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Abstract 

In the conditions of increasingly intense competition, have led to increase 
the importance of human resources in organizations. Organizations that have 
employees with a high level of knowledge and experienced achievements are 
providing a significant advantage in a competitive environment. Despite the 
new technologies, management systems, electronic systems, factors such as 
the success of the organization is required for the organizational success and 
also one of the main factor that drives the quality of human resources. In this 
regard, under the conditions of continually changing organizations to be 
successful, without being limited to the formal role of descriptions, the task 
is beyond what you've done. Thanks to staff that we intend to contribute in 
order to provide organizational effectiveness and development. 
Organizations achieve success and to sustain resources without wasting 
unnecessary conflicts in the organization using it as its source, in achieving 
organizational organizational goals are in need of “willing citizens”.  
This study also the factors that are thought to be effective in the emergence 
of organizational citizenship behavior organizational justice and 
organizational trust as the independent variable. Which is examined the just 
perceptions and fair perceptions of employees in the organisation related to 
the applications of organisational trust as a result of the performance of the 
employee is to indicate that the impact on the dependent variable. The study 
of organizational justice and organizational trust to measure the impact on 
employee’s performance in Call Center for the first time is very substantial. 
The results of the analysis organizational justice, organizational trust, and 
concluded that it had positive impact on employee performance. 
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Özet 

Her geçen gün artan yoğun rekabet koşulları, örgütlerde insan kaynağına 
verilen önemin artmasına neden olmuştur. Bilgi ve birikim düzeyi yüksek 
çalışanlara sahip olan örgütler, rekabet ortamında önemli bir avantaj 
yakalamaktadır. Yeni teknolojiler, üstün yönetim sistemleri, elektronik 
sistemler gibi etkenler örgütlerin başarısı için gerekli olmasına karşın, 
örgütsel başarıyı sağlayan en temel etkenlerden bir tanesi insan kaynağının 
niteliğidir. Bu doğrultuda, örgütlerin sürekli değişen koşullar altında başarılı 
olabilmeleri, formal rol tanımları ile sınırlı kalmadan, görevin getirdiklerinin 
ötesinde, örgütsel etkinliğe ve gelişmeye katkıda bulunmaya istekli çalışanlar 
sayesinde olacaktır.  Örgütler başarıyı yakalayabilmek ve sürdürebilmek için, 
gereksiz çatışmalara girmeyen, örgütün kaynaklarını israf etmeden kendi 
kaynağı gibi kullanan, örgütsel hedeflere ulaşmada istekli örgütsel 
vatandaşlara ihtiyaç duymaktadırlar.  
Bu çalışma da örgütsel vatandaşlık davranışının ortaya çıkmasında etkili 
olduğu düşünülen faktörlerden örgütsel adalet ve örgütsel güven bağımsız 
değişken olarak incelenmiş, çalışanların örgütteki uygulamalarla ilgili adalet 
algılamaları ve bu adalet algılamaları sonucu oluşan örgütsel güvenin bağımlı 
değişken olan çalışan performansında nasıl bir etki oluşturduğunu ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Çalışma örgütsel adalet ve örgütsel güvenin çalışan 
performansına etkisini çağrı merkezinde ilk kez ölçmesi açısından önem 
taşımaktadır. Analiz sonucunda örgütsel adaletin, örgütsel güven ve çalışan 
performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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1. Giriş 

Günümüz dünyasında birçok farklı biçimde tanımlanan küreselleşme olgusunun, 
farklı boyutlarıyla, insanların ve örgütlerin varlığına etkileri açısından önemi, 
yadsınamaz bir gerçekliktir. İçinde bulunduğumuz yeni dönem tanımlanırken, Bilgi 
Çağı, İnternet Çağı, Teknoloji Çağı, Bilişim Çağı, Hız Çağı, Uzay Çağı, Nano-teknoloji 
Çağı, Genbilim Çağı, Yeni Ekonomi Çağı, Ben Çağı ve benzeri birçok farklı tanım 
kullanılmaktadır. Yeni döneme geçiş sureci kapsamında, hızlı teknolojik ilerlemeler 
ve değişimlerden kaynaklanan toplumsal, ekonomik, siyasal, askeri ve 
sosyokültürel alanlarda köklü ve etkili değişimler her geçen gün 
gözlemlenmektedir (Şen, 2017: 150). Tüm bu koşullar altında, küreselleşen 
rekabet ortamı, insan kaynağına daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. 
Değişen koşullara uyum sağlayıp, avantaj elde edebilmek; örgütsel etkinliğe ve 
gelişmeye katkıda bulunmaya istekli çalışanlar ile gerçekleşecektir. Çalışanların 
formal rol tanımları ötesinde, gönüllü olarak sergiledikleri, örgütün biçimsel ödül 
sistemi ile doğrudan ödüllendirilmeyen fazladan rol davranışları örgütsel 
vatandaşlık davranışı olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı 
kavramı, son yıllarda sosyal bilimler alanında önemli konulardan biri olmuştur. 

