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Özet 
Bu çalışmada çalışanların, örgütsel bağlılığının (ÖB) örgütsel vatandaşlık 

davranışına (ÖVD) etkisi ve bu etkide algılanan örgütsel adaletin (ÖA) aracılık rolünün 
araştırılması amaçlanmıştır. Ankara OSTİM Sanayi Sitesinde Makine ve Makine 
Ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren 587 işletmeye web tabanlı anket formu 
gönderilmiş olup 53 işletmeden toplam 254 katılımcının cevapladığı anket formlarından 
elde edilen veriler kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizleri ve 
Sobel testi sonuçlarına göre örgütsel bağlılık ile örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık 
davranışını doğrudan ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiş, ayrıca örgütsel adaletin bu 
ilişkideki kısmi aracılık etkisi tespit edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel 
Adalet, Ankara, OSTİM. 

Abstract 
This study aims to reveal not only the impact of organizational commitment (OC) 

and organizational justice (OJ) on organizational citizenship behaviour (OCB) but also 
the influence of OJ on the association between OB and OCB. The findings based on 
analyses, which are conducted to the data collected from the firms located in OSTİM 
Organized Industrial Area in Ankara, demonstrate that OC and OJ have positive impact 
on OCB while OJ has a mediating effect on the association between OC and OCB.  
Key Words: Organizational commintment, organizational citizenship behavior, 
organizational justice, Ankara, OSTİM.  
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1. Giriş 
Günümüzde rekabet avantajı elde etmek noktasında işletmeye gönülden bağlı 

insan kaynaklarına sahip olmak ve onların potansiyellerinden en üst düzeyde 
faydalanmak önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve 
örgütsel vatandaşlık konuları ve gerek birbirleriyle gerekse diğer örgütsel davranış 
değişkenleri ve yönetim süreçleri ile ilişkileri yoğun bir biçimde incelenmektedir. 

Bu çalışmada da ÖB ve ÖA’nın ÖVD’ye doğrudan etkileri incelenirken, ayrıca 
ÖA’nın aracılık rolü de belirlenmeye çalışılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 
açıklayabilmek maksadıyla Ankara ili OSTİM Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 
işletmeler üzerinde bir çalışma yapılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Örgütsel Bağlılık (ÖB): 
Örgütsel bağlılık konusundaki ilk tanımlamalardan birisi Grusky tarafından 1966 

yılında yapılmıştır. Söz konusu yazara göre örgütsel bağlılık, “bireyin örgüte olan 
bağının gücü”dür. 1979 yılında Mowdey, Steers ve Porter yaptıkları çalışma sonucunda 
örgütsel bağlılığı çalışan ile işletme arasındaki duygusal bir bağ olarak tanımlamışlardır. 
Onlara göre örgütsel bağlılık bireyin belirli bir örgütle özdeşleşmesinin ve katılımının 
izafi gücüdür. “Bireyin örgüte olan bağının gücü” (Wahn, 1998, s.261) olarak 
tanımlanabilecek ÖB yazında; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
olarak üç boyutta incelenmiştir (Meyer and Allen, 1990, s.2; Kondratuk vd., 2004,  
s.334; Michael vd., 2005, s.173).  

Duygusal bağlılık, çalışanların örgüte duygusal bağlılığını, örgütsel amaç ve 
değerleri kabullenmesini ve örgüt yararına olağanüstü çaba sarf etmesini ifade 
etmektedir (Gül, 2002, s.45). Duygusal bağlılığı yüksek olan bireyler “istedikleri için” 
örgütte kalırlar ve örgütün çıkarları için büyük çaba göstermeye istekli olurlar. Bu 
yüzden, örgütlerde gerçekleşmesi en çok arzu edilen ve çalışanlara aşılanmak istenen 
bağlılık türüdür (Uyguç ve Çımrın, 2004, s.91). Güçlü duygusal bağlılığa sahip bireyler 
örgütün amaçlarını ve değerlerini benimseyerek, örgüt yararına beklenenden daha fazla 
çaba sarf eder ve üyeliklerini devam ettirirler. Bu hususlar göz önüne alındığında, 
duygusal bağlılığın, örgütler tarafından en fazla arzulanan bağlılık türü olduğu 
söylenebilir. (Allen ve Meyer, 1990, s.3). Duygusal olarak çalıştığı örgüte bağlı olan 
bireyler, örgütte kalmaya devam ederler. Bunun sebebi ise örgüt üyeliğini sürdürme 
konusunda istekli olmalarıdır. Bu istekte, bireyin örgüte yardım etme isteğinin derecesi, 
örgütle özdeşleşme ve örgütsel amaçlara ulaşma konusunda belirleyici role sahiptir 
(Ketchland, 1998, s.112). 

