R. L. ve Ganesan, S. (2007). “The relationship Between 

Justice And Attitudes: An examination Of Justice Effects On Event 

And System-Related Attitudes”, Organizational Behavior And Human 

Decision Processes, 103, pp:21-26. 

Anderson, D. M. ve Shinew, K. J. (2003). “Gender Equity In The Context Of 

Organizational Justice: A Closer Look At A Reoccurring Issue In The 

Field”, Journal of Leisure Research, 35 (2), p.228. 

Arbak, Y. ve Kesken, J. (2005). “Örgütsel Bağlılık, Sağlık Hizmetlerinde Sürekli 

GeliĢim Ġçin DavranıĢsal Bir YaklaĢım”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yayınları, Ġzmir. 

Arslantürk, G. ve ġahan, S. (2012). “Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık 

Arasındaki ĠliĢkinin Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü Örnekleminde 

Ġncelenmesi”, Polis Bilimleri Dergisi, 14 (1), ss:135-160.  

Aslan, H. (2006). “ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Düzeylerine Göre Depresyon, Benlik 

Saygısı Ve Denetim Odağı Algısı DeğiĢkenlerinin Ġncelenmesi”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Asunakutlu, T. (2011). “Örgütsel Güvenin OluĢturulmasına ĠliĢkin Unsurlar Ve Bir 

Değerlendirme”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 (9), 

ss:1-13. 

AĢan, Ö. (2007). “Motivasyon”, Yönetim Ve Organizasyon, Salih Güney (ed.), Nobel 

Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, ss:293-327. 

Aydoğan, H. (2012). “Profesyonel Futbolcuların Ögütsel Adalet Algıları Ve Benlik 

Saygıları Ġle ĠĢ Doyumları Arasındaki ĠliĢki”, (Yayımlanmamış Doktora 

Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Bağcı, Z. (2013). “ÇalıĢanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları 

Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Ġnceleme”, Uluslararası 

Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), ss:163-184. 

Bal, V. (2014). “Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisi: Manisa‟daki Eğitim 

Kurumlarında Bir AraĢtırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), ss:1-9. 



343 

 

Balay, R. (2000). Yönetici Ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın 

Dağıtım, Ankara. 

Balcı, E. (1992). Ödüller Güdeleme Kuramları Ve Türkiye'de Öğretmen Ödülleri, 

Adım Yayıncılık. 

Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji Ve Taktikler, Pegem Akademi 

Yayıncılık, Ankara. 

Bandura, A. (1977). “Social Learning Theory”, Albert Bandura (ed.), New Jersey: 

Prentice Hall. 

Bandura, A. (1993). “Perceived Self-efficacy In Cognitive Development And 

functioning”, Educational Psychologist, 28 (2), pp:117–148. 

Barutçugil, Ġ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, 

Ġstanbul. 

Beck, K.  ve Wilson, C. (2000). “Development Of Affective Organizational 

Commitment: A Cross-Sequential Examination Of Change With 

Tenure”, Journal Of Vocational Behavior, 56, pp:111-130. 

Becker, H. S. (1960). “Notes On The Concept Of Commitment”, American Journal 

Of Sociology. 

Becker, T. E. ve Billings, R. S. (1993). “Profiles Of Commitment: An Empirical 

Test”, Journal Of Organizational Behavior, 14 (2), pp:177-190. 

Bedük, A. (2011). Örgüt Psikolojisi Yeni Yaklaşımlar Güncel Konular, Atlas 

Akademi Yayını, Konya. 

Beer, M. (1964). “Organizational Size And Job Satisfaction”, Academy Of 

Management Journal, 7 (1). 

Begley, T. M. ve Zajka, J. M. (1993). “Panel Analysis Of The Moderating Effects 

Of Commitment On Job Satisfaction, Intent To Quit, And Health 

Following Organizational Change”, Journal Of Applied Psychology, 78, 

pp:552-556.    

Bennett, S., Gzirishvili, D. ve Kanfer, R. (2000). “Determinants Of Health Worker 

Motivation in Tblisi, Georgia: A 360 Degree Assessment In Two 

Hospitals, Major Applied Research 5, Working Paper 6”, 9. Bethesda, 

MD: Partnerships For Health Reform Project, Abt Associates Inc.  

Berry, M. L. (1998). Psychology At Work: An Introduction To Industrial And 

Organizational Psychology, 2. Baskı, McGraw-Hill, New York. 

Bidder, S. L., Chang, C. C. ve Tyler, T. R. (2001). “Procedural Justice And 

Retaliation In Organizations: Comparing Cross-Nationally The 



344 

 

Importance Of Fair Group Processes”, International Journal Of 

Conflict Management, 12 (4), pp:295-311. 

Bies, R. J.ve Moag, J. S. (1986). “Interactional Justice: Communication Criteria Of 

Fairness”, Research On negotiation In Organizations, 1 (1). 

Bilgiç, R. (2008). “ĠĢ Özellikleri Kuramı: GeniĢ Kapsamlı Gözden Geçirme”, Türk 

Psikoloji Yazıları, 11 (22), ss:66-77. 

Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar, Yaklaşımlar, Bağlam 

Yayınları, Ġstanbul. 

Bingöl, D. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, 9. Baskı, Ġstanbul.  

Blanchard, K. (1997). “Kalite ve Koçluk”, Executive Excellence, 1 (8), pp:5-6. 

Blau, G. (1993). “Testing The Relationship Of Locus Of Control To Different 

Perfermance Dimensions”, Journal Of Occupational Psychology, 66. 

Blegen, M. A. (1993). “Nurse‟s Job Satisfaction: A Meta-Analysis Of Related 

Variables”, Nursing Research, 42 (1). 

Boyle, B. A. (1997). “A Multi-Dimensional Perspective On Salesperson 

Commitment”, Journal Of Business And Industrial Marketing,12 (6). 

Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık 

Düzeyleri Üzerine Bir AraĢtırma”, Finans Politik & Ekonomik 

Yorumlar, 44 (511), ss:55-74. 

Bozkaya, E. (2013). “Örgüt ÇalıĢanlarının KiĢilik Özellikleri Ġle Örgütsel 

Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi: HiyerarĢik Yapısı Yüksek 

Bir Kurumda Uygulama”, (Yayımlanmaış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Brewer, E.W. ve Clippar, L. F. (2002). “Burnout And Job Satisfaction Amoung 

Student Support Services Personnel”, Human Resource Development 

Quarterly, 13 (2), pp:169-186. 

Brierly, J. A. ve Cowton, C. (2000). “Putting Meta Analysis To Work: 

Accountants‟ Organizational-Professional Conflict”, Journal Of 

Bussiness Ethics, 24, pp:343-353. 

Brooten, D. A. (1984). Managerial Leadership In Nursing, Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Bruning, N. S. ve Snyder, R. A. (1983). “Sex And Position As Predictors Of 

Organizational Commitment”, Academy Of Management Journal, 26 

(3). 



345 

 

Brush, D. H., Moch, M. K. ve Pooyan, A. (1987). “Individual Demographic 

Differences And Job Satisfaction”, Journal Of Organizational 

Behavior, 8 (2). 

Buchanan, B. (1974). “Building Organizational Commitment: The Socialization Of 

Managers In Work Organizations”, Administrative Science Quarterly, 

19. 

Büyüköztürk, ġ. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, 

Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum, Pegem Yayınları, 

Ankara. 

Büyüköztürk, ġ. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, 

Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum, 9. Baskı, Pegem 

Yayınları, Ankara. 

Cabbar, Y. ve Topcu, M. K. (2015). “ÇalıĢanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin 

ĠĢgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik SözleĢme Kuramı 

Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri 

Örnekleminde Bir AraĢtırma”, Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi, 6-7 

Ekim 2015, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara.  

Can, H., Akgün, A. ve KavuncubaĢı, ġ. (2001). Kamu Ve Özel Kesimde Personel 

Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 

Carmon, A. F., Miller, A. N., Raile, A. N. ve Roers, M. M. (2010). “Fusing Family 

And Firm: Employee Perceptions Of Perceived Homophily, 

Organizational Justice, Organizational Identification, And 

Organizational Commitment In Family Businesses”, Journal Of Family 

Business Strategy, 1 (4), pp:210-223. 