Konuya olan ilginin temel nedeni örgütsel davranış ile bireysel ve örgütsel 
performans arasında olumlu ilişkilerin varlığıdır. Örgütsel vatandaşlık davranışını 
literatürde yapılan tanımlamalardan yola çıkarak, çalışanların gönüllü olarak 
yaptıkları, rol tanımlarında ya da sözleşmelerinde yer almayan, örgütsel başarıya 
katkıda bulunan, yerine getirilmediğinde ceza gerektirmeyen, örgüt açısından 
arzulanan bireysel davranışlar olarak ifade edebiliriz. Çalışma arkadaşlarına 
yardımcı olma, işin ve örgütün gelişimi için önerilerde bulunma, işinin bir parçası 
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olmasa bile yeni gelen çalışanların oryantasyonuna yardım etme, işe vaktinde 
gelmeye özen gösterme, çalışma zamanını etkili değerlendirme gibi davranışlar 
örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı ile ilişkilidir. Örgütler başarıyı 
yakalayabilmek ve sürdürebilmek için, gereksiz çatışmalara girmeyen, örgütün 
kaynaklarını israf etmeden kendi kaynağı gibi kullanan, örgütsel hedeflere 
ulaşmada istekli örgütsel vatandaşlara ihtiyaç duymaktadırlar. Literatür 
incelendiğinde, çalışanların bu davranışı sergilemelerinde etkili olan, iş tatmini, 
örgütsel güven, motivasyon, liderlik, örgüt kültürü ve örgütsel adalet gibi örgütsel 
ve yönetsel faktörlerle ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada örgütsel 
vatandaşlık davranışının ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülen faktörlerden 
olan örgütsel adalet ve örgütsel güven konusu ele alınmıştır. 

2. Örgütsel Adalet 

Adalet kavramı Adams’ın (1965) eşitlik teorisine dayanan ve daha sonra bireyin 
örgütteki uygulamalarına atıfta bulunan bir kavramdır (Greenberg, 1996: 206-
207). Eşitlik teorisinden yola çıkan araştırmacılar örgüt içinde adalet konusuyla 
ilgilenmeye başlamışlardır (Richard, 1987: 89-110). Adalet kavramı Aristo, Platon, 
Socrates, Nozick ve Rawls gibi felsefecilerin uzun yıllar dikkatini çekmiş, birçok 
araştırmacının üzerinde çalışmalar yaptıkları ve önemle durdukları bir konu 
olmuştur (Greenberg ve Bies, 1992: 443).  

Örgütlerde adalet, meydana gelen ödül ve cezaların nasıl yönetileceğine ve 
dağıtılacağına ilişkin kurallar ve sosyal normları kapsamaktadır(Aydın ve 
Karaman- Kepenekçi, 2008).  Örgütsel adalet; adalet anlayışının örgüte 
izdüşümünü yani çalışanların kuruma ilişkin adalet algısıdır (Greenberg, 1990b; 
Byrne ve Cropanzano, 2001). Greenberg (1990b) örgütsel adaleti; dağıtımsal 
adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet olarak üçe ayırmıştır. Buna göre; 

Dağıtımsal adalet; çalışanların kazanmış oldukları haklarının, örgüt içi ödüllerin 
adil bir biçimde dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin algılarını içermektedir. Gösterilen 
performansın doğru bir biçimde analiz edilip bunun karşılığında verilen 
kazanımların doğru ve gerçekçi bir biçimde değerlendirilip değerlendirilmediğine 
dair çalışanların algılamalarıdır (Folger ve Cropanzano, 1998; Moorman, 1991). 

İşlemsel adalet; örgütte bir karar alınırken karar alış biçiminin adil olup olmadığını 
inceler (Folger ve Cropanzano, 1998; Moorman, 1991). Çalışanların, örgüt 
tarafından yapılan işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığına dair algılamaları 
içermektedir (Scandura, 1999).  

Etkileşimsel adalet; çalışanların örgüt içi işlemlerin alınması ve uygulanması 
safhasında kendileri ile olan iletişimin samimi ve saygılı olması gerektiğine dair 
beklentilerini kapsamaktadır (Bies ve Shapiro, 1987).   

Örgütsel adaletin iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi 
tutum ve davranışlar üzerinde etkili olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber bu 
alanda yapılan araştırmalarda bir artış yaşanmıştır (Stephen ve Chan, 2001: 143). 
Her ne kadar, adalet üzerine yapılan çalışmalar 1960’ların başlarında yapılmış olsa 
da, örgütsel adalet üzerine yapılan çalışmaların büyük bir kısmı 1990 sonrasında 
yapılmıştır ve halen yapılmaktadır (Cohen-Charash ve Spector, 2001: 278-279). 
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Adaletli bir örgütte çalışanlar, yöneticilerin davranışını adil olarak 
değerlendirmektedirler. Araştırmalar ücret düşüklüğü ya da örgüte dair olumsuz 
düşüncelerin, çalışanın karar verme sürecinin adil olduğuna inanması durumunda, 
çok fazla dile getirilmediğini ortaya koymuştur (İşcan ve Sayın, 2010: 195-214). 

3. Örgütsel Güven 

Güven kelimesi 13. Yüzyıla dayanmakta ve etimolojik köklerini sadakat ve bağlılık 
ifade eden daha eski deyimlerden almaktadır. Fakat güven olgusu, ilk insan 
topluluklarının kuruluşu kadar eskidir. Bir örnekle, Konfiçyus (M.Ö. 551-479) 
güvenin bütün dengeli sosyal ilişkiler için bir ön şart olduğunu kabul etmiştir. 

