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Abstract 

In today’s information age, working conditions and forms have undergone a 
rapid change. The vocational knowledge and skills that people have acquired 
when they graduate from any formal education program have failed to 
satisfy such rapid change and transformation. Organizations desiring to keep 
their employees, to increase their performances and to speed up the growth 
by subjecting them in service training, firms must closely monitor all internal 
and external environment variable changes and make developments and 
even to be pioneer in the marketplace.  
This study aiming at analyzing the effect of in-service training on employee’s 
organizational loyalties and performances has been implemented on the 
courthouse employees receiving in service training in the İstanbul province. 
It has been aimed to reveal the role and effect of in-service training in 
strengthening employee’s performance and organizational commitment with 
variables such as age, gender, marital status, education status, duration of 
study, position and unit of the Courthouse employees. According to the 
findings obtained from the research, it has been found that in-service 
training has a positive impact on the perceived level of commitment and 
employee performance. 

Article History 
Received 

30 Nov, 2017 
Accepted 

20 Dec, 2017 
 

Hizmet İçi Eğitimin Algılanan Örgütsel Bağlılık Düzeyi Ve Çalışan 
Performansı Üzerine Etkisi* 

Anahtar Kelimeler 
Hizmet İçi Eğitim, 
Örgütsel Bağlılık, 

Çalışan 
Performansı. 

 
 
 

Özet 

Günümüz bilgi çağında meslekler, çalışma koşulları ve biçimleri hızlı bir 
değişime uğramaktadır. Herhangi bir örgün eğitim programından mezun 
olan kişinin, kazandığı mesleki bilgi ve beceriler, bu hızlı değişim ve 
dönüşüm karşısında yetersiz kalabilmektedir. Çalışanlarını elde tutmak, 
performanslarını artırmak ve büyümeyi hızlandırmak isteyen örgütlerin 
çalışanlarını hizmet içi eğitime tabi tutarak, iç ve dış çevredeki tüm 
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gelişmeleri yakından takip etmeleri hatta öncü olmaları gerekmektedir.  
Hizmet içi eğitimin, çalışanların örgüte olan bağlılıkları ve performansları 
üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik olan bu çalışma, İstanbul ilinde 
hizmet içi eğitim alan adliye çalışanları üzerinde uygulanmıştır. Adliye 
çalışanlarının; yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, çalışma süresi, 
pozisyonu ve birimi gibi değişkenler ile, çalışan performansının ve örgütsel 
bağlılığın güçlendirilmesinde hizmet içi eğitimin rolü ve etkisini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hizmet içi 
eğitimin, algılanan örgütsel bağlılık ve çalışan performansını olumlu yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

30 Kasım 2017 
Kabul Tarihi 

20 Aralık 2017 

1. Giriş 

Artan rekabet ortamında örgütler, rekabette avantaj sağlayabilecekleri tüm 
çalışmaları, çalışanları sayesinde gerçekleştirmek zorunda olduklarının 
farkındadırlar. Bu nedenle entelektüel sermaye unsurlarından birisi olan, iyi eğitim 
almış, yenilikçi, nitelikli ve yetenekli kişilerle çalışmak istemekte ve bu kişilerden 
yüksek performans beklemektedirler. Yapılan birçok bilimsel çalışmada, çalışan 
performansının örgüt performansına olumlu etkisinin belirlenmiş olmasından 
dolayı, örgütler çalışan performansını artıracak uygulamaları hayata geçirmeyi 
öncelemektedirler.  

Son yıllarda küreselleşme olgusunun; ekonomik, teknolojik, iletişim, politik, sosyo-
kültürel ve siyasal alanlardaki tüm farklı boyutlarda ortaya çıkardığı gelişmeler 
nedeniyle yaşanan hızlı değişim, bireylerin rolleriyle ilgili algılarını da 
değiştirebilmektedir. Bu durum hem arz eden hem de talep edenlerin içinde 
bulunduğu ve çok önemli rol aldığı, etkileşimli bir değişim ve dönüşüm sürecidir 
(Şen, 2017, s.148). 

Örgütlerin amaçlarına etkin, etkili ve verimli bir biçimde ulaşabilmeleri, 
çalışanların örgüt amaçlarını benimsemeleri ve bu amaçları gerçekleştirmek için 
özverili çalışmaları ile doğrudan bağlantılıdır. Yönetim bilimi literatüründe, 
örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların, kurumsal amaçlara ulaşmada daha 
istekli ve gayretli oldukları tespit edilmiştir. 

Çalışanların ve içinde bulundukları kurumun etkileşimli ilişkisinde; bağlılık, güven 
ve adalet gibi değişkenlerin algı düzeyleri, gerek çalışanın performansını gerekse 
kurumsal performansı farklı boyutlarda etkilemekte olması, kurumsal yönetişim 
ve paydaş yönetimi gibi kavramların uygulamaları açısından yaşamsal önem 
taşımaktadır. 

