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Öz
Çalışanların diğer bireylerle ve örgütleriyle kurdukları ilişkiyi belirleyen unsurlardan biri de güvendir.
Güvenin olmadığı bir ortam, bireylerde stres yaratarak onları, ortamı değiştirme çabasına itecektir.
Yöneticiler ise örgütsel etkinliği ve verimliliği yükseltmek amacıyla çalışanların bağlılıklarını artırmaya
çabalamaktadır. Çalışan bağlılığını artırmanın yollarından biri de güven duygusunun geliştiği bir örgüt
ortamının yaratılmasıdır. Bu çalışmanın amacı çalışma arkadaşlarına duyulan güvenin, örgütsel
bağlılık üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ayrıca örgütsel dışlanmanın çalışma arkadaşlarına güven ile
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide düzenleyici etkisini incelemektir. Araştırmada veriler, 2019 yılında
bir bankanın Ankara ilinde faaliyet gösteren 25 farklı şubesinden toplanmıştır. Kolayda örneklem
yöntemiyle ve kesitsel olarak 139 çalışandan veri toplanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek
amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçlar çalışma arkadaşlarına güvenin
örgütsel bağlılığın bir önceli olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma arkadaşlarına duyulan güvenin
örgütsel bağlılık üzerindeki olumlu etkisinin, örgütsel dışlanma algısının yüksek olması durumunda
zayıfladığı tespit edilmiştir.
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Abstract
Trust is one of the factors that determines the relationship that employees establish with other
individuals and their organizations. An environment where there is no trust will cause stress in
individuals and force them to try to change the environment. Managers strive to increase employee
commitment in order to increase organizational efficiency and productivity. One way to increase
employee loyalty is to promote trust in the organizational environment. The purpose of this study is to
investigate whether confidence in coworkers has an impact on organizational commitment. It also
examines the moderating effect of organizational ostracism in the relationship between trust in
coworkers and organizational commitment. The data was collected from 139 participants working in 25
different branches of a private bank operating in Ankara in 2019 with a convenience sampling and crosssectional method. Regression and correlation analysis were conducted to test the research hypotheses.
The results show that trust in colleagues is an antecedent of organizational commitment. In addition, it
has been determined that the positive effect of trust in colleagues on organizational commitment
weakens when the perception of organizational exclusion is high.
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