Güven hem bireyler arasındaki iletişimin bir sonucu hem de günlük sosyal 
yaşantılarında karşılaşılan olaylar sonucu değişen bir davranıştır (Börü, 
2001:201). Yüksek düzeyde örgütsel güvenin, kurumdaki işlem maliyetlerini ve 
gereksiz çatışmaları azalttığı, gereksiz bürokratik denetimleri ve gereksiz idari 
harcamaları ortadan kaldırdığı belirtilmektedir (Tan, 2001: 241). 

Örgütsel güven, bir çalışanın içindeki güven ve destek hissi olup işverenin açık 
sözlü olacağı ve taahhütlerini yerine getireceği inancını ifade etmektedir. Güvenin 
bütün ilişkilerin özü olduğu, insanları bir arada tutacağı ve kendilerine bir güven 
hissi vereceği düşünülmektedir. Literatüre bakıldığında, örgütsel güvenin 
sağlanmasının uzun bir zaman ve çaba gerektirdiği hususunda ortak bir görüş 
oluşmuştur (Demircan, 2003: 142). 

Örgütsel güven ile ilgili literatüre bakıldığında konunun farklı boyutlarda ele 
alındığı görülmüştür. Genel olarak iş arkadaşlarıma güven, üstüme güven ve şirket 
yönetimine güven şeklinde üç boyuttan oluşmaktadır (Polat, 2009: 45). 
Çalışmamızda da örgütsel güven bu üç boyut ele alınarak incelenmiştir. 

4. Çalışan Performansı 

Performans, bireyin işini yerine getirmek için harcamış olduğu tüm çabalar 
karşısında elde ettiği başarı düzeyidir. Bir kişinin performansı, sahip olduğu 
nitelikler ve yetenekler ile inanç ve değerlerine bağlıdır (Carolyn, 1990: 270). Yani 
bireysel performans değişime ve etkiye açık bir özelliğe sahiptir. Çalışanlarının 
performansını değerlendirme ve geliştirme tüm yöneticilerin çok önemli bir 
görevidir. Çalışanların iş tatmini beklentilerine önem veren yöneticiler ve takım 
liderleri onların çok daha iyi çalıştıklarını göreceklerdir. Bu ihtiyaca yeterince 
önem vermeyen yöneticiler ve takım liderleri ise yalnızca kısa süreli sonuçlar elde 
edebilecekler, nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kalan çalışanlarla uğraşmak 
zorunda kalacaklardır (Barutçugil, 2004: 391). 

Örgütlerin kurumsal hedeflerine ulaşabilmeleri ve sektörde rekabet avantajı 
kazanabilmeleri için, faaliyet gösterdikleri alanda performansı yüksek çalışanlara 
ihtiyaçları vardır. Örgüt çalışanlarının performanslarının yüksek olması, hem örgüt 
hem de çalışan açısından önemlidir çünkü işinin gerektirdiklerini yapmaları onlar 
için gurur ve tatmin kaynağı olurken; çalışma performansının yüksek oluşu daha 
yüksek gelir, kariyer ve sosyal statü gibi kişiler için önemli olan birçok sonucunda 
kilit faktörüdür (Yelboğa, 2006: 200). Çalışanların örgütte yaşamış oldukları; 
engellemeler, örgütsel güvenin azalması, örgütsel adaletin yetersiz olduğu algısı, 
çalışanların örgüt içi kararlarda söz hakkının olmaması ve sinizm çalışanların 
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örgütteki bireysel performanslarını olumsuz yönde etki eden durumlardır 
(Candan, 2013: 189). 

5. Yöntem 

5.1. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada Ölçeklerin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı 
faktör analizi AMOS 22.0 programı ile; madde analizleri (madde toplam 
korelasyonu ve Cronbach Alpha) SPSS 21.0 programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellerinde, model uyumunun 
değerlendirilmesinde Ki-kare (X2) istatistiğinin serbestlik derecesine oranı 
(X2/sd), tahmin edilen bireysel parametre tahminlerinin istatistiksel anlamlılığı (t 
değeri), “kalıntılara dayanan” (SRMR, GFI), “bağımsız modele dayanan” (NFI, NNFI, 
CFI) ve “yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA)” olarak sınıflandırılan 
uyum indeksleri kullanılmaktadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 265; 
Bayram, 2010: 72). Doğrulayıcı faktör analizi aşamalarında aşağıdaki kurallara 
uyulmuştur: 

 Göstergelerin tümünün ilgili faktörde yüksek faktör yüklerine sahip 
olmasına dikkat edilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010: 277).  

 X2 anlamlılık değerinin (p) >0,05 olmasına dikkat edilmiştir. X2 değerinin 
0’a yakın bir değer vermesi veya p değerinin anlamlı olmaması (>0,05) 
gözlenen model ile beklenen model arasında farklılık olmadığı, gözlenen 
modelin tahmin edilen modele uygun olduğu anlamını taşımaktadır 
(Bayram, 2010: 95). X2, tek başına değerlendirilen bir istatistik değildir. X2 
değerinin çok büyük ve istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu durumlarda, 
X2’ nin serbestlik derecesine oranı (X2/sd) olarak ifade edilen değerin, 
modelin uyumu açısından bir değerlendirme sağladığı ifade edilmektedir 
(Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010: 267).  