Devam bağlılığı, çalışanların örgütten ayrılmasının getireceği maliyetlerin 
bilincinde olmasını ifade eder (Chen ve Francesco, 2003, s.502). Yazında rasyonel 
bağlılık ve algılanan maliyet olarak da adlandırılmaktadır. Literatürde bu bağlılık türüne 
rasyonel bağlılık ve algılanan maliyet de denilmektedir. Devamlılık bağlılığı örgütten 
ayrılmanın getireceği maliyetlerin farkında olma anlamına gelmektedir. Devamlılık 
bağlılığında; duyguların örgüte bağlanmada çok az bir rol oynadığı düşünülmektedir. 
Devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olacağının düşünülmesi 
nedeniyle örgüt üyeliğinin sürdürülmesi durumudur (İlsev, 1997, s.22). Devam 
bağlılığı, birey için örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olacağı çerçevesinde örgüt 
üyeliğinin sürdürülmesi durumudur. Bu tür bağlılıkta birey istese de örgütten 
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ayrılamamaktadır. Çünkü ayrılmak onun için maliyetin yanında, birtakım güçlükler de 
doğurmaktadır (Allen ve Meyer, 1990, s.3). 

Meyer ve Allen 1990 yılında duygusal ve devamlılık bağlılığına ek olarak Weiner 
ve Vardi tarafından önerilen ve Weiner tarafından geliştirilen “normatif” ya da “ahlaki” 
boyutunu da eklemek suretiyle üç boyutlu örgütsel bağlılık modelini geliştirmişlerdir. 
Normatif bağlılık ise, çalışanların, ahlaki bir görev duygusuyla örgüte karşı 
sorumluluğu olduğuna inanmaları ve bu yüzden kendilerini örgütte kalmaya zorunlu 
görmelerini ifade etmektedir (Wasti, 1999; Allen ve Grisaffe, 2001, s.211). Normatif 
bağlılık, kendini kuruma adamayı ve sadakati teşvik eden bir kültür içinde sosyalleşme 
sağlaması nedeniyle, kurum ve örgütlere bağlı ve sadık olma eğilimine vurgu 
yapmaktadır. Normatif ya da ahlaki bağlılık, kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir 
görev olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermenin “doğru” olduğunu hissetmesi 
yönüyle duygusal bağlılıktan, örgütten ayrılma sonucunda ortaya çıkacak kayıpların 
hesaplanmasından etkilenmediği için de devamlılık bağlılığından ayrılır (Solmuş, 2004, 
s.215). Ayrıca normatif bağlılık örgütsel misyon, hedef, politika ve faaliyet tarzlarıyla 
tutarlı olan ve birey tarafından içselleştirilen inançları da kapsar. 

Her üç bağlılık arasındaki ortak noktanın, kişi ile örgüt arasında örgütten ayrılma 
olasılığını azaltan bir bağın olmasıdır. Yani, bu üç bağlılık türünde de işgörenler örgütte 
kalmaya devam etmektedirler. Ancak, birincisinde örgütte kalma güdüsü isteğe, 
ikincisinde gereksinime ve üçüncüsünde ise yükümlülüğe dayanmaktadır (Balay, 2000, 
s.72). 

Örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara sahip bir örgüt, güçlü bir örgüt kültürüne 
sahip demektir. Bu da yeni işe başlayan çalışanlar için bu kültürün bir parçası olma 
isteğini artırmak ve örgütsel beklentilerin yerine getirilmesi sorumluluğunu doğurur. Bu 
başarıldığında çalışanlar örgütsel kültürü kabul eder, benimser ve onu değerlerinin bir 
parçası haline getirirler. İşgörenlerin örgüte bağlılık hissetmesi, kendi iş verimlerini 
arttırarak örgüt için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Örgütsel bağlılığın sonuçları bazı 
zamanlarda istenenin üstünde bazı zamanlarda ise altında kalabilir. Örneğin; çalıştığı 
organizasyona hat safhada bağlı ancak yetenekleri kısıtlı, beklenin altında olan 
çalışanları hiçbir patron istemez. Bu durumun tam tersi ise yetenekli çalışanların, 
kabiliyetlerinin ve iş bulma becerilerinin farkında olarak bağlılıklarının düşük 
olmasıdır. Bu durumların tamamen istenmeyen ve ya istenen olarak sınıflandırılması, 
işletme fonksiyonlarının giriftliğinden ötürü pek mümkün olmayabilir. 

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD): 
İlk olarak Dennis Organ ve arkadaşları tarafından 1980’li yıllarda kullanılan 

örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), örgütün biçimsel ödül sistemince açık ve 
doğrudan tanımlanmayan, buna karşın bir bütün olarak ele alındığında örgütün 
faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olan gönüllülüğe dayalı 
davranışlardır (Organ, 1988). 