Bu araştırma, İstanbul ilinde bulunan Bakırköy Adliyesi’nde hizmeti içi eğitim alan 
çalışanların, hizmet içi eğitimin, algılanan örgütsel bağlılık ve çalışan performansı 
üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.  

2. Hizmet İçi Eğitim 

Hizmet içi eğitim, kişinin kuruma girişinden itibaren, işin gerektirdiği performans 
düzeyine ulaşabilmesi için gereken bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırılması 
sürecidir. Çağımızdaki hızlı değişimle birlikte mal ve hizmet üreten işletmeler 
yenilikleri izlemek ve ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Eğitim 
kurumlarında, gereken eğitim alınmış olsa bile, bu hızlı değişim karşısında mesleki 
eğitimde alınmış bilgiler güncelliğini kaybetmekte ve yetersiz kalabilmektedir. Bu 
nedenle örgütler değişimi ve yenilikleri sürekli izlemek ve eğitim sürecini devam 
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ettirmek zorundadırlar (Bucak, 2011, s.10). Hizmet içi eğitim hem örgüt üyelerini 
örgütsel amaçların desteklenmesinde daha etkili bir duruma getirmekte, hem de 
örgütün değişen koşullara uyumunu, yani örgütsel etkililiği sağlamak için 
başvurulan faaliyetlerden biri olmaktadır (Canman, 1997, s.10). 

Hizmet öncesi eğitimin yetersiz kalmasından dolayı, çalışanların niteliklerinin 
artırılması ve geliştirilebilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve bu gereksinimin bu yolla karşılanması zorunlu hale gelmiştir.  
Öte yandan uluslararası alandaki yüksek rekabet, bilgi ve teknolojik yenilikler de 
işgücü niteliğinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir (Pehlivan, 1992, s. 134). 

Hizmet içi eğitimin amacı, kurumsal açıdan verimliliği arttırmak, bireysel açıdan 
ise iş doyumunu yükseltmektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için kurum ve kuruluşlar 
hizmet içi eğitim etkinliklerinin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi 
işlevlerini yerine getirmek zorundadırlar (Şimşek ve Öge, 2012, s. 234). 

Hizmet içi eğitimin başlıca amaçları arasında; işe başlayan çalışanın uyum sürecini 
yönetmek, mesleki konularda sorun çözme yetisini geliştirerek başarısını artırmak, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgilerini güncellemek, özgüvenini 
geliştirmek, güdülemek ve moralini yükseltmek gibi sonuçları elde etmek için 
faaliyetler gerçekleştirmektir (Öztürk ve Sancak, 2007, s.763-764). 

3. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık; çalışanının örgüte olan psikolojik yaklaşımını ifade etmektedir ve 
çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan, örgüt üyeliğini devam ettirme 
kararına yol açan psikolojik durumdur (Meyer ve Allen, 1990,s. 15). Wiener (1982: 
418) örgütsel bağlılığı; “çalışanın örgütsel amaçlarını ve çıkarlarını karşılayacak 
biçimde davranmak için içselleştirilmiş normatif baskıların toplamı” şeklinde 
tanımlamaktadır. Becker örgütsel bağlılığı çalışan ile örgütün birbirleriyle bahse 
girdikleri bir durum olarak açıklamıştır (Becker, 1960, s. 32).  

Örgütsel bağlılık, belli bir örgütün üyesi olarak kalmaya güçlü bir istek, örgüt adına 
yüksek düzeyde çaba gösterme isteği ve örgütün değerlerine ve hedeflerine 
inanılması, benimsenmesidir (Mowday vd, 1979, s.224). 

Örgüte bağı yüksek olan çalışanlar, örgütün zor zamanlarında yanında olan, işine 
düzenli olarak devam eden, örgütün etkinliği için çaba gösteren çalışanlar olarak 
ifade edilebilmektedir. Örgütsel açıdan da örgüte bağı kuvvetli olan çalışanlarla 
çalışmak büyük bir avantaj sağlayabilmektedir.    

Örgütsel bağlılığın sınıflandırılması konusunda farklı yaklaşımlar olsa da 
literatürde özellikle Allen ve Meyer’in örgütsel bağlılık modeli üzerinde 
durulmaktadır. Bu çalışma kapsamında da bu model temel alınmıştır. Model, üç 
sınıflandırma türü üzerinde durmaktadır. Bunlar; duygusal (affective) bağlılık, 
devam (continuance) bağlılığı ve normatif (normative) bağlılıktır (Meyer ve Allen, 
1997, s. 32). 