 Modeldeki yollar için tahmin edilen bireysel parametre tahminlerinin 
istatistiksel anlamlılığını gösteren t değerlerinin, ait oldukları modelin 
serbestlik derecesinde 0,05 ve 0,01 düzeyinde anlamlı olmasına dikkat 
edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli çerçevesinde anlamlı olmayan t 
değerlerinin analiz dışı bırakılması gerekmektedir (Bayram, 2010: 69). 

 Gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki kovaryansa bakarak araştırmacı 
modele ilişkin modifikasyonlar yapılabilir. Bu modifikasyonlar hata 
terimleri temelinde oluşturulur ve modelde orijinal olarak öngörülmeyen, 
ancak ilgili düzenlemenin yapılmasıyla modelde kazanılacak X2 (ki-kare) 
miktarını gösteren, gözlenen veya gizil değişkenler arasında önerilen yeni 
bağlantıları kapsar. Bu iyileştirmenin yapılabilmesi için “ilişki kurulacak 
hata terimlerinin bağlı olduğu gözlemlenen değişkenler (soru maddeleri) 
aynı boyutu ölçümleyebileceği, birbiri yerine kullanılabileceği, aynı anlama 
gelmiş olabileceği ya da bu soruların farklı çalışmalarda birbirleri yerine 
kullanılmış olduğu” gibi kuramsal gerekçelere uyularak gerçekleştirilmiştir 
(Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010: 273; Meydan ve Şeşen, 2011: 38). 
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Yukarıda sözü edilen faktöriyel modellerin araştırmanın verileri ile gösterdiği 
uyum indeksleri için beklenen katsayılar Tablo 3.1’deki gibidir.  

Tablo 1. Model Uyum İndeksleri 
 Uyum Değerleri 
Model Uyum İndeksleri Kabul Edilebilir İyi / Çok İyi 

p p<0,05 p<0,01 
X2/sd  X2/sd< 5  X2/sd< 3 
RMSEA 0,05≤RMSEA≤0,08 0,00≤RMSEA≤0,05 
SRMR 0,05≤SRMR≤0,08 0,00≤SRMR≤0,05 
GFI 0,90≤GFI≤0,95 0,95≤GFI≤1,0 
NFI 0,90≤NFI≤0,95 0,95≤NFI≤1,0 
NNFI 0,90≤NNFI≤0,95 0,95≤NNFI≤1,0 
CFI 0,90≤CFI≤0,95 0,95≤CFI≤1,0 

Güvenirlik çalışması kapsamında uygulanan madde analizi yöntemlerinden 
madde-toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha test maddelerinden alınan puanlar 
ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. 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 zorunlu görülmesi durumunda teste 
alınabileceği söylenebilir. Cronbach Alpha iç tutarlığı göstermekte olup genellikle 
0,70’in üzerinde olması beklenir. Her iki test maddelerin bireyleri ölçülen davranış 
bakımından ne derece ayırt ettiğini gösterir (Büyüköztürk, 2011: 171-172).   

5.1.1.Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

5.1.1.1. Örgütsel Güven Ölçeği (ÖGÖ) DFA Sonuçları 

Örgütsel Güven Ölçeği (ÖGÖ) doğrulayıcı faktör analizi başlangıcı ve sonucunda 
elde edilen uyum indekslerine değerlerine Tablo 2’de yer verilmiştir. Ölçeğin 
orijinal yapısına uygun (3 boyut ve 43 madde) madde faktör ilişkisi kurularak 
yapılan doğrulayıcı faktör analizi ilk sonuçlarına göre model uyum indekslerinin 
kabul edilebilir seviyelerde olmadığı; faktör yükü 0,40’ın altında ve 0,90’ın 
üzerinde maddeler olduğundan söz konusu maddeler aşamalı olarak ölçekten 
çıkarılarak doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmış ve Tablo 2’deki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Tablo 2. Örgütsel Güven Ölçeği DFA ve güvenirlik analizi sonuçları 
Model Uyum İndeksleri DFA1 (43 madde) DFA2 (25 madde) 
X2/sd 4,12 1,85 
RMSEA 0,12 0,06 
SRMR 0,10 0,06 
GFI 0,52 0,85 
NFI 0,64 0,87 
NNFI 0,69 0,93 
CFI 0,70 0,94 
Faktör yük aralığı 0,37 – 0,94 0,46 – 0,89 
Hata varyansı aralığı 0,10 – 0,29 0,05 – 0,19 

Kovaryans bağlantıları  
m15-m16, m23-m25, m29-m31, 
m26-m33, m24-m27, m28-m31, 

m15-m17, m27-m32, m8-m9 
Faktörler arası korelasyon 0,58 – 0,34 – 0,59 0,60 – 0,31 – 0,56 
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Ölçekte faktör yükü, diğer madde ve boyutlarla korelasyonu uygun olmayan ve 
model uyumuna engel olan 18 maddenin çıkarılarak kalan maddelerle 
modifikasyon önerilerine uygun olarak yapılan kovaryans bağlantıları sonucu 
(m15-m16, m23-m25, m29-m31, m26-m33, m24-m27, m28-m31, m15-m17, m27-
m32, m8-m9) uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyelere ulaştığı ve modelin iyi 
uyum verdiği (Tablo 2) tespit edilmiştir. Ölçekte kalan 25 maddenin faktör 
yüklerinin yeterli düzeyde olduğu, tüm maddeler için t değerlerinin 0,01 
düzeyinde anlamlı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Modele ilişkin doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre faktör yükleri 0,46-0,89 aralığında değişmektedir (Tablo 3, Şekil 1). 