Celep, C. (2000). “Teacher's Organizational Commitment In Educational 

Organizations”, National Forum Of Teacher Education Journal, Vol. 

10, No. 3, pp:1999-2000.  

Ceylan, A. ve Demircan, N. (2002). “ÇalıĢanların Örgüte Bağlılığı Ġle ĠĢten Ayrılma 

Niyeti Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bir AraĢtırma”, İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 31 (1), ss:53-65. 

Chen, C. C. (1995). “New Trends In Rewards Allocation Preferences: A Sino-US 

Comparison”, Academy Of Management Journal, 38 (2), pp:408-428. 

Chew Sze, C., Venny Sin Moon, C., Sook Fern, Y. ve Kwee Wei, P. (2016). “An 

Empirical Study On Factors Affecting Commitment Among Generation 

X”, Procedia-Social And Behavioral Sciences, 219, pp:167-174. 

Cihangiroğlu, N. (2011). “Askeri Doktorların Örgütsel Adalet Algıları Ġle Örgütsel 

Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkinin Analizi”, Gülhane Tıp Dergisi, 53 (1), 

ss:9-16. 



346 

 

Cihangiroğlu, N., Naktiyok, A., ġahin, B. ve Demir, C. (2010). “Askeri 

Doktorların Kararlara Katılım Tutumları Üzerine Bir AraĢtırma”, TAF 

Preventive Medicine Bulletin, 9 (2), ss:113-122. 

Clark, A., Oswald, A. ve Warr, P. (1996). “Is Job Satisfaction U-Shaped In 

Age?”, Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 69 

(1), pp:57-81. 

Cohen, A. (2007). “Commitment Before And After: An Evaluation And 

Reconceptualization Of Organizational Commitment”, Human 

Resource Management Review, 17 (3), pp:336-354.  

Cohen-Charash, Y. ve Spector, P. E. (2001). “The Role Of Justice In 

Organizations: A Meta-Analysis”, Organizational Behavior And 

Human Decision Processes, 86 (2), pp:278-321. 

Colman, A. M. (2001). A Dictionary Of Psychology, Oxford Unversity Press Inc., 

New York. 

Colquitt, J. A. (2001). “On The Dimensionality Of Organizational Justice: A 

Construct Validation Of A Measure”, Journal Of Applied 

Psychology, 86 (3), p.386. 

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Porter, C., Wesson, M. J. ve Yee, N. G. K. (2001). 

“Justice At The Millennium: A Meta Analytic Review Of 25 Years Of 

Organizational Justice Rresearch”, Journal of Applied Physicology, 86 

(3), pp:425-445.  

Coomber, B. ve Barriball, K. L. (2007). “Impact Of Job Satisfaction Components 

On Intent To Leave And Turnover For Hospital-Based Nurses: A 

Review Of The Research Literatüre”, International Journal Of Nursing 

Studies, 44 (2), pp:297-314. 

Cordes, C. L. ve Dougherty, T.W. (1993). “A Review And An Integration Of 

Research On Job Burnout”, Academy of Management Review, 18. 

Cropanzano, R. ve Ambrose, M. L. (2001). “Procedural And Distributive Justice 

Are More Similar Than You Think: A Monistic Perspective And A 

Research Agenda. Ġçinde: Greenberg, J. Ve Cropanzano, R. Advances 

in organizational justice”, Stanford University Press, California. 

Cropanzano, R., Bowen, D. E. ve Gilliland, S. W. (2007). “The Management of 

Organizational Justice”, Academy Of Management Perspectives, Vol. 

21, No. 4, pp:34-48. 

Cropanzano, R., Howes, J.C., Grandey, A.A. ve Toth, P. (1997). “The 

Relationship Of Organizational Politics And Support To Work 

Behaviors, Attitudes, And Stress”, Journal Of Organizational Behavior, 

18.  



347 

 

Cropanzano, R., Prehar, C. A. ve Chen, P. Y. (2002). “Using Social Exchange 

Theory To Distinguish Procedural From Interactional Justice”, Group 

& Organization Management, 27 (3), pp:324-351. 

Cropanzano, R. ve Randall, M. L. (1993). “Injustice And Work Behavior: A 

Historical Review”, Inside: Cropanzano, R. Justice In The Workplace: 

Approaching Fairness In Human Resource Management, Lawrence 

Erlbaum Associates Publishers, New Jersey. 

Cufaude, J. (1999). “Creating Organizational Trust”, Association Management, 51 

(7), pp:26-36. 

Culverson, D. (2002). “Exploring Organizational Commitment Following Radical 

Change A Case Study Within The Parks Canada Agency”, 

(Unpublished Master Thesis), University Of Waterloo, Ontario. 

Curry, J. P., Wakefield, D. S., Price, J. L. ve Mueller, C. W. (1986). “On The 

Causal Ordering Of Job Satisfaction And Organizational 

Commitment”, Academy of Management Journal, 29 (4). 

Çetin, M.Ö. (2004). Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, 

Ankara. 

Çoknaz, H. (1998). “Takım Ve Bireysel Spor Antrenörlerinin ĠĢ Doyumu 

Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans), Abant 

Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Dailey, R. C. ve Kirk, D. J. (1992). “Distributive And Procedural Justice As 

Antecedents Of Job Dissatisfaction And Intent To Turnover”, Human 

Relations, 45.  

Dalton, D. R. ve Mesch, D. J. (1990). “On The Extent And Reduction Of Avoidable 

Ansenteeism: An Assessment Of Absence Policy Provisions”, Journal 

Of Applied Psychology, 76. 

Dansereau, F., Jr., Graen, G. ve Haga, W. J. (1977). “A Vertical Dyad Linkage 

Approach To Leadership With Formal Organizations”, Organizational 

Behavior And Human Performance, 13. 

De Vaus, D. ve McAllister, I. (1991). “Gender And Work Orientation: Values And 

Satisfaction In Western Europe”, Work And Occupations, 18. 

Demir, N. (2007). Örgüt Kültürü Ve İş Tatmini, Türkmen Kitabevi, Ġstanbul.  

Demirci, M. K. (2008). İşletmecilik: Kuram Ve Uygulama, Detay Yayıncılık, 

Ankara. 

Demirel, G. (1999). “Peter Drucker‟dan 21. Yüzyılın Analizi”, Capital, 7 (7), 

ss:148-151. 



348 

 

Den Hartog, D. N., House, R. J., Hanges, P. J., Ruiz-Quintanilla, S. A. ve 

Dorfman, P. W. (1999). “Culture Specific And Cross-Culturally 

Generalizable Implicit Leadership Theories: Are Attributes Of 

Carismatic/Transformational Ledarship Endorsed?”, Leadership 

Quarterly, 10, pp:219-247. 

Depree, M. (1998). “Liderlerin Özellikleri”, Executive Excellence, 1 (3), pp:9-10. 

Derin, N. (2011). İşletmelerde Geride Kalan Sendromu ve Örgütsel Güven, Nobel 

Yayın Dağıtım, Ankara. 

Deutsch, E. (1973). Advaita Vedinta: A Philosophical Reconstruction, University Of 

Hawaii Press, ABD. 

DeVaro, J., Li, R. ve Brookshire, D. (2007). “Analysing The Job Characteristics 

Model: New Support From A Cross-Section Of Establishments”, 

International Journal of Human Resource Management, 18 (6), pp:986-

1003.  

Diffie-Couch, P. (1984). “Building A Feeling Of Trust In The Company”, 

Supervisory Trust, 29.  

Dilek, H. (2005). “Liderlik Tarzlarının Ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, ĠĢ 

Tatmini Ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Üzerine Etkilerine Yönelik 

Bir AraĢtırma”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.  

Doğan, H. (2002), “ĠĢgörenlerin Adalet Algılamalarında Örgüt Ġçi ĠletiĢim Ve 

Prosedürel Bilgilendirmenin Rolü”, Ege Üniversitesi Akademik Bakış 

Dergisi, 2, ss:69-76. 