Örgüt için fayda sağlayan ve emre dayalı olmayan, ekstra rol davranışı, prososyal 
davranış, örgütsel (spontan) davranış (Mayfield, 2010, s.742, Oplatka, 2011, s.224) 
olarak adlandırılabilecek ÖVD için farklı çalışmalarda farklı boyutlar ortaya 
konulmuşsa da yazında yaygın olarak, “Nezaket”, “Centilmenlik”, “Özgecilik”, 
“Yüksek Görev Bilinci” ve “Yurttaşlık/sivil erdem”, “Gönüllülük” (Organ, 1988, 
Podsakoff vd., 2000, s.516) boyutları ifade edilmiştir. İlgili literatürler incelendiğinde, 
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarına yönelik net bir uzlaşmanın olmadığı 
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görülmektedir. Yapılan literatür incelemesinde otuzun üzerinde vatandaşlık davranışının 
tanımlandığı belirtilmektedir (Podsakoff vd., 2000).  

Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları, Organ’ın sınıflandırmasına 
paralel olarak beş boyutta ele alınacaktır (İşbaşı, 2000; Moorman, 1991; Moorman, 
1993; Organ, 1998; Podsakof ve Mackenzie, 1994; Alison vd., 2001; Organ, 1997; 
Organ ve Lingl, 1995; Özdevecioğlu, 2003). 

Bu kapsamda;  

Yurttaşlık/sivil erdem (Civic Virtue) ile çalışanların örgütün yaşamıyla ilgili 
sorumluluk duyulması (MacKenzie vd., 1993, s.71), temel olarak örgüt faaliyetlerine 
aktif ve gönüllü olarak katılımı içerir. Burada işgören, örgütü etkileyen olaylara karşı 
kendini sorumlu hisseder, toplantılara ve tartışmalara katılır, değişim çalışmalarında 
aktif olarak yer alır ve kabulü konusunda gayret gösterir.  

Sorumluluk/vicdanlılık (Conscientiousness) ile uzun çalışma saatleri gibi resmi 
gereksinimlerin dışında da çalışılması (Organ, 1988, s.4), işgörenlerin kendilerinden 
beklenen asgari rol davranışının ötesinde bir rol davranışı sergilemeleri ve işe 
devamlılık, düzenli çalışma, dakiklik ve dinlenme zamanlarını yerinde kullanmalarıdır. 
Örneğin, hava şartlarına veya önemsiz bir rahatsızlığına rağmen işgörenin görevine 
gelmesi, sıkı bir denetim olmamasına rağmen öğle arası saatlerine özen göstermesi gibi. 

Diğergamlık/özgecilik (Altruism) ile örgüte ilişkin görev veya sorunlarda örgüt 
üyelerine karşılık beklemeden yardımcı olunması (Podsakoff vd., 2000, s.517), örgüt 
içinde iş ile ilgili herhangi bir görev ya da sorunda diğer bir çalışana veya çalışan 
grubuna yardım etmeyi içeren isteğe bağlı davranışlardır. Örneğin, örgüte yeni katılan 
bir işgörene araç ve gereçleri nasıl kullanacağı konusunda yardımcı olmak veya 
rahatsızlanan bir iş arkadaşının görevini de üstlenmek gibi. 

Nezaket (Courtesy) ile problem çözme ve gelecekte oluşabilecek problemler için 
ön alan ve gönüllülük içeren davranışların ortaya konulması, centilmenlik ile negatif 
davranışlardan kaçınılarak oluşabilecek problemlerin abartılmasının önlenmesi ifade 
edilmektedir (Podsakoff, 2000, s.517). Örgüt içinde işbölümünden kaynaklanan 
etkileşim içindeki bireylerin olumlu iletişim kurmalarını ifade eder. Başkalarının işlerini 
etkileyecek hareketler yapmadan veya kararlar almadan önce onları bilgilendirmeye 
yönelik davranışları içerir. Önceden bilgi verme, danışma ve benzeri davranışlar örnek 
olarak verilebilir.  

Sportmenlik (Sportsmanship), örgüt içinde bireylerarası gerginlik yaratabilecek 
olumsuzluklardan uzak durmaktır. Sorunları gereksiz yere büyütmemeyi, işe yönelik 
yakınma ve şikâyetten uzak durmayı ve iş arkadaşlarına saygısız davranmamayı örnek 
olarak sayabiliriz.  

2.3. Örgütsel Adalet (ÖA): 
Örgütsel adalet; adil ve ahlâki uygulama ve işlemlerin örgüt içerisinde hâkim 

kılınmasını ve teşvik edilmesini içerir. Adaletli bir örgütte, çalışanlar yöneticilerin 
davranışını adil, ahlâki ve rasyonel olarak değerlendirirler. Araştırmalar, düşük ücret, 
örgütsel politikalara ve örgütsel işlemlere ilişkin olumsuz reaksiyonların, çalışanın karar 
verme sürecinin adil olduğuna inanması durumunda, daha az dile getirildiğini ortaya 
koymuştur (Pfeffer ve Langton, 1993).   
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Bir işletmede maliyet ve yararların eşit olarak dağıtıldığı, kuralların tarafsız 
şekilde uygulandığı, eşitsizlik ve ayrımcılık yüzünden zarar görenlerin zararlarının 
karşılandığı bir örgütte çalışanların adalet algısının yüksek olduğu söylenebilir (Black 
ve Porter, 2000, s.122). ÖA yazında yaygın olarak dağıtımsal, işlemsel (Greenberg ve 
Baron, 2000,s.142; Cohen, 1987, s.19) ve etkileşimsel adalet (Niehoff ve Moorman, 
1993, s.507 ) olmak üzere üç boyutta incelemiştir.  