Tablo 3. Örgütsel Güven Ölçeği DFA ve güvenirlik analizi sonuçları 
Faktör ve Maddeler Std. β t R2 r α α 
Üstlerine Güven     

0,96 

0,93 

M7 0,84  0,71 0,64 
M8 0,86 16,10** 0,74 0,66 
M9 0,85 16,00** 0,73 0,67 
M15 0,89 17,03** 0,79 0,74 
M16 0,89 17,21** 0,79 0,70 
M17 0,90 17,37** 0,80 0,70 
M19 0,88 17,00** 0,78 0,73 
Şirket Yönetimine Güven     

0,87 

M23 0,54  0,29 0,51 
M24 0,68 7,19** 0,46 0,63 
M25 0,46 6,61** 0,21 0,43 
M26 0,62 6,79** 0,38 0,52 
M27 0,52 6,06** 0,28 0,48 
M28 0,66 7,04** 0,43 0,57 
M29 0,49 5,78** 0,24 0,41 
M30 0,78 7,78** 0,61 0,66 
M31 0,60 6,64** 0,36 0,48 
M32 0,66 7,07** 0,43 0,60 
M33 0,71 7,41** 0,51 0,61 
İş Arkadaşlarına Güven     

0,88 

M37 0,53  0,28 0,51 
M38 0,80 7,76** 0,63 0,53 
M39 0,75 7,53** 0,56 0,45 
M40 0,76 7,57** 0,57 0,46 
M41 0,77 7,64** 0,59 0,42 
M42 0,77 7,64** 0,59 0,42 
M43 0,73 7,44** 0,54 0,58 

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

Güvenirlik analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,93; 
alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0,96 – 0,87 ve 0,88 olarak 
bulunmuştur. Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonlarının 
0,30’dan yüksek (0,42 ile 0,74 aralığında) olduğu görülmektedir (Tablo 3). Elde 
edilen bulgulara göre Örgütsel Güven Ölçeği 25 madde ve 3 alt boyutlu yapısı ile 
güvenilir ve geçerli bir ölçek olarak doğrulanmıştır. 
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Şekil 1. Örgütsel Güven Ölçeği DFA diyagramı 

 

5.1.1.2. Örgütsel Adalet Ölçeği (ÖAÖ) DFA Sonuçları 

Örgütsel Adalet Ölçeği (ÖAÖ) doğrulayıcı faktör analizi başlangıcı ve sonucunda 
elde edilen uyum indekslerine değerlerine Tablo 4’te yer verilmiştir. Ölçeğin 
orijinal yapısına uygun (3 boyut ve 21 madde) madde faktör ilişkisi kurularak 
yapılan doğrulayıcı faktör analizi ilk sonuçlarına göre model uyum indekslerinin 
kabul edilebilir seviyelerde olmaması; faktör yükü 0,40’ın altında ve 0,90’ın 
üzerinde maddeler ve faktörler arası korelasyonun 0,90’ın üzerinde olması 
nedeniyle söz konusu maddeler aşamalı olarak ölçekten çıkarılarak doğrulayıcı 
faktör analizi tekrarlanmış ve Tablo 4’teki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 4. Örgütsel Adalet Ölçeği DFA ve güvenirlik analizi sonuçları 

Model Uyum İndeksleri 
DFA1 

(21 madde) 
DFA2 

(11 madde) 
X2/sd 3,41 1,73 
RMSEA 0,11 0,06 
SRMR 0,06 0,04 
GFI 0,78 0,95 
NFI 0,84 0,94 
NNFI 0,86 0,96 
CFI 0,88 0,97 
Faktör yük aralığı 0,05 – 0,95 0,53 – 0,86 
Hata varyansı aralığı 0,03 – 0,11 0,06 – 0,22 
Kovaryans bağlantıları  m9-m12 
Faktörler arası korelasyon 0,94 – 0,85 – 0,98 0,85 – 0,69 – 0,77 

Ölçekte faktör yükü, diğer madde ve boyutlarla korelasyonu uygun olmayan ve 
model uyumuna engel olan 10 maddenin çıkarılarak kalan maddelerle 
modifikasyon önerilerine uygun olarak yapılan kovaryans bağlantıları sonucu (m9-
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m12) uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyelere ulaştığı ve modelin iyi uyum 
verdiği (Tablo 4) tespit edilmiştir. Ölçekte kalan 11 maddenin faktör yüklerinin 
yeterli düzeyde olduğu, tüm maddeler için t değerlerinin 0,01 düzeyinde anlamlı 
olduğu bulgusu elde edilmiştir. Modele ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
Tablo 5’te gösterilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre faktör yükleri 
0,53-0,86 aralığında değişmektedir (Tablo 5, Şekil 2). 