Doğan, S. (2005). Çalışan İlişkileri Yönetimi, Kare Yayınları, Ġstanbul, ss.325-335. 

Drach-Zahavy, A. ve Erez, M. (2002). “Challenge Versus Threat Effects On The 

Goal-Performance Relationship”, Organizational Behavior and Human 

Decision Process, 88, pp:667-682.  

Dunham, R. B., Grube, J. A. ve Castaneda, M. B. (1994). “Organizational 

Commitment: The Utility Of An Integrative Definition”, Journal Of 

Applied psychology, 79 (3), p.370. 

DurmuĢ, A. (2014). “Örgütsel Adalet Ve ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkinin Ġstatistiksel 

Analiz Yöntemleriyle AraĢtırılması”, International Journal Of Social 

Science Research, 3 (2). 

Durna, U. ve Eren, V. (2005). “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık”, 

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), ss:210-219. 



349 

 

Dündar, T. ve Tabancalı, E. (2012). “The Relationship Between Organizational 

Justice Perceptions And Job Satisfaction Levels”, Procedia-Social And 

Behavioral Sciences, 46, ss:5777-5781. 

Dvir, T., Kass, N. ve Shamir, B. (2004). “The Emotional Bond: Vision And 

Organizational Commitment Among High-Tech Employees”, Journal 

Of Organizational Change Management, 17 (2). 

Earle, V. (1997). “Liderin Motivasyonu”, Executive Excellence, 1 (1), p.20. 

Eğilmezkol, G. (2011). “ÇalıĢma YaĢamında Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık: 

Bir Kamu Bankasındaki ÇalıĢanların Örgütsel Adalet Ve Örgütsel 

Bağlılık AlgılayıĢlarının Analizine Yönelik Bir ÇalıĢma”, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 

Eker, G. (2006). “Örgütsel Adalet Olgusu Boyutlarının ĠĢ Doyumu Üzerindeki 

Etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir.  

Elovainio, M., Kivimäki, M. ve Vahtera, J. (2002). “Organizational Justice: 

Evidence Of A New Psychosocial Predictor Of Health”, American 

Journal Of Public Health, 92 (1). 

Erdem, F. ve ĠĢbaĢı, J. Ö. (2000). “Takım ÇalıĢmalarında Güven ve Güvensizlik: 

Performans için KoĢulsuz Güven mi, Optimum Güven mi?”, Erciyes 

Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, 

NevĢehir.  

Erdem, R. (2007). “Örgüt Kültürü Tipleri Ġle Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢki: 

Elazığ Ġl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir ÇalıĢma”, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), ss:63-79. 

Erdil, O., Keskin, H., Ġmamoglu, S. Z. ve Erat, S. (2004). “Yönetim Tarzı ve 

ÇalıĢma KoĢulları, ArkadaĢlık Ortamı Ve Takdir Edilme Duygusu Ġle ĠĢ 

Tatmini Arasındaki ĠliĢkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş 

Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 17-26. 

Erdoğan, Ġ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, 

Ġstanbul.  

Eren, A. (2011). “ĠĢ Memnuniyeti Boyutları (ĠĢe ĠliĢkin Algılar) Ġle Personel Devri 

Arasındaki ĠliĢkinin Kantitatif Analizi”, Journal Of International Social 

Research, 4 (18), ss:404-419. 

Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım. 

Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, Ġstanbul. 



350 

 

Eren, E. (2003). Yönetim Ve Organizasyon: Çağdaş Ve Küresel Yaklaşımlar, Beta 

Basım Yayım Dağıtım, Ġstanbul. 

Eren, E. (2008). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Aġ., 

11.Baskı, Ġstanbul. 

Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Aġ., 

12.Baskı, Ġstanbul. 

Eren, E. (2014). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Aġ., 

Ġstanbul. 

Ertürk, M. (2000). “Otel ĠĢletmelerinde ÇalıĢanların Verimliliğini Arttırmaya 

Yönelik TeĢvik Araçları Ve Bunların Bölümler Arası Farklılıkları”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Ertürk, Y. D. (2006). “Etkin Örgütsel ĠletiĢim Ġçin Örgütsel DavranıĢın Analizi, 

Halkla ĠliĢkiler Alanına Örgütsel DavranıĢ Yansımaları”, Yıldız Dilek 

Ertürk (ed.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.  

Esen N. (2001). “Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni YetiĢtiren Yüksek Öğrenim 

Kurumlarında ÇalıĢan Öğretim Elemanlarının ĠĢ Doyumu Düzeylerinin 

Ġncelenmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant Ġzzet Baysal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Etzioni, A. (1961). Complex Organizations: A Sociological Reader, Holt, Rinehart 

And Winston, New York. 

Fairholm Gilbert, W. (1994). Leadership And The Culture Of Trust, Westport: 

West Prager Publishing. 

Fincham, R. ve Rhodes, P. (2005). Principles Of Organizational Behavior, Oxford 

University Press, New York. 

Fisman, R. ve Khanna, T. (1999). “Is Trust A Historical Residue? Information 

Flows And Trust Levels”, Journal Of Economic Behavior & 

Organization, 38 (1), pp:79-92. 

Foley, S., Kidder, D. L. ve Powell, G. N. (2002). “The Perceived Glass Ceiling And 

Justice Perceptions: An Investigation Of Hispanic Law Associates”, 

Journal Of Management, 28 (4), pp:471-496. 

Folger, R. G. ve Cropanzano, R. (1998). Organizational Justice And Human 

Resource Management, Sage Publications, Vol. 7, London. 

Friedman, H. (2000). “Transformational Leadership”, The National Accountant, 

p.45. 



351 

 

Frone, M. R. (2000). “Interpersonal Conflict At Work And Psychological 

Outcomes: Testing A Model Among Young Workers”, Journal Of 

Occupational Health Psychology, Vol. 5, No. 2, pp:246-255.   

Fukami, C. V. ve Larson, E. W. (1984). “Commitment To Company And Union: 

Parallel Models”, Journal Of Applied Psychology, 69 (3). 

Gardner, W. L. (2003). “Perceptions Of Leadership Charisma, Effectiveness, And 

Integrity”, Management Communication Quarterly, 16 (4). 

Gibson, D. W. (2011). “The Effect of Trust In Leader On Job Satisfaction And 

Intent To Leave Present Job In The Context Of The Nursing 

Profession”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), University Of Louisville, 

Louisville, ABD. 

Gilliland, S. W. (2009). “More Application Than Acknowledged”, Industrial And 

Organizational Psychology: Perspectives On Science And Practice, 2 

(2), pp:199–200 

Gilliland, S. W. ve Chan, D. (2009). “Örgütlerde Adalet: Teori, Yöntemler Ve 

Uygulamalar”, Handan K.S. (ed.), Endüstri, İş Ve Örgüt Psikolojisi El 

Kitabı, Literatür Yayıncılık, Ġstanbul. 

Glendon, A. I., Sharon, G. C. ve McKenna, E. (2006). Human Safety And Risk 

Management, Taylor & Francis, New York. 

Glisson, C. ve Durick, M. (1988). “Predictors Of Job Satisfaction And 

Organizational Commitment In Human Service 

Organizations”,  Administrative Science Quarterly. 

Göksu, T. (2007). Sosyal Psikoloji, Seçkin Yayınları, Ankara. 

Gözen, E.D. (2007). “ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Sigorta ġirketleri Üzerine Bir 

Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans), Atılım Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı, Ankara. 

Greenberg, J. (1988). “Cultivating An Image Of Justice: Looking Fair On The 

Job”, The Academy Of Management Executive, 2 (2). 

Greenberg, J. (1990). “Employee Theft As A Reaction To Underpayment Inequity: 

The Hidden Cost Of Pay Cuts", Journal Of Applied Psychology, 75. 

Greenberg, J. (1993). The Social Side Of Fairness: Interpersonal And Informational 

Classes Of Organizational Justice. Inside: Greenberg, J. Ve 

Cropanzano, R, Advances In Organizational Justice, Stanford 

University Press, California. 

Greenberg, J. (1996). The Quest For Justice On The Job: Essays And Experiments, 

Sage Publications, Incorporated. 