Buna göre;  

Dağıtımsal adalet, işgörenlerin elde ettikleri kazanımların adil dağıtılıp 
dağıtılmadığı ve yönetimsel kararların adil olup olmadığına ilişkin algılamalar ile 
ilişkilidir (Folger ve Cropanzano, 1998, s.7). Çalışanlar tarafından karşılaşılan 
sonuçların adil dağılmış olması ile ilgili olmakta (Andersson-Straberg vd. 2007, s.433) 
ve bu çerçevede iş tatmini, örgütsel bağlılık ve güven gibi çalışanların örgüt içi tutum ve 
davranışlarıyla doğrudan ilişkili görülmektedir (Colquitt vd. 2001, Colquitt 2008). 
Dağıtımsal adalet ilkesi,  bireylere ahlâki ve objektif olarak tanımlanan özellikler 
temelinde davranılmasını gerektirir. Bu ilkeye göre; ilgili açılardan benzer olan 
bireylere benzer davranılmalı, farklı olan bireylere ise, onlar arasındaki farklar oranında 
farklı davranılmalıdır (Foley vd, 2002, ss.473-74). Dağıtımsal adalet, eşitlik teorisi 
içerisinde yer alır. Bu teorinin özü, eşit çabanın eşit sonuç getirmesi gerekliliğidir. 
Dağıtımsal adaleti uygulayan yöneticiler, performansa dayalı olarak eşit bir şekilde ödül 
ve cezaları dağıtırlar. Bu herkesin aynı veya eşit ödül ya da ceza alması anlamına 
gelmez. Daha çok çalışanlar, örgütün amaçlarına katkıları veya örgüt amaçlarından 
uzaklaşmaları oranında ödüllendirilir veya cezalandırılırlar. Bir yönetici yaş, cinsiyet, 
din veya ırk gibi subjektif özelliklere dayalı olarak terfi ya da ödülleri dağıtmamalıdır. 
Dağıtımsal adalet ile karar verme süreci yaş, cinsiyet, ırk ve din gibi olgulara dayanan 
sübjektif kararlar yüzünden sistematik olarak insanlara karşı ayrımcılığın olmamasını 
temin eder. 

İşlemsel adalet, sürecin adilliği incelenir ve organizasyon içinde karar alınırken 
çalışana yönelik politika ve prosedürlerde adaletli olunması ifade edilir (Folger ve 
Cropanzano, 1998, s.26). Prosedür adaleti, kararların alınmasında kullanılan en önemli 
araçların diğer bir deyişle, prosedürlerin adilliğine ilişkin bir kavramdır. Prosedürler 
arzu edilen sonuca ulamak için kullanılan araçlardır ve arzu edilen bu sonuç, dağıtım 
adaletini olanaklı olduğu kadar büyük oranda sağlamaktır. Fakat prosedürler kusursuz 
değildir. Bir prosedür, adil kazanımların elde edilmesini sağladığı sürece geçerlidir. 
Örgüt içi tutumlar, davranılar, süreçler ve uygulamalar ise prosedür adalet ile ilgilidir. 
Prosedür adalet, hem örgütün biçimsel süreçleri ile ilgili, hem de karar alma sürecine 
katılım ya da bu süreçle etkileim ile ilgilidir. Prosedür adaletin, dağıtım adalet ile ilgisi 
ise, örgütsel yararın dağıtılması sırasında adaletten uzaklaşılması durumunda, 
igörenlerin dağıtım sisteminin işleyişini ve mantığını bilmeleri halinde daha makul ve 
mantıklı tepkiler gösterecekleri düşüncesine dayanır. İşlemsel adalet aşırı ve eksik 
ödemeden kaçınma, kararlara katılım, sonuçlar hakkında bilgi verme gibi örgütsel 
işlemlerin çalışanlar arasında eşit uygulanması anlamına gelir (Colquitt ve Chertkoff, 
2002, s.595). İşlemsel adaleti uygulayan yöneticiler, yönetsel kararlardan etkilenen 
insanların karar verme sürecine onaylarından ve sürecin tarafsız olarak uygulandığından 
emin olurlar. Onay, insanların bilgilendirildikleri ve var olan sistemi seçme özgürlüğüne 
sahip oldukları anlamına gelir (Greenberg ve Baron, 2000, s.145). 
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Etkileşimsel adalet ise, organizasyon içindeki kişilerarası davranışların 
farklılıklarındaki adalet sezgisidir (Lind vd., 2000, s.558). Araştırmacılar etkileşim 
adaletinin adalet sınıflandırmasındaki yeri konusunda farklı görüler savunsalar da, 
örgütlere igörenlerin yöneticiler-işverenler ile olan etkileşimlerinin, vatandaşlık 
davranışlarına etkisi olabileceği görüşünü paylaşmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda, 
Skarlicki ve Robert Folger, etkileşim adaletinin yüksek olduğu durumlarda, işgörenler 
açısından dağıtım ve prosedür adaletinin önemli olmadığı ve önemsenmediği 
bulunmuştur (Atalay,2002, s.17). Bu kavram örgütsel uygulamaların insani/sosyal yanı 
ile ilgilidir; yani yönetimin ya da ödülleri ve kaynakları elinde tutup kontrol edenlerin 
adaleti yaşayacak olanlara (iş görenlere) karşı davranışşekillerini kapsamaktadır. Başka 
bir deyişle, yöneticilerin karar alma sürecinde bireylere ne söylediği ve nasıl söylediği 
ile ilgilidir. Karar alma sürecinde kullanılan prosedürlerin ve uygulamaların karar 
alıcılar tarafından uygulanma şekli ile ilgili olan etkileşime dayalı boyutu ele alır 
(Greenberg, 1990, s.411). Etkileşimsel adalet bireyler arası ilişkilerin niteliğini işaret 
eden bir kavram olarak ilk önce, işlemsel adalet ve dağıtımsal adaletten bağımsız 
üçüncü bir adalet türü olarak tanımlanmıştır. Kısacası kişiler arası davranışların niteliği 
örgüt içi adalet ile ilgili değerlendirmeleri etkileyen bir unsurdur (Cropanzano v.d, 
2008, s.40). 