Tablo 5. Örgütsel Adalet Ölçeği DFA ve güvenirlik analizi sonuçları 
Faktör ve Maddeler Std. β t R2 r α α 
Dağıtım Adaleti     

0,89 

0,89 

M4 0,84  0,71 0,72 
M5 0,84 14,61** 0,70 0,75 
M6 0,87 15,30** 0,75 0,74 
İşlem Adaleti     

0,80 
M8 0,75  0,56 0,67 
M9 0,75 10,39** 0,56 0,63 
M11 0,67 9,69** 0,45 0,62 
M12 0,75 10,47** 0,56 0,67 
Etkileşim Adaleti     

0,71 
M15 0,53  0,29 0,40 
M16 0,75 6,80** 0,57 0,61 
M17 0,57 5,89** 0,32 0,49 
M21 0,62 6,23** 0,39 0,53 

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

Güvenirlik analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,89; 
alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0,89 – 0,80 ve 0,71 olarak 
bulunmuştur. Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonlarının 
0,30’dan yüksek (0,49 ile 0,75 aralığında) olduğu görülmektedir (Tablo 5). Elde 
edilen bulgulara göre Örgütsel Adalet Ölçeği 11 madde ve 3 alt boyutlu yapısı ile 
güvenilir ve geçerli bir ölçek olarak doğrulanmıştır. 

Şekil 2. Örgütsel Adalet Ölçeği DFA diyagramı 
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5.1.1.3. Çalışan Performansı Ölçeği (ÇPÖ) DFA Sonuçları 

Çalışan Performansı Ölçeği (ÇPÖ) doğrulayıcı faktör analizi başlangıcı ve 
sonucunda elde edilen uyum indekslerine değerlerine Tablo 6’da yer verilmiştir. 
Ölçeğin orijinal yapısına uygun (tek boyut ve 7 madde) madde faktör ilişkisi 
kurularak yapılan doğrulayıcı faktör analizi ilk sonuçlarına göre model uyum 
indekslerinin kabul edilebilir seviyelerde olmadığı ancak faktör yükü ve hata 
varyansı sorunlu madde de olmaması nedeniyle modifikasyon önerilerine uygun 
kovaryans bağlantıları (m2-m3, m3-m4) yapılarak doğrulayıcı faktör analizi 
tekrarlanmış ve Tablo 6’daki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 6. Çalışan Performansı Ölçeği DFA ve güvenirlik analizi sonuçları 

Model Uyum İndeksleri 
DFA1 

(7 madde) 
DFA2 

(7 madde) 
X2/sd 7,61 1,95 
RMSEA 0,17 0,06 
SRMR 0,08 0,04 
GFI 0,87 0,97 
NFI 0,82 0,96 
NNFI 0,76 0,96 
CFI 0,84 0,98 
Faktör yük aralığı 0,40 – 0,76 0,42 – 0,79 
Hata varyansı aralığı 0,13 – 0,17 0,13 – 0,23 
Kovaryans bağlantıları  m2-m3, m3-m4 

Ölçekte modifikasyon önerilerine uygun olarak yapılan kovaryans bağlantıları 
sonucu (m2-m3, m3-m4) uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyelere ulaştığı ve 
modelin iyi uyum verdiği (Tablo 6) tespit edilmiştir. Ölçekte yer alan 7 maddenin 
faktör yüklerinin yeterli düzeyde olduğu, tüm maddeler için t değerlerinin 0,01 
düzeyinde anlamlı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Modele ilişkin doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre faktör yükleri 0,42-0,79 aralığında değişmektedir (Tablo 7, Şekil 3). 

Tablo 7. Çalışan Performansı Ölçeği DFA ve güvenirlik analizi sonuçları 
Faktör ve Maddeler Std. β t R2 r α 

Dağıtım Adaleti     

0,84 

M1 0,42  0,18 0,36 
M2 0,49 4,82** 0,24 0,54 
M3 0,61 5,32** 0,37 0,66 
M4 0,62 5,37** 0,39 0,60 
M5 0,79 5,83** 0,63 0,67 
M6 0,72 5,69** 0,53 0,61 
M7 0,77 5,80** 0,60 0,69 
r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Güvenirlik analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,84 
olarak bulunmuştur. Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonlarının 
0,30’dan yüksek (0,36 ile 0,69 aralığında) olduğu görülmektedir (Tablo 7). Elde 
edilen bulgulara göre Çalışan Performansı Ölçeği 7 madde ve tek alt boyutlu yapısı 
ile güvenilir ve geçerli bir ölçek olarak doğrulanmıştır. 
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Şekil 3. Çalışan Performansı Ölçeği DFA diyagramı 

 

6. Bulgular  

Araştırmanın bağımsız bağımlı değişkenlerine ait betimsel istatistiklere Tablo 8’de 
yer verilmiştir. 