352 

 

Greenberg, J. (2002). “Who Stole The Money, And When? Individual And 

Situational Determinants Of Employee Theft”, Organizational 

Behavior And Human Decision Processes, 89 (1), pp:985-1003. 

Greenberg, J. (2004). “Stress Fairness To Fare No Stress: Managing Workplace 

Stress By Promoting Organizational Justice”, Organizational 

Dynamics, 33 (4), 352-365. 

Greenberg, J., Ashton-James, C. E. ve Ashkanasy, N. M. (2007). “Social 

Comparison Processes In Organizations”, Organizational Behavior And 

Human Decision Processes, 102 (1), pp:22-41. 

Greenberg, J. ve Baron, R. A. (2000), Behavior In Organizations, Seventh Edition, 

NJ: Prentice Hall. 

Greenhaus, J. H., Parasuman, S. ve Wormley, W. M. (1990). “Effects Of Race On 

Organizational Experiences, Job Performance Evaluations, And Career 

Outcomes”, Academy Of Management Journal, 26.  

Grusky, O. (1996). “Career Mobility And Organizational Commitment”, 

Administrative Science Quarterly, Vol. 10, No. 4.   

Güçlü, H. (2006). “Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık 

Üzerindeki Etkisi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Anadolu 

Üniversitesi, EskiĢehir. 

Günce, S. (2013). Ġlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet Ġle Örgütsel Bağlılık 

ĠliĢkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, ġanlıurfa. 

Güney, S. (2000). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, 

Ankara.  

Güney, S. (2007). “Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları”, Salih 

Güney (ed.), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.  

Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri, Nobel Yayıncılık, Ankara. 

Güney, S. (2012a). Liderlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 

Güney, S. (2012b). Örgütsel Davranış, Nobel Yayıncılık, Ankara.  

Gürüz, D. ve Gürel, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, 

Ankara.  

Güven, M. (2006). “Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasındaki 

ĠliĢki”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. 



353 

 

Hackett, R. D. ve Guion, R. M. (1985). “A Reevaluation Of The Absenteeism-Job 

Satisfaction Relationship”, Organizational Bahvior And Human 

Decision Processes, 35.    

Hackman, J. R. ve Oldham, G. R. (1975). “Development Of The Job Diagnostic 

Survey”, Journal Of Applied Psychology, 60 (2). 

Hackman, J. R. ve Oldham, G. R. (1976). “Motivation Through The Design Of 

Work: Test Of A Theory”, Organizational Behavior And Human 

Performance, 16. 

Hartline, M. D., Maxham III, J.G. ve McKee, D. O. (2000). “Corridors Of 

Influence In The Dissemination Of Customer-Oriented Strategy To 

Customer Contact Service Employees,” Journal Of Marketing, 64 (2), 

pp:35–50. 

Hazar, S. E. (2002). “The Effects of Leadership Prototypesand Perceived 

Leadership Styles On Leadership Outcomes And The Effects Of Self-

Construlas On Leadership Prototypes (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. 

Heponiemi, T., Elovainio, M., Laine, J., Pekkarinen, L., Eccles, M., Noro, A., 

Finne-Soveri, H. ve Sinervo, T. (2007). “Productivity And Employee's 

Organizational Justice Perceptions In Long-Term Care For The 

Elderly”, Research In Nursing & Health, 30 (5), pp:498-507. 

Herold, D.M., Fedor, D.B. ve Caldwell, S.D. (2007). “Beyond Change 

Management: A Multilevel Investigation Of Contextual And Personal 

Influences On Employee‟s Commitment To Change”, Journal Of 

Applied Psychology, 92 (4), pp:942-951. 

Hitt, M., Middlemist, R. ve Mathis, R. (1986). Management: Concepts And 

Effective Practice, West Publishing Co, New York. 

Hough, L. M., Eaton, N. K., Dunnette, M. D., Kamp, J. D. ve McCloy, R. A. 
(1990). “Criterion-Related Validities Of Personality Constructs And 

The Effect Of Response Distortion On Those Validities”, Journal Of 

Applied Psychology, 75 (5). 

House, R.J. ve Mitchell, T.R. (1974). “Path-goal Theory Of Leadership”, 

Contemporary Business, 3.  

Hrebiniak, L. G. ve Alutto, J. A. (1972). “Personal And Role-Related Factors In 

The Development Of Organizational Commitment”, Administrative 

Science Quarterly. 

Hudson, R. ve Sullivan, T.A. (1985). “Totem Or Tyrant? Monoploy Regional And 

Local Sector Effects On Worker Commitment”, Social Forces, 63. 



354 

 

Ivancevich, M. J. ve Matteson, M. T. (2002). Organizational Behavior And 

Management, McGraw-Hill Higher Education, New York. 

Ġnce, M. ve Gül, H. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, 

Çizgi Kitabevi, Ankara. 

Ġplik, F. N. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Nobel Yayın Dağıtım, Adana.  

ĠĢcan, Ö. F. ve Sayın, U. (2010). “Örgütsel Adalet, ĠĢ Tatmini Ve Örgütsel Güven 

Arasındaki ĠliĢki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler 

Dergisi, 24 (4). 

Jallow, M. (2003). “The Relationship Among Perceptions Of Healthcare Quality 

Culture, Job Satisfaction, And Organizational Commitment Among 

Teaching Hospital Nurses”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

University Of Toronto, Toronto, Kanada.  

Jasková, I. (2015). “Organizational Justice, Employee Motivation And 

Performance”, European Conference On Management, Leadership & 

Governance, pp:560-568. 

Kabanoff, B. (1991). “Equity, Equality, Power, And Conflict”, Academy of 

Management Review, 16 (2). 

Kalkan, A. (2003). “Algılanan Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Üzerine Etkisi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi 

ĠĢletme ABD, Konya.  

Kanbur, E. (2005). “Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan ĠĢletmelerde ĠĢgören 

Motivasyonunu Etkileyen Faktörler; Mobilya Ve Gıda Sektörlerinde 

Ampirik Bir AraĢtırma”, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Kanfer, R. (1992). “Work Motivation: New Directions In Theory And Research”, 

International Review Of Industrial And Organizational Psychology, 7, 

ss:1-53. 

Kanter, R. M. (1968). “Commitment And Social Organization: A Study Of 

Commitment Mechanisms In Utopian Communities”, American 

Sociological Review, 33 (4). 

Kanwar, Y. P. S., Singh, A. K. ve Kodwani, A. D. (2009). “Work-Life Balance 

And Burnout As Predictors Of Job Satisfaction In The IT-ITES 

Industry”, Vision: The Journal of Business Perspective, 13 (2), pp:1-12. 

KarataĢ Ö. (2009). “Hentbol, Basketbol, Voleybol Klasman Hakemlerinin ĠĢ 

Doyumu Düzeylerinin Ġncelenmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek 

LisansTezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 



355 

 

Katz, D. ve Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology Of Organizations, New 

York: Wiley. 

Kaya, H. (2008). “Kamu Ve Özel Sektör KuruluĢlarının Örgütsel Kültürünün 

Analizi Ve Kurum Kültürünün ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: 

Görgül Bir AraĢtırma”, Maliye Dergisi, Sayı 155, ss:119-143. 

Kaya, O. (2007). “Örgütsel Bağlılık: Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Biriminde 

Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

KeleĢ, H. N. (2006). “ĠĢ Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine ĠliĢkin 

Ġlaç Üretim Ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir AraĢtırma”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya. 

Keser, A. (2007).” ĠĢ Tatmininden YaĢam Tatminine Bireysel Tatmin”, Tarık 

SolmuĢ (ed.), Endüstriyel Klinik Psikoloji Ve İnsan Kaynakları 

Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya İş Yaşamında Psikoloji, Beta 

Yayınları, Ġstanbul, 223-238. 

Khan, S. M. ve Mishra, P. C. (2004). “Search For Redictors Of Multidimensional 

Organizational Commitment”, Journal Of Management Research, 4 (2), 

pp:120-126. 