Duygusal Bağlılık: Çalışanların duygusal olarak kendi kararları doğrultusunda 
örgütte kalmaları olarak tanımlanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997, s.11). Bu 
bağlılıkta örgüt, çalışanlar için büyük öneme sahiptir ve kendilerini örgütün bir 
parçası olarak görürler. Çalışanların örgüte karşı duydukları güçlü duygusal 
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bağlılık, zorunlu oldukları için değil, örgütte kalmaya devam etmeyi istemelerinden 
kaynaklanmaktadır (Balay, 2000, s.21). 

Devam Bağlılığı: Bu bağlılığın temelinde çalışanların örgütten ayrılmalarının 
örgüte yaratacağı maliyetler ve kötü sonuçlarından ötürü, örgütte kalmaya devam 
etmeleri yatmaktadır (Meyer ve Allen, 1997, s.11). Devam bağlılığı duyan çalışan, 
örgütten ayrılması durumunda daha az alternatifi olacağı düşüncesine sahiptir ve 
bu nedenle örgütte kalma ihtiyacı duymaktadır. Devam bağlılığına sahip 
çalışanlardan bazıları başka iş bulamadıklarından örgütte kalırken, bazıları ise işi 
sevmekten çok emekliliğin yaklaşması, sağlık ve aile meseleleri gibi zorlayıcı 
nedenlerden dolayı devam etme kararı alırlar. Bu bağlılıkta çalışanlar işten 
ayrılmanın doğurabileceği olumsuz sonuçları düşünerek örgütte kalmayı 
sürdürürler. 

Normatif Bağlılık: Çalışanların örgüte bağlılık duymalarında, yaptıklarının doğru 
ve ahlaki olduğu düşüncesi yatmaktadır (Obeng ve Ugboro, 2003, s.84). Kişiler 
ahlaki bir görev duygusuyla ve işletmede çalışmaya devam etmenin doğru 
olduğuna inandıkları için kendilerini örgüte bağlı hissetmektedirler (Meyer ve 
Allen, 1997, s.11). Normatif bağlılığı yüksek olan çalışanlar, örgütte kalma 
yükümlülüğünün oluşmasına neden olan görüşlere ya da kişisel değerlere 
dayanarak, örgütte çalışmayı kendisi için bir görev olarak görür ve örgütte 
kalmanın ya da örgüte bağlılık duymanın doğru bir durum olduğuna inanırlar. 
Normatif bağlılık, çalışanların kişisel sadakat normları ile ilişkili olup, çalışanların 
sosyal ve kültürel özelliklerinden etkilenir (Uyguç ve Çımrın, 2004: 91). Bu 
bağlılıkta çalışanlar kendilerini örgüte karşı sorumlu hissetmekte, işten ayrılıp 
başka bir işletmede çalışmanın doğru olmadığına inanmaktadırlar. 

4. Çalışan Performansı 

Örgütler için çalışan performansı yaşamsal öneme sahiptir. Örgütlerin belirlemiş 
oldukları amaç ve hedefleri gerçekleştirmeleri ve günümüzün yoğun rekabet 
ortamında hayatta kalabilmeleri ve kar elde edebilmeleri için örgütte yüksek 
performanslı çalışanlara sahip olmaları gerekmektedir. Örgütteki çalışanların 
performanslarının yüksek olması, hem örgüt hem de çalışan için önemlidir. Çalışan 
performansının yüksek olması daha fazla gelir, piyasaya karşı daha iyi bir imaj gibi 
çalışanlar açısından önemli olan birçok sonucun gerçekleşmesinde başat etkendir 
(Yelboğa, 2006, s.200). 

Çalışan performansı, kurum içindeki çalışanların gereksinimlerini karşılayabilmek 
için verilen görevleri yerine getirirken emek ve zaman harcamasıdır (Barutçugil, 
2002, s.40). Bu kavram örgütsel amaçlara ulaşma ile doğrudan bağlantılıdır. 
Örgütün hedeflediği sonuçlara ulaşma oranı ile çalışan performansı yüksek ilişki 
halindedir.  

Örgütlerde çalışan performansından bahsedebilmek için belirli şartların 
sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar bir anlamda çalışan performansının 
özelliklerini oluşturmaktadır. Bu şartlar; 

 Bir kurumda çok yönlü başarı sağlanması amaçlanıyorsa; doğru işe doğru 
kişi yerleştirilmelidir.  
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 Kurumların etkinlik ve rekabet avantajı kazanabilmeleri çalışan 
performansına bağlıdır.  

 Çalışan performansı; teknik konularda başarıyı ifade eden görev 
performansı ile çalışma ortamında diğer çalışanlar ile iyi iletişim 
kurabilmek için daha fazla çaba göstermek gibi durumları içeren, kurumun 
genelinde fayda sağlayabilen durum performansı olarak 
incelenebilmektedir. 