2.4. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel 
Adaletin Aracılık Rolü:  

Yazında ÖB, ÖA ve ÖVD’nin gerek birbirlerileriyle gerekse diğer örgütsel 
davranış değişkenleri ve yönetim süreçleri ile ilişkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur. 
Mathieu ve Zajac (1990, s.172) çalışmalarında ÖB’nin işe devamsızlığı, geç kalmayı, 
işten ayrılmayı azalttığını ve ÖA’ya destek sağladığını ortaya koymuşlar, Üner 
vd.(1998, s.470) yüksek bağlılığın müşteri memnuniyeti oranını artırdığını 
belirlemişlerdir. Örgütsel bağlılığın yüksek düzeyde olması örgütlere çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Bunlar arasında, yüksek verimlilik, kaliteli üretim, aşağıdan yukarıya 
etkili iletişim ve yüksek düzeyde örgüte sadakat sayılabilmektedir (Randall, 1987, 
s.464). 

ÖB’nin ÖVD üzerindeki birleşik etkilerini inceleyen araştırmaların çoğunluğunda 
ÖB’nin ÖVD üzerinde pozitif etkilere sahip olduğu saptanmışken (Ackfeldta ve Coote, 
2005, s.151, Nguni vd., 2006, s.145) Alotaibi (2001, s.363)’nin çalışmasında ÖVD ile 
herhangi bir ilişkiye rastlanılamadığı belirtilmiştir. 

ÖB’nin ÖA üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalarında Yazıcıoğlu ve 
Topaloğlu (2009, s.11), gerek birleşik gerekse faktörler bazında bu iki değişken arasında 
pozitif yönde ilişki tespit etmişlerdir. Mathieu ve Zajac (1990, s.172)’ın çalışmaları da 
bu sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

ÖA’nın ÖVD üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda ise ÖA’nın ÖVD’yi 
pozitif yönde etkilediği ifade edilmiştir. Poyraz vd.(2009, s.85)’nin yapmış olduğu 
çalışmada birleşik ve faktörel düzeyde ÖA’nın ÖVD’yi pozitif yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Yazında bu yönde sonuçlara ulaşan başka çalışmalarda bulunmaktadır 
(Coyle-Shapiro vd., 2004, s.85). 

ÖB’nin diğer değişkenlerle (ÖA, örgütsel iş tatmini gibi) bir arada analize dâhil 
edildiği çalışmaların bir kısmında ÖVD üzerindeki etkisinin ortadan kalktığı ifade 
edilmişse de (Williams ve Anderson, 1991, s.601; Alotaibi, 2001, s.363) bunun tersi 
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sonuçlara ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır (Coyle-Shapiro, vd., 2004, s.85, Rifai, 
2005, s.131).  