Kitapçı, H., Sezen, B. ve Çakar, N.D. (2005). “The Combined Effects Of Trust And 

Employee Identification On Intention To Quit”, Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, 3, pp:33-41. 

Kline, R. B. (2004). Beyond Significance Testing: Reforming Data Analysis Methods 

In Behavioral Research. 

Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği, GeniĢletilmiĢ 12.Baskı, Beta Basım Aġ., 

Ġstanbul. 

Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayın Dağıtım, Ġstanbul.  

Kolçak, M. (2013). Etik Ve Ahlak Hakkında Genel Bilgiler, Ekin Basın Yayın 

Dağıtım, Bursa.  

Konovsky, M. A. ve Pugh, S. D. (1994). “Citizenship Behavior And Social 

Exchange”, Academy Of Management Journal, 37 (3), pp:656-669. 

Kurudirek, M. A. (2014). “Örgütsel Adalet Algısı Ve ĠĢ Doyumu ĠliĢkisi: Doğu 

Anadolu Bölgesi Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanları 

Üzerine Bir ÇalıĢma”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 



356 

 

KuĢluvan, Z. (2009). “Turizm ĠĢletmelerinde ĠĢ Tatmini”, Ġçinde: Zeyyat 

Sabuncuoğlu, Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM 

Yayıncılık, Bursa, ss:49-82. 

Lam, S. S., Schaubroeck, J. ve Aryee, S. (2002). “Relationship Between 

Organizational Justice And Eemployee Work Outcomes: A Cross-

National Study”, Journal Of Organizational Behavior, 23 (1), pp:1-18. 

Lambert, E. G., Hogan, N. L. ve Griffin, M. L. (2007). “The Impact Of 

Distributive And Procedural Justice On Correctional Staff Job Stress, 

Job Satisfaction, And Organizational Commitment”, Journal Of 

Criminal Justice, 35 (6), pp:644-656. 

Lee, K., Carswell, J. J. ve Allen, N. J. (2000). “A Meta-Analytic Review Of 

Occupational Commitment: Relations With Person- And Work-Related 

Variables”, Journal Of Applied Psychology, 85, pp:799-811.   

Leventhal, G. S. (1976). “The Distribution Of Rewards And Resources In Groups 

And Organizations”, Advances In Experimental Social Psychology, 9. 

Li, A., Cropanzano, R. S. ve Molina, A. (2015). “6 Fairness At The Unit Level: 

Justice Climate, Justice Climate Strength, And Peer Justice”, The 

Oxford Handbook Of Justice In The Workplace, p.137. 

Lingard, H. ve Lin, J. (2004). “Career, Family And Work Environment 

Determinants Of Organizational Commitment Among Women In The 

Australian Construction Industry”, Construction Management And 

Economics, 22, pp:409–420. 

Luthans, F. (1973). Organizational Behavior, 60th. Edition, McGraw-Hill, 

NewYork. 

Luthans, F. (1992). Organizational Behaviour, McGraw Hill Publishing, ABD. 

Mahmutoğlu, A. (2007). “Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde ĠĢ Doyumu Ve 

Örgütsel Bağlılık”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Abant Ġzzet Baysal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Malhotra, N. ve Mukherjee, A. (2004). “The Relative Influence Of Organisational 

Commitment And Job Satisfaction On Service Quality Of Customer-

Contact Employees In Banking Call Centres”, Journal Of Services 

Marketing, 18 (3), pp:162-174. 

Marsh, H. W., Balla, J. R. ve McDonald, R. P. (1988). “Goodness-Of-It Indexes In 

Confirmatory Factor Analysis: The Effect Of Sample 

Size”, Psychological Bulletin, 103 (3). 

MarĢap, A. (2014). Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım A.ġ., Ġstanbul.  



357 

 

Maslach, C. ve Jackson, S. (1981). The Maslach Burnout Inventory, Palo Alto, CA: 

Consulting Pscyhologists. 

Maslach, C., Jackson, S. E. ve Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory 

Manual, 3. Baskı, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Maslach, C. ve Leiter, M. P. (1997). The Truth about Burnout, Jossey-Bass, San 

Francisco. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B. ve Leiter, M. P. (2001). “Job Burnout”, Annual 

Reviev Of Psychology, 52.  

Masterson, S. S., Lewis, K., Goldman, B. M. ve Taylor, M. S. (2000). “Integrating 

Justice And Social Exchange: The Differing Effects Of Fair Procedures 

And Treatment On Work Relationships”, Academy of Management 

journal, 43 (4), pp:738-748. 

Mathieu, J. E. ve Zajac, D. M. (1990). “A Review And Meta-Analysis Of The 

Antecedents, Corralates And Consequences Of Organizational 

Commitment”, Physcological Bulletin, 108 (2). 

McAuliffe, E., Bowie, C., Manafa, O., Maseko, F., MacLachlan, M., Hevey, D., 

Normand, C. ve Chirwa, M. (2009), “Measuring And Managing The 

Work Environment Of The Mid-Level Provider – The Neglected 

Human Resource”, Human Resources for Health, (7), p.13. 

McCrae, R. R. ve Costa Jr, P. T. (1990). “Personality: Another  'Hidden Factor' Is 

Stress Research”, Psychological Inquiry, 1 (1). 

McFarlin, D. B., ve Sweeney, P. D. (1992), “Distributive And Procedural Justice As 

Predictors Of Satisfaction With Personal And Organizational 

Outcomes”, Academy Of Management Journal, 35. 

McShane, S. L. ve Glinow, M. A. V. (2003). Organizational Behavior: Emerging 

Realities For The Workplace Revolution, McGraw-Hill Higher 

Education, New York. 

MeĢe, G. (2007). “Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Örgütsel Bağlılığın Anlamı”, 

Ġçinde: Tarık SolmuĢ (ed.), Endüstriyel Klinik Psikoloji ve İnsan 

Kaynakları Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya İş Yaşamında Psikoloji, 

Beta Yayınları, Ġstanbul, ss:239-260. 

Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). “Testing The „Side-Bet Theory‟ Of 

Organizational Commitment: Some Methodological Considerations”, 

Journal Of Applied Psychology, (3). 

Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). “A Three-Component Conceptualization Of 

Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 

Volume 1, Issue 1. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10534822/1/1


358 

 

Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1997). Commitment In The Workplace, Theory, 

Research And Application, Sage Publications Inc., London. 

Meyer, J. P. ve Herscovitch, L. (2001). “Commitment In The Workplace: Toward 

A General Model”, Human Resource Management Review, 11 (3), 

pp:299-326. 

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). 

“Affective, Continuance, And Normative Commitment To The 

Organization: A Meta-Analysis Of Antecedents, Correlates, And 

Consequences”, Journal Of Vocational Behavior, 61, pp:20-52. 

Moorman, R. H. (1991). “Relationship Between Organizational Justice And 

Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions 

Influence Employee Citizenship?”, Journal Of Applied Psychology, 76 

(6). 

Moorman, R. H., Blakely, G. L. ve Niehoff, B. P. (1998). “Does Perceived 

Organizational Support Mediate The Relationship Between Procedural 

Justice And Organizational Citizenship Behavior?”, Academy Of 

Management Journal, 41(3), pp:351-357. 

Morris, J. H. ve Sherman, J. D. (1981). “Generalizability Of An Organizational 

Commitment Model”, Academy Of Management Journal, 24 (3). 

Mowday, R. T., Porter, L. M. ve Steers, R. M. (1982). Employee-Organizational 

linkage, Academic Press., New York. 

Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979). “The Measurement Of 

Organizational Commitment”, Journal Of Vocational Behavior, 14 (2). 

Muchinsky, P. M. (1977). “Organizational Communication: Relationships To 

Organizational Climate And Job Satisfaction”, Academy Of 

Management Journal, 20 (4). 

Mullins, J. L. (1999). Management And Organizational Behavior, Pearson 

Education Limited, Londra. 

Niehoff, B. P. ve Moorman, R. H. (1993), “Justice As A Mediator Of The 

Relationship Between Methods Of Monitoring And Organizational 

Citizenship Behaviour”, Academy Of Management Journal, 36 (3). 