 Çalışan performansı kurumlar ve araştırmacılar açısından önemli olduğu 
kadar, çalışanlar açısından da büyük öneme sahiptir. Çalışanın kendisinden 
beklenenleri en iyi biçimde yapabilmesi, yüksek performansa sahip olması 
ve iş tatmininin diğer tüm kariyer avantajlarına ulaşma imkanı yaratacaktır 
(Yelboğa, 2006, s.200). 

5. Yöntem 

Bu çalışmada ölçeklerin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı 
faktör analizi, madde analizi (madde toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha) 
kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi için AMOS 22.0, madde 
analizi için SPSS 21.0 programları kullanılmıştır. 

Yapısal eşitlik modellerinde model uyumunun değerlendirilmesinde “Ki-kare 
istatistiğinin serbestlik derecesine oranı” (X2/sd), “bireysel parametre 
tahminlerinin istatistiksel anlamlılığı” (t değeri), “kalıntılara dayanan uyum 
indeksleri” (SRMR, GFI), “bağımsız modele dayanan uyum indeksleri” (NFI, NNFI, 
CFI) ve “yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA)” olarak sınıflandırılan 
uyum indeksleri kullanıldı. Model uyum indeksleri için beklenen katsayılar Tablo 
1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Model uyum indeksleri 
İndeksler Kabul Edilebilir İyi/Çok İyi  

X2/sd X2/sd< 5 X2/sd< 3 Tabachnick ve Fidell, 2001 
RMSEA 0.05≤RMSEA≤0.08 0.00≤RMSEA≤0.05 Hu ve Bentler, 1999 
SRMR 0.05≤SRMR≤0.08 0.00≤SRMR≤0.05 Brown, 2006; Byrne, 1994 

GFI 0.90≤GFI≤0.95 0.95≤GFI≤1.0 Schumacker ve Lomax, 1996 
NFI 0.90≤NFI≤0.95 0.95≤NFI≤1.0 Schumacker ve Lomax, 1996 

NNFI 0.90≤NNFI≤0.95 0.95≤NNFI≤1.0 Schumacker ve Lomax, 1996 
CFI 0.90≤CFI≤0.95 0.95≤CFI≤1.0 Tabachnick ve Fidell, 2001 

Faktör yükü (min-max) 0,40 – 0,89 Bollen, 2007 
Standart hata (min-max) 0,05 – 0,45 Bollen, 2007 

Faktörler arası korelasyon 0,30 – 0,85 Tabachnick ve Fidell, 2001 

Yapısal eşitlik modellerinde model uygunluğu için aşağıdaki kurallar dikkate 
alındı: 

 Göstergelerin tümünün ilgili faktörde faktör yükleri 0.40’tan yüksek 
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010), 

 X2 değerinin serbestlik derecesine oranı (X2/sd) >3 (Kline, 2005),  
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 Modeldeki yollar için tahmin edilen bireysel parametre tahminlerinin 
istatistiksel anlamlılığını gösteren t değerleri anlamlı (p<0.05) (Schumaker 
and Lomax, 2004), 

 Model uyum indekslerinin iyileştirilmesi amacıyla kovaryans bağlantıları 
kurulurken kuramsal olarak açıklanabilir olması (Kline, 1995). 

Güvenirlik çalışması kapsamında madde-toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha 
testleri uygulandı. Cronbach Alpha testin iç tutarlığını; madde toplam korelasyonu 
test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi 
açıklar. Her iki test, test maddelerinin ayırt ediciliğini gösterir. Madde-toplam 
korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, maddelerin benzer davranışları 
örneklediğini gösterir ve testin iç tutarlığının yüksek olduğunu gösterir. Genel 
olarak madde-toplam korelasyonu 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri 
iyi derecede ayırt ettiği, 0.20-0.30 arasında kalan maddelerin gerektiğinde teste 
alınabileceği söylenebilir. Cronbach Alpha iç tutarlığı göstermekte olup genellikle 
0.70’in üzerinde olması beklenir (Raykov, 1997).   