Tablo 8. Değişkenlere Ait Betimsel İstatistikler 

Ölçek ve Alt Boyutları 
Madde 
Sayısı 

N Ort. SS Çarpıklık Basıklık 

ÖRGÜTSEL GÜVEN 25 217 3,96 0,67 -0,49 0,13 
Tedarikçi Belirsizliği 7 217 3,72 0,86 -0,89 0,26 
Teknoloji Belirsizliği 11 217 3,87 0,58 0,06 0,04 
Talep Belirsizliği 7 217 4,30 0,56 -0,65 0,11 
ÖRGÜTSEL ADALET 11 217 3,665 0,76 -0,32 -0,06 
Ürün Geliştirme Esnekliği 3 217 3,59 0,91 -0,31 -0,68 
Teslimat Esnekliği 4 217 3,72 0,73 0,21 -0,72 
Tedarik Esnekliği 4 217 3,63 0,63 -0,85 1,22 
ÇALIŞAN PERFORMANSI   217 4,28 0,45 0,25 -0,69 

6.1. Araştırmanın Modellerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırmanın birinci modelinde bağımsız değişken örgütsel güven, bağımlı 
değişkeni çalışan performansı ve aracı değişkeni örgütsel adalet algısı olarak 
belirlenmiştir (Şekil 4).  

Şekil 4. Araştırma Modeli 1 

 

Araştırmanın ikinci modelinde ise bağımsız değişken örgütsel adalet algısı, bağımlı 
değişken çalışan performansı, aracı değişkeni ise örgütsel güven olarak 
belirlenmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Araştırma Modeli 2 

 

Şekil 4 ve 5’deki H2' ve H3' hipotezlerine ait yollar bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişken üzerinde aracı değişken aracılığıyla dolaylı etkisi olarak da tanımlanabilir 
(Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010; Bayram, 2010). Aracı değişkenin 
katılmasından sonra bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan 
etkisine ek olarak aracı değişkenden kaynaklanan dolaylı etkisi ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca dolaylı etkinin meydana getirdiği varyans değişikliği de 
değerlendirilebilmektedir (Meydan ve Şeşen, 2011). Elde edilen dolaylı etkinin 
istatistiksel olarak anlamlılığı Sobel test istatistiği ile elde edilmektedir 
(http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31).  

Tablo 9. Araştırma Birinci Modeline İlişkin Sonuçlar 
Bağımsız 
Değişken 

Yol 
Bağımlı 

Değişken 
H 

β 
(SE) 

R2  
Aracı 

Değişken 
EB SBT R2EB 

ÖG  ÖA H1 
0,91** 
(0,45) 

0,83 
 

   

ÖG  ÇP H3 
0,70** 
(0,13) 

0,53 
   

ÖA  ÇP H2 
0,65** 
(0,05) 

    

ÖG  ÇP 
H4 

(H2') 
0,01 

(0,10) 
0,00 ÖG 0,25 0,26 0,01 

X2/sd: 2,76   RMSEA: 0,09   SRMR: 0,06   GFI: 0,89   NNFI.0,90   CFI:0,92 
SBT: Sobel test istatistiği EB=Etki büyüklüğü  *: p<0,05  **: p<0,01 

H1 Kabul: Örgütsel güven algısı örgütsel adalet algısını olumlu yönde etkiler 
(B=0,91; p<0,05) ve örgütsel algıdaki varyansın %83’ünü (R2=0,83) açıklar. 

H2 Kabul: Örgütsel adalet algısı çalışan performansını olumlu yönde etkiler 
(B=0,65; p<0,05) ve örgütsel algıdaki varyansın %42’sini (R2=0,53) açıklar. 

H3 Kabul: Örgütsel güven algısı çalışan performansını olumlu yönde etkiler 
(B=0,70; p<0,05) ve örgütsel algıdaki varyansın %49’unu (R2=0,53) açıklar 

H4 Ret: Örgütsel güven ile çalışan performansı arasındaki ilişkide örgütsel adalet 
algısının aracılık etkisi yoktur (EB= -0,01; SBT=0,26; p>0,05). Örgütsel güven 
algısının çalışan performansı üzerindeki (örgütsel adalet algısının aracılığıyla) 
dolaylı etkisi -0,01 düzeyinde bulunmuş olup bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı tespit edilmiştir.  

http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31
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Tablo 10. Araştırma İkinci Modeline İlişkin Sonuçlar 
Bağımsız 
Değişken 

Yol 
Bağımlı 

Değişken 
H 

β 
(SE) 

R2  
Aracı 

Değişken 
EB SBT R2EB 

ÖA  ÖG H5 
0,90** 
(0,05) 

0,80 
 

   

ÖG  ÇP H3 
0,73** 
(0,33) 

0,53 
   

ÖA  ÇP H2 
0,65** 
(0,05) 

    

ÖA  ÇP 
H6 

(H2') 
0,05 

(0,33) 
0,49 ÖA 0,26 2,21** 0.11 

X2/sd: 2,76   RMSEA: 0,09   SRMR: 0,06   GFI: 0,86   NNFI.0,90   CFI:0,92 
SBT: Sobel test istatistiği EB=Etki büyüklüğü  *: p<0,05  **: p<0,01 

H5 Kabul: Örgütsel adalet algısı örgütsel güven algısını olumlu yönde etkiler 
(B=0,90; p<0,05) ve örgütsel algıdaki varyansın %80’ini (R2=0,80) açıklar. 