Oliver, N. (1990). “Work Rewards, Work Values, And Organizational Commitment 

In An Employee-Owned Firm: Evidence From The UK”, Human 

Relations, 43 (6).  

O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). “Organizational Commitment And 

Psychological Attachment: The Effects Of Compliance, Identification, 



359 

 

And Internalization On Prosocial Behavior”, Journal Of Applied 

Psychology, 71 (3). 

O'Reilly, C. A. ve Roberts, K. H. (1974). “Information Filtration In Organizations 

Three Experiments”, Organizational Behavior & Human Performance, 

11. 

Oshagbemi, T. (2000). “Satisfaction With Co-Workers‟ Behavior”, Employee 

Relations, Vol. 22 No. 1. 

Öğüt, A. (2007). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayınları, 2. Baskı, Ankara.  

Özcan, E.D. (2010). “Algılanan Örgüt Yapısı Ġle ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkideki 

KiĢilik Özelliklerinin Rolü Ve Bir AraĢtırma”, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi ĠĢletme ABD, Ġstanbul.  

Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, 

EskiĢehir. 

Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık, EskiĢehir.  

Özler, D. E. (2010). Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Yayınevi, Bursa. 

Özmen, Ö. T., Özer, P. S. ve Saatçioğlu, Ö. Y. (2005). “Akademisyenlerde 

Örgütsel Ve Mesleki Bağlılığın Ġncelenmesine ĠliĢkin Bir Örnek 

AraĢtırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (2), 

ss:1-14. 

Öztuğ, Ö. ve BaĢtaĢ, M. (2012). “Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Konusundaki 

Algıların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi”, Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2, ss:125-133. 

Parlak, B. (2013). Yönetim Bilimi Ve Çağdaş Yönetim Teknikler, Beta Yayın 

Dağıtım, Ġstanbul.  

Penley, L. E. ve Gould, S. (1988). “Etzioni's Model Of Organizational Involvement: 

A Perspective For Understanding Commitment To Organizations”, 

Journal Of Organizational Behavior, 9 (1). 

Peters, L. H. ve O’Connor, E. J. (1980). “Situational Constraints And Work 

Outcomes: The Influence Of A Frequently Overlooked Construct”, 

Academy Of Management Review, 5. 

Pillai, R., Schriesheim, C. A. ve Williams, E. S. (1999). “Fairness Perceptions And 

Trust As Mediators For Transformational And Transactional 

Leadership: A Two-Sample Study”, Journal Of Management, 25 (6), 

pp:897-933. 



360 

 

Porter, L.W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). 

“Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among 

Psychiatric Technicians”, Journal Of Applied Psychology, 59. 

Pranjic, N. (2006). “Burnout And Predictors For Burnout Among Physicians In 

Bosnia And Herzegovina-Survey And Study”, Acta Medica Academica, 

35, pp:66-76.  

Reichers, A. E. (1985). “A Review And Reconceptualization Of Organizational 

Commitment”, Academy Of Management Review, 10 (3). 

Robbins, S. P. (2002). Organizational Behaviour, 10th Edition, Prentice Hall, 

U.S.A. 

Robbins, S. P. ve Decenzo, D. A. (2001). Concepts, Controversies And 

Applications: Organizational Behaviour, Prentice Hall, New Jersey. 

Rowden, R. W. (2000). “The Relationship Between Charismatic Leadership 

Behaviors And Organizational Commitment”, Leadership & 

Organization Development Journal, 21 (1). 

Russ-Eft, D. (1997). “Ġdeal Lider, Ġdeal ĠĢyeri”,  Executive Excellence, 1 (3), pp:16-

17. 

Saari, L. M. ve Judge, T. A. (2004). “Employee Attitudes And Job 

Satisfaction”, Human Resource Management, 43 (4), pp:395-407. 

Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. V. (1998). Örgütsel Psikoloji, Alfa Basım Yayım 

Dağıtım, Bursa. 

Sabuncuoğlu,  Z. ve Tüz, M. (2003). Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayın Dağıtım, 

Bursa. 

Salancik, G. R. (1977) “Commitment And The Control Of Organizational Behavior 

And Belief”, In B. M. Staw & G. R. Salancik (Eds.), New directions In 

Oganizational Behavior, St. Clair Press, Chicago. 

Sapancalı, F. (1993). “ÇalıĢanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirici Araçlar”, 

Verimlilik Dergisi, 22 (4), pp:55-74. 

Saruhan, ġ. C. ve Yıldız, M. L. (2009). Çağdaş Yönetim Bilimi, Beta Basım Yayım 

Dağıtım. 

Schermerhorn, R. J., Hunt, J. J. ve Osborn, R. N. (1998). Basic Organizational 

Behavior, John Wiley&Sons, New York. 

Schmitt, M. ve Dörfel, M. (1999). “Procedural Injustice At Work, Justice 

Sensitivity, Job Satisfaction And Psychosomatic Well-

Being”, European Journal Of Social Psychology, 29 (4), pp:443-453. 



361 

 

Schneider, A. E. ve Donaghy, W. C. (1975). Organizational Communication, 

McGrawHill, London. 

Schneider, B., Hall, D. T. ve Nygren, H. T. (1971). “Self Image And Job 

Characteristics As Correlates Of Changing Organizational 

Identification”, Human Relations, 24 (5). 

Schultz D. ve Schultz S.E. (1998). Pschology and Work Today, Prentice-Hall Inc., 

New Jersey.  

Scott, B. A. ve Colquitt, J. A. (2007). “Are Organizational Justice Effects Bounded 

By Individual Differences? An Examination Of Equity Sensitivity, 

Exchange Ideology, And The Big Five”, Group & Organization 

Management, 32 (3), pp:290-325. 

Seçer, B. (2012). “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinde Psikolojik Bir YaklaĢım: Atıf 

Kuramı”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 

14, Sayı 04, ss:31-46. 

Shafer, W.E. (2002). “Ethical Pressure, Organizational-Professional Conflict And 

Related Work Outcomes Among Management Accountants”, Journal 

Of Business Ethics, pp:263-275. 

Shani, A., Rami, B. ve Lau, J. B. (2000). “Behavior In Organizations: An 

Experimental Approach”, John Wiley&Sons, New York. 

Sheldon, M. E. (1971). “Investments And Involvements As Mechanisms Producing 

Commitment To The Organization”, Administrative Science Quarterly. 

Sığrı, Ü. (2012). “Örgüt AraĢtırmaları Alanının DoğuĢu ve GeliĢimi”, H. Cenk 

Sözen ve H. Nejat Basım (ed.), Örgüt Kuramları, 2. Baskı, Beta 

Yayınları, Ġstanbul, ss:35-53. 

Sieger, P., Bernhard, F. ve Frey, U. (2011). “Affective Commitment And Job 

Satisfaction Among Non-Family Employees: Investigating The Toles 

Of Justice Perceptions And Psychological Ownership”, Journal Of 

Family Business Strategy, 2 (2), 78-89. 

Singh, J., Goolsby, J. R. ve Rhoads, G. K. (1994). “Behavioral And Psychological 

Consequences Of Boundary Spanning Burnout For Customer Service 

Representatives”, Journal of Marketing Research. 

Smadov, S. (2006). “ĠĢ Doyumu ve Örgütsel Bağlılık, Özel Sektörde Bir 

Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir. 

SolmuĢ, T. (2004). İş Yaşamında Duygular Ve Kişilerarası İlişkiler, Beta Basım 

Yayım Dağıtım, Ġstanbul. 



362 

 

Spector, P. E. (1985). “Measurement Of Human Service Staff Satisfaction: 

Development Of The Job Satisfaction Survey”, American Journal Of 

Community Psychology, 13 (6). 

Spector, P. E. (2006). “Method Variance In Organizational Research Truth or Urban 

Legend?”, Organizational Research Methods, 9 (2), pp:221-240. 

Staw, B. M. ve Salancik, G. R. (1977). New directions In Organizational Behavior. 

St Clair, Chicago. 

Steers, R. M. (1977). “Antecedents And Outcomes Of Organizational 

Commitment”, Administrative Science Quarterly. 

