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Amaç - Araştırmada  fırın çalışanlarının algıladıkları örgütsel adaletin iş performanslarına etkisini 
ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Yöntem - Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında anketler aracılığıyla gerçekleşen veri toplama 
süreci, kolayda örnekleme ve yüz yüze temas teknikleri uygulanmıştır. 91 fırın işletmesinden 295 
kullanılabilir anket toplanmıştır. Analiz sürecinde, betimleyici istatistiklere yönelik frekans analizleri, 
güvenilirlik testi, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Yapısal Eşitlik Modellemesinden (YEM) 
yararlanılmıştır.  

Bulgular - Gerçekleştirilen hipotez testleri neticesinde çalışanların algıladıkları örgütsel adalet 
boyutlarından dağıtımsal ve işlemsel adaletin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 
(p≥0,05), tek anlamlı değişkenin etkileşimsel adalet olduğu (β0=0,58, p≤0,05) görülmüştür. 

Tartışma -  Literatürde örgütsel adalet ve iş performansı üzerine birçok çalışma olmasına rağmen fırın 
çalışanları üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırma bulguları alanyazındaki hiçbir 
araştırma ile birebir benzerlik göstermemektedir. Etkileşimsel adaletin üretim ve hizmet sunumunun 
birlikte gerçekleştirildiği fırın işletmesi çalışanları açısından kritik bir değişken olduğunu ortaya 
koyarak alanyazına katkı sağlamaktadır. 
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Purpose - In this research, it is aimed to determine the effect of organizational justice perceived by 
bakery staff on job performances.  

Design/methodology/approach - The data collection process, which took place through 
questionnaires between May 2017 and October 2017, was applied with convenience sampling 
technique and face-to-face contact technique. 295 usable questionnaires were collected from 91 bakery 
businesses. During the analysis process, descriptive statistics, reliability analysis, confirmatory factor 
analysis and structural equitation modeling (SEM) were used.  

Findings - As a result of hypothesis testing, it is understood that while distributive and procedural 
justice have no significant effect on job performance (p≥0,05), interactional justice has significant and 
positive effect on job performance (β0=0,58, p≤0,05). 

Discussion – Although there are many studies in the literature on organizational justice and job 
performance, no study has been conducted on bakery workers. The research findings are not exactly 
similar to any research in the literature. It contributes to the literature by revealing that interactional 
justice is a critical variable for the employees of the bakery business where production and service 
delivery are carried out together. 
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