6. Araştırmanın Bulguları 

6.1. Hizmet İçi Eğitim Ölçeğinin (HİEÖ) DFA sonuçları  

Hizmet İçi Eğitim Ölçeği (HİEÖ) doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 
uyum indeks değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. HİEÖ model uyum indeksleri 

Model Uyum İndeksleri 
Elde Edilen 

Uyum İndeksleri 
X2/sd 2,99 

RMSEA 0,08 
SRMR 0,03 

GFI 0,91 
NFI 0,95 

NNFI 0,95 
CFI 0,96 

Faktör yükü (min-max) 0,76 – 0,86 
Standart hata (min-max) 0,06 – 0,07 
Kovaryans bağlantıları m4-m5, m6-m7, m8-m9, m9-m10, m11-m12, 

m12-m13 

Hizmet İçi Eğitim Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 13 madde ve 
tek faktörlü yapının uygun olduğu tespit edildi. DFA sonuçlarına göre model uyum 
indeksleri iyi ve çok iyi, hata varyansları düşük (0,06 ile 0,07 aralığında) (Tablo 2); 
faktör yükleri 0,77 ile 0,86 aralığında ve t değerleri 0,01 düzeyinde anlamlıdır 
(Tablo 3, Şekil 1). 
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Tablo 3. HİEÖ DFA ve madde analizi sonuçları 
Faktör ve Maddeler Std. β t R2 r α 

Madde 1 0,81  0,65 0,78 

0.96 

Madde 2 0,76 14,49** 0,57 0,72 
Madde 3 0,86 17,33** 0,74 0,83 
Madde 4 0,78 15,14** 0,61 0,76 
Madde 5 0,83 16,53** 0,69 0,81 
Madde 6 0,82 16,32** 0,68 0,81 
Madde 7 0,82 16,22** 0,67 0,80 
Madde 8 0,77 14,91** 0,60 0,76 
Madde 9 0,81 15,98** 0,66 0,81 

Madde 10 0,79 15,53** 0,63 0,80 
Madde 11 0,77 14,92** 0,60 0,77 
Madde 12 0,80 15,74** 0,64 0,81 
Madde 13 0,76 14,55** 0,57 0,75 

r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Madde analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,96 olarak tespit 
edildi. Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonu 0,30’dan yüksek 
(0,72 ile 0,83 aralığında) olduğu tespit edildi (Tablo 3). Elde edilen bulgulara göre 
Hizmet İçi Eğitim Ölçeği (HİEÖ) 13 madde ve tek alt boyutu ile güvenilir ve geçerli 
bir ölçektir. 

Şekil 1. HİEÖ DFA diyagramı 

 

6.2. Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖB) DFA sonuçları  

DFA ilk sonuçlarına göre X2/sd ve CFI haricindeki uyum indekslerinin kabul 
edilebilir seviyelerde olmadığı, üç maddenin (m12, m13, m15) faktör yükünün 
0,40’ın altında kaldığı; bir maddenin (m4) faktör yükünün 0,90 olduğu gözlendi. 
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Söz konusu maddeler aşamalı olarak ölçekten çıkarılarak analiz tekrarlandı. Dört 
maddenin çıkarılması ile elde edilen uyum indeks değerleri Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 4. ÖB model uyum indeksleri 

Model Uyum İndeksleri 

Elde Edilen Uyum İndeksleri 
DFA İlk 

(20 madde 3 boyut) 
DFA Son 

(16 madde 3 boyut) 
X2/sd 2,90 2,54 

RMSEA 0,08 0,07 
SRMR 0,08 0,06 

GFI 0,85 0,91 
NFI 0,85 0,91 

NNFI 0,88 0,93 
CFI 0,90 0,94 

Faktör yükü (min-max) 0,07 – 0,90 0,58-0,86 
Standart hata (min-max) 0,06 – 0,14 0,06 – 0,13 

Faktörler arası korelasyon 0,42 – 0,65 – 0,66 0,46 – 0,65 – 0,66 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tüm uyum 
indekslerinin kabul edilebilir seviyelere yükseldiği, faktör yükü 0,40’ın altında 
madde kalmadığı, faktörler arası korelasyonun 0,85’ten küçük olduğu ve 16 madde 
ve üç faktörlü yapının uygun olduğu tespit edildi. DFA sonuçlarına göre model 
uyum indeksleri iyi ve çok iyi, hata varyansları düşük (0,06 ile 0,13 aralığında) 
(Tablo 4); faktör yükleri 0,58 ile 0,86 aralığında ve t değerleri 0,01 düzeyinde 
anlamlıdır (Tablo 5, Şekil 2). 

Tablo 5. ÖB DFA ve madde analizi sonuçları 
Faktör ve Maddeler Std. β t R2 r α 

Madde 1 0,77  0,59 0,70 

0,91 

Madde 2 0,69 12,07** 0,48 0,53 
Madde 3 0,79 14,12** 0,62 0,64 
Madde 5 0,86 15,68** 0,74 0,70 
Madde 6 0,86 15,63** 0,74 0,70 
Madde 7 0,78 13,92** 0,61 0,61 
Madde 1 0,81  0,34 0,65 

0,82 
Madde 2 0,82 13,67** 0,54 0,53 
Madde 3 0,69 11,58** 0,63 0,48 
Madde 4 0,58 9,68** 0,61 0,37 
Madde 1 0,58  0,34 0,55 