H6 Kabul: Örgütsel adalet ile çalışan performansı arasındaki ilişkide örgütsel 
güven algısının aracılık etkisi vardır (EB= 0,26; SBT=2,21; p<0,05). Örgütsel adalet 
algısının çalışan performansı üzerindeki (örgütsel güven algısının aracılığıyla) 
dolaylı etkisi 0,26 düzeyinde bulunmuş olup örgütsel güven aracılığıyla elde edilen 
varyans %11 (R2=0,11). İşgörenlerin örgütsel adalet algısının yüksek olması 
performanslarını da arttırır. Örgütsel güven algıları da yüksek ise (örgütsel güven 
aracılığıyla) performansları daha da artar. 

7. Sonuç 

Küreselleşmenin ekonomik boyutu bağlamında sertleşen rekabet ortamı ve hızlı 
değişen koşullar göz önünde bulundurulunca, işletmelerin başarısında maddi 
sermaye ile birlikte entelektüel sermaye, sinerji, bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımı, inovasyon, ar-ge, çalışan katılımı, bağlılığı, örgütsel güven algısı ve 
benzeri birçok soyut varlığın yönetiminin, geçmişe kıyasla çok daha fazla önem 
kazandığı ortaya çıkmaktadır. Bu tespit; ana öğesi, içinde ilişkileri bir arada tutan 
güven olan sosyal sermayeyi öne çıkarmaktadır. Güven sağlanmadığı sürece hiçbir 
işletme ya da kurum geleceğe dair stratejik planlarını gerçekleştiremez. Bu 
bağlamda güven, kuşku seviyesinin düşük olarak gerçekleştiği bir biçimde 
inanmak ve itimat etmek demektir. Etkin ve etkili ilişkiler kurulabilmesi için güven 
en önemli şartlardan bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Örgüt içinde güvenin 
oluşabilmesi ve yönetilebilmesi de çalışanların örgütsel uygulamalardaki, örgütsel 
adalet algılarının seviyesine bağlıdır. 

Örgütsel adalet ve örgütsel güven, etkin yöneticilerin başarıya ulaşmak için 
kullanabilecekleri birer araçtır. Çalışanlar ile ilgili örgütsel uygulamaların çoğunun 
temelinde örgütsel adalet bulunmaktadır. Örgütsel adalet algısının düşük seviyede 
olduğu bir örgütte, çalışanların özellikle uzun vadeli performans göstergelerinde 
verimlilik ve çalışmalarının olumlu sonuçlar ortaya çıkarması tehlikeye 
girebilmektedir. Güven algısı seviyesinin yüksek olabilmesinde en önemli 
faktörlerden bir tanesi örgütsel adalet algısı seviyesidir.  Etkileşimli olarak güvenin 
düşük seviyede olması hem çalışan hem örgüt açısından olumsuz sonuçlara yol 
açacaktır. 



276       Aktuğ, M. & Şen, E. (2017). The Mediating Effect of Organizational Trust and 
Organizational Justice Perceptions on Employee Performance 

 

Tüm çalışanlar tarafından inanılan ve algılanan bir adalet, işbirlikçi davranış 
beklentisini gerektiren güveni sağlayabilmektedir. Bu teorik alanı test etmek ve 
örgütsel adalet ile örgütsel güvenin çalışan performansında etkisinin olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Konu kapsamında, 
örgütsel adalet değişkeninde; işlem, dağıtım ve etkileşim boyutu, örgütsel güven 
bağlamında çalışanların üstüne, şirket yönetimine ve iş arkadaşına olan güven 
boyutları bulunmaktadır. Çalışan performansı ise çalışanların gerekli şartlar 
sağlandıktan sonra iş hedeflerine ulaşmaları, moral ve memnuniyet durumları, işe 
devam etmelerini kapsamaktadır. 

Kırıkkale ilinde özel sektör çağrı merkezinde çalışan 217 çalışana, araştırmanın 
değişkenlerine göre 5’li likert tipli sorulardan oluşan anket ölçekleri uygulanmış, 
anketi uygulayan çağrı merkezi çalışanlarının her birinin müşteri temsilcisi 
konumunda olduğundan pozisyon tipi ayırt edici demografik özellik olarak yer 
almamıştır.  

Çalışmada oluşturulan hipotezlere bakıldığında; örgütsel adaletin, örgütsel güven 
ve çalışan performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel 
güven algısı çalışan performansını olumlu yönde etkilemektedir. Örgüte olan 
güven algıları yüksek olan çalışanların performanslarının da aynı oranda yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven ile çalışan performansı arasındaki 
ilişkide örgütsel adalet algısının aracılık etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Örgütsel adalet ile çalışan performansı arasındaki ilişkide ise örgütsel güven 
algısının aracılık etkisi olduğu, çalışanların örgütsel adalet algısının yüksek olması 
performanslarını da arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven algıları da 
yüksek ise; örgütsel güven aracılığıyla, performansları daha da artacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Örgütsel adalet ve güven sadece çalışanlar açısından önemli değildir. Örgütsel 
adaletin sağlanması örgütlere de pek çok yarar sağlamaktadır. İnsan kaynakları 
yönetimi ve stratejik yönetim faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde, örgütsel 
adalet ve örgütsel güven etkileşiminin sonuçları yaşamsal önem taşımaktadır. Aynı 
zamanda yönetimin en önemli ve değerli çalışmalarından bir tanesi, tüm diğer 
soyut varlıkların yönetiminde olduğu gibi, iç ve dış paydaşların algılarının yönetimi 
olarak değerlendirilmelidir. 
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