Bu kapsamda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

Çalışmada sınanacak hipotezler aşağıda belirtilmiştir; 

H1 : Örgütsel bağlılık örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif olarak etkiler, 
H2: Örgütsel bağlılık örgütsel adaleti pozitif olarak etkiler, 
H3: Örgütsel adalet örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif olarak etkiler, 
H4: Örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel 
adaletin pozitif yönde aracılık etkisi vardır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 
3.1. Örneklem 
Araştırmanın örneklemini Ankara ili OSTİM sanayi sitesinde Makine ve Makine 

Ekipmanları alt sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Verilerin 
toplanmasında, hazırlanan çevrimiçi-anket formunun web adresi 587 işletmeye e-posta 
ile gönderilmiş, her işletmeden en az beş çalışanın doldurması istenmiştir. Anket formu 
gönderilen 587 işletmenin; 53’ünden toplam 293 çalışana ait cevaplandırılmış anket 
formu tarafımıza ulaşmış olup, 39 anket formu eksik cevaplandırmalar bulunduğu için 
çalışma dışında bırakılmış, çalışma 254 katılımcının cevapları esas alınarak yapılmıştır.  
Çalışmaya dâhil edilen işletmelerin tamamı KOBİ statüsündedir. Katılımcıların 
demografik bilgileri incelendiğinde %14,2’si (N=36) kadın, %85,8’i (N=218) erkektir. 
Katılımcıların %52,3’ü (N=133) 30 yaş ve daha genç yaşta olduğu, %46’sının (N=117) 
lise/ilköğretim, %35,4’ünün (N=90) ön lisans, % 18,6’sının (N=47) lisans/lisansüstü 
seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmüştür.  

3.2. Araştırmanın Ölçekleri 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği(ÖBÖ): ÖB ölçülmesinde Allen ve Meyer (1990) 

tarafından geliştirilen ÖBÖ kullanılmıştır. Wasti (1999) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
ölçeğin orijinalinde olduğu gibi, “Duygusal Bağlılık (9 ifade)”, “Devam Bağlılığı (9 
ifade)” ve “Normatif Bağlılık (14 ifade)” olmak üzere (toplam 32 ifade) üç faktöre 
yayıldığı görülmüştür (Wasti, 1999, s.45).  

Örgütsel  
Bağlılık 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

Örgütsel Adalet 
 

H1 

H2 H3 
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Örgütsel Adalet Ölçeği (ÖAÖ): Katılımcıların ÖA algılamalarının 
belirlenmesinde, Özdevecioğlu (2003) tarafından oluşturulan ve daha sonra Alper 
(2007) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bahse konu çalışmada ölçeğin, 
“Dağıtım Adaleti (4 ifade)”, “İşlem Adaleti (10 ifade)” ve “Etkileşim Adaleti 8( ifade)” 
olmak üzere üç faktör altında toplandığı (toplam 22 ifade) görülmüştür. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (ÖVDÖ): Çalışanların ÖVD’nı ölçmek 
amacıyla Dyne ve arkadaşları tarafından geliştirilerek Kamer (2001) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan ve Altınbaş (2008) tarafından daha sonra yapılan başka bir 
çalışmada kullanılan ölçekten faydalanılmıştır. Bahse konu çalışmada ölçeğin; “Nezaket 
Tabanlı Bilgilendirme & Özgecilik (11 ifade)”, “Vicdanlılık & Centilmenlik ve 
Gönüllülük (9 ifade)”, “Sivil erdem & Vicdanlılık (4 ifade)” ve “Şirket Kaynaklarını 
Etkin Kullanma & Sivil Erdem (2 ifade)” olmak üzere dört faktör altında toplandığı 
(toplam 26 ifade) görülmüştür.  

Katılımcılardan maddelerde yer alan ifadelere çalıştıkları kurum açısından ne 
ölçüde katıldıklarını “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” arasında 
değişen 5’li Likert tipi bir ölçekte belirtmeleri istenmektedir (Kesinlikle 
Katılmıyorum=1 ve Kesinlikle Katılıyorum=5).  

 ÖB, ÖA ve ÖVD ile ilgili ölçeklerin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla 
açıklayıcı faktör analizi yapılmış, güvenilirliklerini belirlemek maksadıyla cronbach 
alpha değerlerine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda ÖB ile ilgili iki, ÖA ile ilgili bir, 
ÖVD ile ilgili iki sorunun faktör yüklerinin düşük olması ve her hangi bir faktör altında 
toplanmamış olması sebebiyle katılımcılar tarafından yeterince anlaşılamadığı 
değerlendirilmiş ve araştırmaya dâhil edilmemiştir. Faktör analizinde; ÖB’nin duygusal, 
devam ve normatif bağlılık olmak üzere üç ayrı faktör altında, ÖA’nın dağıtım, işlem ve 
etkileşim adaleti olmak üzere üç faktör altında, ÖVD’nin nezaket tabanlı bilgilendirme 
& özgecilik, vicdanlılık & centilmenlik ve gönüllülük, sivil erdem vicdanlılık ve şirket 
kaynaklarını etkin kullanma & sivil erdem olmak üzere dört ayrı faktör altında 
toplanmıştır. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler ve faktör yükleri ile 
cronbach alpha katsayıları Tablo.1’de görülmektedir. Bu bulgular ile kullanılan 
ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada ÖB ile ÖVD arasındaki ilişki üzerinde ÖA’nın aracılık etkisi 
sorgulandığından, bahse konu kavramların genel değerlendirmesini sağlamak için faktör 
analizi sonucunda elde edilmiş faktörlerin skorlarının aritmetik ortalaması alınmıştır. Bu 
şekilde her katılımcı için ÖB, ÖVD ve ÖA puanları elde edilmiş ve çalışmanın 
devamında sebep sonuç ilişkisi analizlerinde bu veriler kullanılmıştır. 
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Tablo.1 Elde Edilen Faktörler ve Faktör Yükleri 

