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Özet 
Bu çalışmada işletmelerdeki etik liderlik davranışlarının çalışanların algıladıkları 

örgüt iklimi üzerindeki etkileri ile bu etkileşimde iş yaşamındaki yalnızlık duygusunun 
aracılık rolü olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışma amaçları doğrultusunda 
geliştirilen soru formu, İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 166 çalışanına 
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin güvenilirlikleri Cronbach Alfa ve McDonald’ın 
Omega testleri ile incelenmiş ve ölçeklerin genel olarak güvenilir olduğu görülmüştür. 
Hipotez testleri için Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) ile kurulan yapısal eşitlik 
modellemesi ile Sobel testlerinden yararlanılmış ve yapılan analizler sonucunda etik 
liderlik davranışlarının çalışanların algıladıkları örgüt iklimi üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı etkisinin olduğu ve bu etkide iş yaşamında yalnızlık duygusunun kısmen 
aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir.     
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Kareler Yöntemi 

Abstract 

In this paper, the effects of ethical leadership behaviors on employees’ perceived 
organization climate and whether work loneliness plays mediation role in this 
relationship are researched. A questionnaire has been developed in accordance with 
study objectives and implemented to 166 employees of a textile company located in 
Istanbul. Cronbach's Alpha and McDonald's Omega analysis were used to examine the 
reliability of obtained data and it was seen that the scales are reliable. Structural 
Equation Modeling (Partial Least Square Method) and Sobel tests were used to test the 
hypothesis.  As a result of analysis, it has been seen that ethical leadership has positive 
and significant effect on employees’ perceived organizational climate and work 
loneliness plays a partial mediation role in this relationship 
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