Stevens, J. M., Beyer, J. M. ve Trice, H. M. (1978). “Assessing Personal, Role, 

And Organizational Predictors Of Managerial Commitment”, Academy 

Of Management Journal, 21 (3). 

Stogdill, R. M. (1963). Manual For The Leader Behavior Description 

Questionnaire-Form XII., Columbus: Ohio State University.  

Sümer, N. (2000). “Yapısal EĢitlik Modelleri: Temel Kavramlar Ve Örnek 

Uygulamalar”, Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), ss:49-74. 

Sürekli, D. ve Tevrüz, S. (1997). Davranış Düzeltmede Güdü Teorilerinin 

Katkısı. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikoloji Derneği, Ġstanbul. 

Sürgevil, O. (2007). “ÇalıĢma YaĢamında Örgütsel Bağlılık”, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Psikoloji Anabilim Dalı, Ġzmir. 

ġahin, Y. (2010). Yönetim Bilimi Ve Türk Kamu Yönetimi, Murathan Yayınevi, 

Trabzon.  

ġahin, P. N. ve Özkul, E. (2009). “Turizm ĠĢletmelerinde Örgütsel Bağlılık”, Ġçinde: 

Zeyyat Sabuncuoğlu, Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM 

Yayıncılık, Bursa, ss:21-48. 

ġeĢen H. ve Basım N. (2010). “ÇalıĢanların Adalet Algısının Örgütsel VatandaĢlık 

DavranıĢlarına Etkisi: ĠĢ Tatminin Aracılık Rolü”, ODTÜ Gelişme 

Dergisi, Sayı: 37, ss:171 – 193.   

ġimĢek, A. (2007a). “GeçmiĢten Günümüze Liderlik”, Ġçinde: Tarık SolmuĢ (ed.), 

Endüstriyel Klinik Psikoloji Ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Kuramdan 

Uygulamaya İş Yaşamında Psikoloji, Beta Yayınları, Ġstanbul, 403-419. 

ġimĢek, Ö. F. (2007b). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler Ve 

LISREL Uygulamaları, Ekinoks Yayınları, Ankara.  



363 

 

ġimĢek, ġ., Akgemci, T. ve Çelik, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş Ve 

Örgütlerde Davranış, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.  

ġimĢek, ġ., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş Ve 

Örgütlerde Davranış, Gazi Kitabevi, Ankara. 

ġimĢek, ġ., Çelik, A. ve Akgemci, T. (2014). Davranış Bilimlerine Giriş Ve 

Örgütlerde Davranış,  Eğitim Yayınevi, Konya.  

Tak, B. ve Aydemir, B.A. (2002). “ĠĢ Tasarımı Sistemi, Örgüsel Bağlılık Ve 

ÇalıĢanların Stratejik Oryantasyon Düzeyi Arasındaki EtkileĢimin 

Ġncelenmesine Yönelik Bir Model GeliĢtirme Çabası”, 10. Yönetim Ve 

Organizasyon Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi YayınI,  No: 4, Antalya. 

Tamini, B. K. ve Kord, B. (2011). “Burnout Components As Predictors Of 

Job&Life Satisfaction Of University Employees”, The Indian Journal 

Of Industrial Relations, 47 (1), pp:126-137. 

Tang, T. L. P. ve Sarsfield-Baldwin, L. J. (1996). “Distributive And Procedural 

Justice As Related To Satisfaction And Commitment”, Advanced 

Management Journal, 61 (3). 

TaĢkıran, E. (1993). “Liderlik Tarzının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde 

Örgütsel Adaletin Rolü Ve Bir AraĢtırma”, (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi), Ġnönü Üniversitesi ĠĢletme ABD, Ġstanbul.  

Tayfun, A., Palavar, K. ve Çöp, S. (2010). “ĠĢgörenlerin Eğitim Ve Örgütsel 

Bağlılık Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki: Belek Bölgesindeki BeĢ Yıldızlı 

Otel ĠĢletmelerinde Bir AraĢtırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 

(4), ss:3-18. 

TDK (Türk Dil Kurumu) (2015). Büyük Türkçe Sözlük, EriĢim: 19 Nisan 2015, 

www.tdk.gov.tr.  

Tekingündüz, S. (2012). “Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven Ve ĠĢ 

Tatmininin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan ÇalıĢması”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan Memnuniyeti, Epsilon Yayınları, Ġstanbul. 

Tett, R. P. ve Meyer, J. P. (1993). “Job Satisfaction, Organizational Commitment, 

Turnover Intention, And Turnover: Path Analyses Based On Meta-

Analytic Findings”, Personnel Psychology, 46 (2), pp:259-293. 

Thomas, J. L., Bliese, P. D. ve Jex, S. M. (2005). “Interpersonal Conflict And 

Organizational Commitment: Examining Two Levels Of Supervisory 

Support As Multilevel Moderators”, Journal Of Applied Social 

Psychology, 35 (11), pp:2375-2398. 

http://www.tdk.gov.tr/


364 

 

Thompson, M. ve Heron, P. (2005). “The Difference A Manager Can Make; 

Organizational Justice And Knowledge Worker Commitment”, 

International Journal Of Human Resource Management, 16:3, pp:383-

404. 

Tikici, M. (2005). Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayın 

Dağıtım, Ankara.  

Tolay, E. (2003). “Eğitimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri”,  (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara.  

Topcu, M. K. (2016). Çalışma Ortamında Psikolojik Sözleşme Yönetimi, Türkiye 

Alim Kitapları, Almanya. 

Topcu, M. K. ve Ocak, M. (2012). “Psikolojik Sermayenin TükenmiĢlik Algısı 

Üzerine Etkisinde ĠĢ Tatmininin Aracılık Rolü: Türkiye Ve Bosna-

Hersek Sağlık ÇalıĢanları Örneği”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 

Kongresi Bildiriler Kitabı, ss:685-690. 

Topcu, M. K. ve Basım, H. N. (2015a). “Kavramsal Bağlamı Ve Olası TartıĢma 

Alanlarıyla Psikolojik SözleĢme: Bir Gözden Geçirme ÇalıĢması”, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 

ss:83-103. 

Topcu, M. K. ve Basım, H. N. (2015b). “KOBĠ‟lerde ÇalıĢanların KiĢilik 

Özelliklerinin Örgütsel ÖzdeĢleĢme Ve ĠĢten Ayrılma Niyeti Üzerine 

Etkisinde Psikolojik SözleĢme Algısının Rolü”, Turkish Studies, 10, 

ss:861-886. 

Tüzün, Ġ. K. (2012). “Yönetimde Erken Dönem: Klasik Ve Neoklasik YaklaĢımlar”, 

H.C. Sözen Ve H.N.Basım (ed.), Örgüt Kuramları, Gözden GeçirilmiĢ 

2. Baskı, Beta Yayınları, Ġstanbul, ss:11-33. 

Uyar, S. ve Erdinç, S. B. (2011). “Muhasebe Personelinin ĠĢ Doyumu Ve 

TükenmiĢlik Düzeyi”, MÖDAV, 1, ss:213-232. 

Uzun, Ö. ve Yiğit, E. (2011). “Örgütsel Stres Ve Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisi Üzerine 

Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir AraĢtırma”, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6 (1), ss:181-213. 

Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2006). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür 

Yayıncılık, 3. Basım, Ġstanbul.  

Varoğlu, D. (1993). “Kamu Sektörü ÇalıĢanlarının ĠĢlerine Ve KuruluĢlarına KarĢı 

Tutumları, Bağlılıkları ve Değerleri”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ss:24-32. 

Vecchio, R. (1995). Organizational Behavior, The Dryden Press, Orlando. 



365 

 

Volery, T. ve Mansik, S. (1998). “The Role Of Trust In Creating Effective 

Alliances: A Managerial Perspective”, Journal Of Business Ethics, 17 

(9-10), pp:987-994. 

Wallace, J.A. (1995). “Organizational And Professional Commitment In 

Professional And Nonprofessional Organizations”, Administrative 

Science Quarterly, 40, pp:228-256. 