Ölçek Faktörler Faktör Yükleri Cronbach 
alpha 

ÖB 
Duygusal bağlılık 0,451-0,586 0,73 
Devam bağlılığı 0,389-0,611 0,82 
Normatif bağlılık 0,425-0,496 0,86 

ÖA 
Dağıtım Adaleti 0,612-0,845 0,82 
İşlem Adaleti 0,496-0,689 0,89 
Etkileşim Adaleti 0,432-0,614 0,90 

ÖVD 

Nezaket Tab.Bil&Özgecilik 0,463-0,752 0,81 
Vicdanlılık&Centilmenlik ve gönüllülük 0,412-0,685 0,89 
Sivil erdem&vicdanlılık  0,325-0,593 0,66 
Şirket kaynaklarının etkin kul./Sivil erdem 0,364-0,524 0,67 

4. Bulgular ve Hipotez Testleri 
Tablo 2’de görüldüğü gibi ilk üç hipotezin sınanması maksadıyla yapılan 

regresyon analizlerini sonucunda elde edilen bulgular bu hipotezleri istatistiksel olarak 
desteklemektedir. 

Tablo 2: Regresyon Analizi Özeti 

Hipotezler R R2 Düzeltil
miş R2 F p β Bağımsız 

Değişken 
Bağımlı 

Değişken 
H1 0,883 0,779 0,775 161,154 0,000 0,459 ÖB ÖVD 
H2 0,711 0,505 0,501 53,965 0,000 0,389 ÖB ÖA 
H3 0,891 0,793 0,787 183,235 0,000 0,542 ÖA ÖVD 

ÖA’nın ÖB ve ÖVD ilişkisi üzerindeki aracılık etkisinin sınanması için Baron ve 
Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi uygulanmıştır. Bu 
yönteme göre, aracılık etkisinden söz edilebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması 
gerekir:  

(1) Bağımsız değişkenin (ÖB) bağımlı değişken (ÖVD) üzerinde bir etkisi olmalıdır, 
(2) Bağımsız değişkenin (ÖB) aracı değişken (ÖA) üzerinde bir etkisi olmalıdır, 

(3) Aracı değişken (ÖA) bağımsız değişkenle (ÖB) birlikte regresyon analizine dâhil 
edildiğinde, bağımsız değişkenin (ÖB) bağımlı değişken üzerindeki (ÖVD) regresyon 
katsayısı düşerken, aracı değişkenin (ÖA) de bağımlı değişken (ÖVD) üzerinde anlamlı 
bir etkisi olmalıdır.  

Bağımsız değişkenin katsayısında düşüş olması kısmi aracılık, bu ilişkinin 
tamamen ortadan kalkması diğer bir ifade ile istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması 
durumu ise tam aracılık ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bağımsız ve bağımlı 
değişken arasındaki ilişkilerin azalması ya da ortadan kalkmasının istatistiksel olarak 
test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Sobel testi kullanılmakta, bu test yardımı ile 
hesaplanan z değerinin anlamlığına bakılmaktadır (Kenny vd. 1998).  

Birinci şart H1 hipotezi, ikinci şart ise H2 hipotezi sağlanmıştır. Üçüncü şartın 
sağlanması ile ilgili yapılan analizler Tablo 3’te görülmektedir.  
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Tablo 3: Aşamalı Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken R R2 Düz. 

R2 β t F p 

1 ÖB ÖVD 0,883 0,779 0,775 0,659** 8,452 161,154 0,000 
Aracı 

Değişkenin 
Dâhil 

Edildiği 
Model 

ÖB 
ÖVD 0,911 0,829 0,823 

0,481** 6,321 
173,369 0,000 

ÖA 0,366** 4,589 

* p<0,05, ** p<0,01 

Tablo 3 incelendiğinde ÖA’nın modele dâhil edilmesi ile birlikte ÖB’nin 
regresyon katsayısının düşüş gösterdiği ve ÖA ile birlikte modeldeki etkisinin anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre aracılık etkisi için üçüncü şartın da 
gerçekleştiğinden ve ÖA’nın ÖB ile ÖVD arasında kısmi aracılık etkisinden 
bahsedilebilir. Bu sonucun istatistiksel olarak test edilmesi maksadıyla Sobel testi 
yapılmış ve sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. BİT Yeteğinin Aracılık Etkisi - Sobel Testi Sonuçları 

Sobel Testi 
Test İstatistiği (z) 3,8517 
S.H. 0,2224 
p-değeri 0,0001* 

          (*) =0,05 seviyesinde test değeri anlamlıdır. 