0,87 

Madde 3 0,74 9,53** 0,47 0,65 
Madde 4 0,79 9,97** 0,65 0,66 
Madde 5 0,78 9,88** 0,67 0,63 
Madde 6 0,74 9,57** 0,34 0,61 
Madde 7 0,73 9,49** 0,47 0,64 

r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Madde analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,92; alt 
boyutların Cronbach Alpha katsayıları 0,91 – 0,82 – 0,87 olarak tespit edildi. 
Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonu 0,30 yüksek (0,37 ile 0,70 
aralığında) olduğu tespit edildi (Tablo 5). Elde edilen bulgulara göre Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği (ÖB) 16 madde ve üç alt boyutu ile güvenilir ve geçerli bir ölçektir. 
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Şekil 2. ÖB DFA diyagramı 

 

6.3. Çalışan Performansı Ölçeği (ÇPÖ) DFA sonuçları  

DFA ilk sonuçlarına göre NFI haricindeki uyum indekslerinin kabul edilebilir 
seviyelerde olduğu ancak iki maddenin (m7, m10) faktör yüklerinin 0,40’ın altında 
kaldığı gözlendi. Söz konusu maddeler aşamalı olarak ölçekten çıkarılarak analiz 
tekrarlandı. Her iki maddenin çıkarılması ile elde edilen uyum indeks değerleri 
Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. ÇPÖ model uyum indeksleri 

Model Uyum İndeksleri 

Elde Edilen Uyum İndeksleri 
DFA İlk 

(10 madde) 
DFA Son 

(8 madde) 
X2/sd 2,34 2,57 

RMSEA 0,07 0,07 
SRMR 0,05 0,04 

GFI 0,95 0,96 
NFI 0,87 0,90 

NNFI 0,90 0,91 
CFI 0,92 0,94 

Faktör yükü (min-max) 0,35 – 0,63 0,43-0,63 
Standart hata (min-max) 0,11 – 0,14  
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Çalışan Performansı Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tüm uyum 
indekslerinin kabul edilebilir seviyelerde olduğu, faktör yükü 0,40’ın altında 
madde kalmadığı ve 8 madde ve tek faktörlü yapının uygun olduğu tespit edildi. 
DFA sonuçlarına göre model uyum indeksleri iyi ve çok iyi, hata varyansları düşük 
(0,11 ile 0,13 aralığında) (Tablo 6); faktör yükleri 0,43 ile 0,63 aralığında ve t 
değerleri 0,01 düzeyinde anlamlıdır (Tablo 7, Şekil 3). 

Tablo 7. ÇPÖ DFA ve madde analizi sonuçları 
Faktör ve Maddeler Std. β t R2 r α 

Madde 1 0,61  0,38 0,54 

0.80 

Madde 2 0,63 8,25** 0,40 0,54 
Madde 3 0,57 7,61** 0,32 0,50 
Madde 4 0,62 8,16** 0,39 0,54 
Madde 5 0,53 7,27** 0,28 0,47 
Madde 6 0,61 8,03** 0,37 0,53 
Madde 8 0,43 6,11** 0,19 0,39 
Madde 9 0,60 7,95** 0,36 0,54 

r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Madde analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,80 olarak tespit 
edildi. Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonu 0.30’dan yüksek 
(0,39 ile 0,54 aralığında) olduğu tespit edildi (Tablo 7). Elde edilen bulgulara göre 
Çalışan Performansı Ölçeği (ÇPÖ) 8 madde ve tek alt boyutu ile güvenilir ve geçerli 
bir ölçektir. 

Şekil 3. ÇPÖ DFA diyagramı 

 

6.4. Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  

İstanbul ili Bakırköy Adliyesinde hizmet içi eğitim alan personele (N=300) elden 
teslim edilen anketlerden 291’i geri dönmüştür.  
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Tablo 8. Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
 Gruplar n % 

Cinsiyet 
Erkek 157 54,0 
Kadın 134 46,0 

Yaş 

25 yaş ve altı 49 166,8 
26-35 yaş 138 47,4 
36-45 yaş 75 25,8 
46-55 yaş 19 6,5 
56 yaş ve üzeri 10 3,4 

Medeni durum 
Evli 195 67,0 
Bekar 96 33,0 

Öğrenim düzeyi 

Lise 43 14,8 
Ön lisans 65 22,3 
Lisans 168 57,7 
Lisansüstü 15 5,2 

Mesleki kıdem 

1 yıldan az 14 4,8 
1-5 yıl 67 23,0 
6-10 yıl 112 38,5 
11-15 yıl 51 17,5 
16 yıl ve üzeri 47 16,2 

