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Amaç – Araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinde yaş faktörünün moderatör rolünün incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırmanın verileri, Türk Polis Teşkilatı’nda görevli 518 polisten online olarak 
hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır.  

Bulgular – Araştırmanın doğrusal ve çoklu regresyon bulgularına göre; örgütsel sinizm ile alt 
boyutlarından duyuşsal ve davranışsal boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı 
bir etkisinin olduğu, ancak bilişsel alt boyutunun herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 
Düzenleyici role ilişkin process makro ile gerçekleştirilen moderatör analizi bulgularına göre; 
araştırmada düzenleyici değişken olarak belirlenen yaş faktörünün örgütsel sinizm ve alt 
boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde herhangi bir düzenleyiciliğinin bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Araştırmanın sorunsalı kapsamında, yaş değişkenin polislik mesleğinin beraberinde 
getirdiği sorunlara yaklaşımda belirgin bir düzenleyici etkisinin olacağı tahmin edilmiştir. Ancak 
araştırmada elde edilen sonuçlar öngörülenden farklı çıkarak yaş değişkeninin polislerin örgütsel 
sinizme bağlı olarak işten ayrılmalarına yönelmelerinde herhangi bir düzenleyici etkisinin 
olmadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile polislerin işten ayrılma konusundaki eğilimleri 
hakkında sonraki çalışmaların faydalanabileceği sonuçlar elde edilmiştir. 
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Purpose – The aim of the research, it’s investigate the moderating role of age on the effect of 
organizational cynism on intention to leave.  

Design/methodology/approach – Data of the research collected via online questionnaires from 518 
police officers who are working in Turkish Police Organization.  

Findings – According to findings of liner regression and multiple regression analyses, 
organizational cynism and it’s subdimensions affective and behavioral cynism are significantly 
effective on intention to leave but cognitive cynism has no effect on intention to leave. Results of the 
moderator analysis implemented by the process macro showed age has no moderating effect on the 
effects of cynism and relevant subdimensions on the intention to leave.  

Discussion – In the context of the research question, it’s estimated that the age variable would have 
a considerable moderating role in regards of the characteristic problems of policing profession. 
However, findings were different than expected and showed that there is no moderating effect of 
age on the effect of organizational cynism to intention to leave. Findings acquired with the research 
are available for the next researchs which question to police officers’ intention to leave trends. 
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