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Özet
Çağımızın yoğun rekabet şartları altında, işletmelerin ayakta kalabilmeleri
yolunda ihtiyaç duydukları gerçek gücün, sahip oldukları finansal kaynakların ötesinde,
işletme bünyesinde görev yapan insan kaynağının niteliği olduğu öne çıkmaktadır. Buna
paralel şekilde de, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı kavramları; çalışan
verimliliği üzerindeki olumlu etkileri ve örgütün çevresel değişikliklere adaptasyonun
sağlanması konularında sahip oldukları önem ve değerden ötürü, örgütsel davranış
alanının popüler araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı,
örgütsel adalet algısının çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyip
etkilemediğinin incelenmesidir. Çalışmanın belirtilen amaçları doğrultusunda ise,
işletmelerdeki örgütsel adalet yapısının düzenlenip iyileştirilerek, çalışanlarının örgütsel
vatandaşlık davranışı seviyelerini yükseltecek yönetsel stratejilerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Savunma sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede 341 işgörene
uygulanan bu çalışma kapsamında, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık boyutları
arasında yapılan korelasyon analizleri sonucunda, her iki kavramın tüm boyutları
arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla
birlikte, Yapısal Eşitlik Modellemesi ile gerçekleştirilen analizler doğrultusunda,
çalışanların dağıtım adaleti algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları boyutlarından
vicdanlılık, centilmenlik ve nezaketi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD),
Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)
Abstract
Under the intense competition conditions of our era, the real power that
businesses need to survive, stands out as the quality of human resources working within
the business instead of the financial resources they have. And in parallel with this, the
concepts of organizational justice and organizational citizenship behavior take place as
two of the most popular topics of organizational behavior by means of their positive
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effect on employee productivity and due to the importance and value they have on
subjects of ensuring the organizations’ adaptation to changes in business environment.
The main goal of the present study is to determine whether or not perception of
organizational justice affect employees’ organizational citizenship behavior. In
accordance with these stated purposes, developement of managerial strategies that
increase levels of employees’ organizational citizenship behaviors by organizing and
improving the structure of organizational justice in businesses is intended. Under this
study carried out in defence sector company on 341 employees, according to the results
of correlation analyses between organizational justice and organizational citizenship
behavior, it has been determined that there are statistically positive and meaningful
correlations between all the dimensions of these two concepts. In addition, according to
the analyses which are carried out with Structural Equation Modelling, it has also been
found that employees’ distributive justice perceptions positively affect
conscientiousness, sportsmanship and courtesy dimensions of organizational citizenship
behavior.
Keywords: Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior (OCB),
Structural Equation Modeling (SEM)
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