Görevi 
Yazı işleri 38 13,1 
Zabıt kâtibi 220 75,6 
Mübaşir 33 11,3 

Birimi 

Cumhuriyet başsavcılığı 98 33,7 
Ceza mahkemeleri 90 30,9 
Hukuk mahkemeleri 73 25,1 
Diğer 30 10,3 

Çalışanların %54’ü erkek, %46’sı kadındır. Çalışanların %16,8’i 25 yaş ve altı, 
%47,4’ü 26-35 yaş, %25,8’i 36-45 yaş, %6,5’i 46-55 yaş aralığında, %3,4’ü 56 yaş 
ve üzerindedir. Çalışanların %67’si evli, %33’ü bekardır. Çalışanların %14,8’i lise, 
%22,3’ü ön lisans, %57,7’si lisans, %5,2’si lisansüstü düzeyde öğrenim görmüştür. 
Çalışanların %4,8’inin mesleki kıdemi 1 yıldan az, %23’ünün 1-5 yıl, %38,5’inin 6-
10 yıl, %17,5’inin 11-15 yıl, %16,2’sinin mesleki kıdemi 16 yıl ve üzerindedir. 
Çalışanların %13,1’i yazı işleri müdürü, %75,6’sı zabıt kâtibi, %11,3’ü mübaşir 
olarak görev yapmaktadır. Çalışanların %33,7’si cumhuriyet savcılığı, %30,9’u ceza 
mahkemesi, %25,1’i hukuk mahkemesi kalemlerinde, %10,3’ü diğer birimlerde 
görev yapmaktadır (Tablo 8). 

Tablo 9. Değişkenlerin Betimsel İstatistikleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar 
Madde 
Sayısı 

N    SD Skewness 

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÖLÇEĞİ 13 291 2,77 1,01 -0,05 
Duygusal Bağlılık 6 291 2,84 1,07 0,04 
Devam Bağlılığı 4 291 3,37 1,00 -0,42 

Normatif Bağlılık 6 291 2,92 1,00 0,00 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 16 291 3,00 0,85 -0,13 

ÇALIŞAN PERFORMANSI 8 291 4,17 0,50 -0,861 
*: p<0,05 **: p<0,01 1: Karekök dönüşüm sonrası 
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7. Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın bağımsız değişkeni hizmet içi eğitim, bağımlı değişkenleri örgütsel 
bağlılık ve çalışan performansı olarak belirlendi (Şekil 4). 

Şekil 4. Araştırmanın modeli 

 

 

 

 

 

 

H1: Hizmet içi eğitimin çalışan performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2: Hizmet içi eğitimin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H3: Hizmet içi eğitimin devam bağlılığı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H4: Hizmet içi eğitimin normatif bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H5: Hizmet içi eğitimin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Tablo 10. Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisine 
Ait Yol Analizi Sonuçları 

 Doğrudan Etki 
Dolaylı 

Etki 

Yol 
B 

(SE) β R2 Β 

HİZMET İÇİ EĞİTİM  
ÇALIŞAN 

PERFORMANSI 
0,09 

(0,03) 
0,18** 0,03  

HİZMET İÇİ EĞİTİM  Duygusal Bağlılık 
0,26** 
(0,07) 

  0,37** 

HİZMET İÇİ EĞİTİM  Devam Bağlılığı 
0,26** 
(0,07) 

  0,32** 

HİZMET İÇİ EĞİTİM  Normatif Bağlılık 
0,26** 
(0,07) 

  0,45** 

HİZMET İÇİ EĞİTİM  
ÖRGÜTSEL 
BAĞLILIK 

0,43** 
(0,06) 

0,53** 0,28  

X2/sd=1,86    RMSEA=0,05   SRMR=0,06   GFI=0,89   NFI=0,90   NNFI=0,94   CFI=0,95 

Hizmet içi eğitim ile örgütsel bağlılık ve çalışan performansı arasında kurulan yol 
analizi model sonuçlarına göre tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyelerde 
olduğu tespit edildi (Tablo 10). Yapısal eşitlik modeli kapsamında yapılan yol 
analizine göre hipotezlere ilişkin aşağıdaki sonuçlar elde edildi: 

H1 Kabul: Hizmet içi eğitimin çalışan performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır 
(β=0,18; p<0,05). 

Çalışan 

Performansı 

Hizmet İçi Eğitim 

Örgütsel Bağlılık 
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H2 Kabul: Hizmet içi eğitimin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır 
(β=0,37; p<0,05). 

H3 Kabul: Hizmet içi eğitimin devam bağlılığı üzerinde anlamlı etkisi vardır 
(β=0,32; p<0,05). 

H4 Kabul: Hizmet içi eğitimin normatif bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır 
(β=0,45; p<0,05). 

H5 Kabul: Hizmet içi eğitimin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır 
(β=0,53; p<0,05). 