Wallace, E., de Chernatony, L. ve Buil, I. (2011). “How Leadership And 

Commitment Influence Bank Employees‟ Adoption Of Their Bank‟s 

Values”, Journal Of Business Ethics, 101 (3), pp:397-414. 

Wasti, S. A. (1999). A Cultural Analysis Of Organizational Commitmentand 

Turnover Intentions In A Collectivist Society, In Academy Of 

Management Proceedings, No. 1, pp. B1-B6.  

Wasti, S. A. (2000). Meyer Ve Allen‟in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin 

Geçerlilik Ve Güvenilirlik Analizi, 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon 

Kongresi. 

Wasti, S. A. (2001). “Örgütsel Adalet Ve Tercüme Bir Ölçeğin Türkçe‟de 

Güvenirlik Ve Gerçeklik Analizi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 

pp:33–50.  

Wasti, S. A. (2002). “Affective And Continuance Commitment to The Organization: 

Test Of An Integrated Model In the Turkish Context”, International 

Journal Of Intercultural Relations, 26 (5), pp:525-550. 

Wasti, S. A. (2003). “Organizational Commitment, Turnover Ġntentions And The 

Influence Of Culturel Values”, Journal Of Occupational And 

Organizational Psychology, 76, pp:114-133. 

Wiener, Y. (1982). “Commitment In Organizations: A Normative View”, Academy 

Of Management Review, 7 (3). 

Wilson, M. F. (2004). “Organizational Behavior And Work: A Critical 

Introduction”, Oxford University Press, New York. 

Yavuz, M. (2010). “The Effects Of Teachers‟ Perception Of Organizational Justice 

And Culture On Organizational Commitment”, African Journal Of 

Business Management, 4 (5).  

Yazıcıoğlu, Ġ. ve Topaloğlu, I. G. (2009). “Örgütsel Adalet Ve Bağlılık ĠliĢkisi: 

Konaklama ĠĢletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları 

Dergisi, 1/1, ss:3-16.  

Yelboğa, A. (2009). “Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Job 

Satisfaction Survey (JSS)”, World Applied Sciences Journal, 6 (8), 

ss:1066-1072.  



366 

 

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2009). “Örgütsel Adalet Ġle Duygusal 

TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢki: Ġmalat Sanayi ÇalıĢanları Üzerine Bir 

AraĢtırma”, KMU İİBF Dergisi, Yıl 11, Sayı 16, ss:83-99. 

Yıldırım, F. (2007), “ĠĢ Doyumu ile Örgütsel Adalet ĠliĢkisi”, Ankara Üniversitesi 

SBF Dergisi, 62:1, ss:253-278. 

Yılmaz, C. ve Kabadayı, E. T. (2002), “Dağıtım Kanallarında Bayilerin Üretici 

Firma Lehine ĠĢbirliği DavranıĢlarını Etkileyen Faktörleri Ġnceleyen Bir 

AraĢtırma” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli 

Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 5, Sayı: 17, ss:127-133. 

Yousef, D. A. (2002). “Job Satisfaction As A Mediator Of the Relationship Between 

Role Stressors And Organizational Commitment: A Study From An 

Arabic Cultural Perspective”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 

17, Iss: 4, pp:250-266.  

Yukl, G. (1999). “An Evaluation Of Conceptual Weaknesses In Transformational 

And Charismatic Leadership Theories”, The Leadership Quarterly, 10 

(2), pp:285-305. 

Yüksel, Ġ. (2003). “ĠĢ Stresi, ĠĢe Bağlılık Ve ĠĢ Doyumu Arasındaki ĠliĢkinin Analizi 

(Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama)”, Atatürk Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1-2), ss:213-224. 

Yürür, ġ. (2008). “Örgütsel Adalet Ġle ĠĢ Tatmini Ve ÇalıĢanların Bireysel 

Özellikleri Arasındaki ĠliĢkilerin Analizine Yönelik Bir 

AraĢtırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 13 (2), ss:295-312. 

Yürür, ġ. (2009). “Örgütsel Adalet”, Ġçinde: Keser, A., Yılmaz, G. Ve Yürür, ġ., 

Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe 

Yayınları, Kocaeli, ss:167-207. 

Zeinabadi, H. ve Salehi, K. (2011). “Role Of Procedural Justice, Trust, Job 

Satisfaction, And Organizational Commitment In Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) Of Teachers: Proposing A Modified Social 

Exchange Model”, Procedia-Social And Behavioral Sciences, 29, 

ss:1472-1481. 

 

  



367 

 

 



368 

 

EKLER 

 

 



369 

 

 



370 

 

 



371 

 

  



372 

 

 



373 

 

  



374 

 

 

ÖZGEÇMĠġ 

 

  Adı ve Soyadı                      :  Murat DEMĠR 

Adres Bilgileri  :  Diyarbakır - Türkiye 

Cep Telefonu  :  0 (505) 806 16 91  

E-Posta  :  murtix81@gmail.com  

 

 

KiĢisel Bilgiler         : 

Toplam ĠĢ Tecrübesi  :  18 Yıl  

ÇalıĢma Durumu  :  Devlet Memuru (657 ve 926) 

Eğitim Durumu  :  Doktora  

Medeni Durumu  :  Evli  

Doğum Tarihi  :  01.06.1981  

Doğum Yeri  :  Sivas  

    

 

Eğitim Bilgileri                              : 

(Doktora)              : Ġstanbul Aydın Üniversitesi 
 

02.2012 – 04.2017  Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı, ĠĢletme 

Bilim Dalı 

 (Yüksek Lisans)   : Fırat Üniversitesi 
 

02.2014 - …  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 

Sosyoloji Bilim Dalı 

  
 (Yüksek Lisans)  :  Beykent Üniversitesi  

 
09.2008 - 01.2010  Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Ana Bilim Dalı, Hastane 

ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bilim Dalı 

 
(Lisans)              : 

09.2002 - 06.2006 

Anadolu Üniversitesi, 

Ġktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü  

 
(Lise)                 : GATA Sağlık Astsubay Okulu 

 

09.1995 - 08.1999                  Askeri Lise 

 

Yabancı Dil                                        : 

Ġngilizce 

mailto:murtix81@gmail.com


375 

 

Projeler                : 

 

2010 - 2010        :  Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Hizmetleri ve Ġnsanlar 

Üzerindeki Etkisi Projesi - Ġstanbul 

2014 - 2014        :  KKK‟lığı KıĢla Ġdari Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Proje 

Grubu - Ankara 

 

Ġdari Görevler                      : 

1999 - 2007      :   TSK‟da Farklı Kademelerde Ġdari Görevler ve Sağlık Memurluğu 

2007 - Devam   :   TSK Personeline ve Yöneticilerine Psikolojik ve Sosyal DanıĢmanlık 

2015 - 2016      :   NATO Afganistan Türk Görev Kuvveti (Managerial and Medical Staff) 

 

Kurslar                                : 

2005 - 2005    :  Üreme Sağlığı ve DanıĢmanlığı Kursu 

2007 - 2007    :  Koruyucu Ruh Sağlığı Kursu 

2007 - 2008    :  Kara Lisan Okulu - Ġngilizce Lisan Kursu 

2009 - 2009    :  Askeri Yönetim ve GeliĢtirme Kursları 

2014 – 2014   :  Acil Psikiyatri Kursu 

2014 – 2014   :  Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Kadına Yönelik ġiddet Kursu 

2015 – 2015   :  Askeri Ġstihbarat Kursları 

 

Konfranslar ve Eğitimler    : 

 

2014 - 2014    :  Sorunlu Personele YaklaĢım Biçimleri Eğitici Eğitimi - Ankara 

 

2014 – 2014   :  Madde Kullanımıyla Ġle Mücadele Eğitici Eğitimi - Ankara 

 

2014 - 2014   :  Hastane Yönetimi Konferansı - Ġstanbul  

 

2014 - 2015   :  Gönüllü ve Sosyal Gençlik Projesi Eğitimi - Gebze 

 

Mesleki KuruluĢlara Üyelik: 

2015 - 2015   :  OYAK Temsilciler Kurulu Üyeliği 

2015 - Devam:  OYAK Genel Kurul Üyeliği 