Şekil 5. Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisine 
Ait Yol Analizi Diyagramı 

 

7. Sonuç ve Tartışma 

Bir kurumun amaçlarına ulaşabilmesi için etken olan birçok değişken 
bulunmaktadır. Bu değişkenler arasında, insan kaynağının yapısı ve özellikleri, 
amaçlara ulaşma noktasında önemli yer tutmaktadır. Görev tanımı, iş gerekleri, 
formal ve informal kurum içi iletişim ve benzeri birçok konuda bilgi ve 
yetkinliklerini artırması gereken çalışanlara gerekli eğitimler verilerek daha etkin, 
etkili ve verimli iş sonuçları elde edilmesi hedeflenmelidir. İş tanımı, gerekleri ve 
ilgili süreçlerin, çalışanın niteliği ile uyumlu olması durumunda örgütsel başarıya 
ulaşabilme ihtimali aratacaktır. Hizmet içi eğitim etkinlikleri ile çalışanlar, işin 
gereklerini edinebilecek dolayısıyla bu edinim kendi nitelikleri ile karşılaştırma 
yaparak geliştirilmesi gereken yönlerini tanımlamalarını sağlayabilecektir. 

Araştırmanın uygulama alanı belirlenirken hizmet içi eğitimin sürekli verildiği 
kurumlardan olan İstanbul ili Bakırköy Adliyesi tercih edilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Bakırköy Adliyesi’nde hizmet içi eğitim almış olan, 118 Yazı İşleri Müdürü, 
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941 Zabıt Katibi ve 113 Mübaşir oluşturmaktadır. Toplam 1.172 kişi arasından 
rastlantısal olarak örneklem alma yoluna gidilmiş, anket 300 kişiye uygulanmıştır.  

Hizmet içi eğitimin örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılık, devam 
bağlılığı ve normatif bağlılık üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda adliyede görev yapan çalışanların almış oldukları hizmet 
içi eğitim, kuruma bağlılıklarını artırmaktadır. Kurumda hizmet içi eğitimin 
verilmesi, çalışanların kendi istekleri ile kurumda kalma arzusu ile özdeşleşen 
duygusal bağlılığı artırmaktadır. Çalışanın amacı ile kurumun amacının örtüşüyor 
olması duygusal bağlılık seviyesinin oluşmasında etkilidir. Aynı şekilde çalışan, 
hizmet içi eğitimin kurumda kalma arzusu ile tanımlanan devam bağlılığı ve 
normatif bağlılıkla ilişkisinin pozitif çıkması ile ahlaki görev duygusu hissederek, 
işletmeden ayrılmaması gerektiğini düşünmektedir.  

Hizmet içi eğitim, çalışan performansını olumlu yönde etkilemektedir. Örgütsel 
bağlılığın alt boyutlarından olan duygusal bağlılığın, algılanan çalışan 
performansına etkisi pozitif yöndedir. Çalışanların işlerinde kalma istekleri, çalışan 
performansı algısını artırmakta olduğu görülmektedir. Bir diğer boyut olan devam 
bağlılığının da çalışan performansını olumlu yönde etkilemektedir. Çalışanın 
işinden ayrılmasının kendisine ve örgüte olumsuz etkileri olacağını düşünerek 
kalması, performansını artırmaktadır. Örgütsel bağlılığın üçüncü boyutu olan 
normatif bağlılığın da çalışan performansını olumlu yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Ahlaki görev bilincine sahip olmak, çalışan performansında artış 
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel bağlılık boyutlarının her birinin birbiri ile 
ilişkisi pozitif yönlü ve anlamlı bulunmuştur. En güçlü ilişki duygusal bağlılık ile 
normatif bağlılık arasında ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 
çalışanların kendi tercihleri ile kurumda kalma istekleri, ahlaki olarak da 
kuramdan ayrılmamalarını sağladığını göstermektedir. 

Çalışanlara verilecek hizmet içi eğitimler ile mesleki olarak daha donanımlı hale 
getirilen çalışanlara, yoğun iş yükü karşısında yapmaları gerekenler gösterilerek 
oluşabilecek olumsuz durumlar en aza indirilebilmektedir. Hizmet içi eğitimin 
niteliği, kalitesi, içeriği ile eğitim verenlerin özellikleri ve tecrübeleri, çalışanların 
performansını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda hizmet içi eğitim 
etkinliklerinin, algılanan örgütsel bağlılığın tüm alt boyutları ve çalışan 
performansı algısı açısından yaşamsal öneme sahip olduğu ve örgütlerin bu 
değişkenlerin yönetilmesi sürecinde entelektüel sermaye unsurlarını 
güçlendirerek sürdürebilir büyüme ve başarıya ulaşmak için hizmet içi eğitimlerin 
önemini değerlendirmeleri gerekmektedir.    
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