Sobel testi sonuçlarında z değeri (3.28)’nin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0.05) belirlenmiştir. Buna göre ÖA’nın ÖB ve ÖVD ilişkisinde kısmi aracılık 
etkisinin bulunduğu söylenebilir. Bu kapsamda araştırmanın hipotezleri ve analizlere 
göre sonuçları Tablo 5’tedir.  

Tablo 5 Araştırmanın Hipotezleri ve Sonuçları 

Hipotez Sonuç 
1. ÖB ÖVD’yi  pozitif ve olarak etkiler Desteklendi 
2. ÖB ÖA’yı pozitif ve olarak etkiler Desteklendi 
3. ÖA ÖVD’yi pozitif ve olarak etkiler Desteklendi 
4. ÖB ile ÖVD arasındaki ilişkide ÖA’nın pozitif ve anlamlı 

yönde aracılık etkisi vardır.  
Desteklendi 

5. Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre ÖB’nin ÖVD ve ÖA’yı, ÖA’nın da ÖVD’yi 
pozitif ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Bu sonuçlar daha önce bu alanda 
yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Ackfeldt ve Coote, 2005, s.151, Nguni 
vd., 2006, s.145, Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009, s.11, Mathieu ve Zajac,1990, s.172, 
Poyraz vd., 2009, s.85, Coyle-Shapiro vd., 2004, s.85) 

Çalışanların güçlü ÖB’ye sahip olmasının, bireylerin örgüte aidiyet duygusunu 
artırdığı, örgüt içerisinde güvenlik duygusunu geliştirdiği, örgüte faydalı olabileceği 



 
 

C. Güçel 5/2 (2013) 173-190 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 183

duygusunu vererek örgüt içinde ve dışında gaye birliği oluşturmasını sağladığı, bu 
ortamın da çalışanların daha fazla ÖVD göstermelerini teşvik ettiği, bunu yanı sıra ÖA 
algılarını güçlendirdiği görülmektedir.  

Bu değerlendirme hem bu çalışmada elde edilen sonuçlarla hem de yazında yer 
alan benzer çalışmalarla desteklenmektedir. Bu noktada çalışmanın yapıldığı sektörde 
de yöneticilerin çalışanların örgütsel bağlılıklarını kuvvetlendirecek tedbirler almaları 
çalışanların biçimsel olmayan gönüllü davranışları daha çok göstermelerini 
destekleyecek, örgüt içindeki adalet duygularını pekiştirecektir. Ayrıca çalışanların 
ÖB’nin düşük olduğu bir işletmede adaletsizlik olarak değerlendirebilecekleri süreçlere 
karşı daha hoş görülü ve esnek yaklaşmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.  

Örgüt içerisinde dağıtılan kazanımlar ve dağıtım sırasında izlenen işlemlerin adil 
olduğunun çalışanlar tarafından algılanması, resmi iş tanımlarına göre yapmaları 
gereken görevler yanında örgüte yararlı olan ekstra rol davranışlarını göstermeleri 
yönünde teşvik edici olabilir. Nitekim bu çalışmada ve yazında bu yönde sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu çalışmanın yapıldığı makine ve makine ekipmanları sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerde de çalışanların örgütsel adalet algılarının ve bağlılıklarının 
güçlendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. İşletmeye gönülden bağlı olan ve işletme 
içerisinde kendisine adil olarak davranıldığını hisseden çalışanların gönüllü davranışları 
göstermek konusunda daha istekli olacakları hususu yöneticiler tarafından her zaman 
dikkate alınmalıdır.  
 ÖA’nın aracılık rolünün belirlenmesi için yapılan analizlerde ise ÖA’nın ÖB ile 
ÖVD arasında kısmi aracılık etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre işletmeler 
çalışanları üzerinde ÖA algılarını artıracak uygulama ve süreçleri geliştirdikçe ÖB’nin 
ÖVD üzerindeki etkisi de artırmış olacaklardır. Çalışanların örgütsel bağlılığının 
artırılmasına yönelik çabaların örgütsel adalet uygulamaları ile desteklenmesinin 
çalışanları örgütsel vatandaşlık davranışları göstermek konusunda sadece örgütsel 
bağlılığa göre daha fazla teşvik edeceği teorisi bu çalışmanın bulguları ile 
desteklenmiştir.  
 Bu araştırma daha çok mavi yakalı işgörenlerin çalıştığı makine ve makine 
ekipmanları imalat sektöründe yapılmıştır. Model değişkenleri arasında tespit edilen 
ilişkilerin genellenmesi durumunda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. 
Gelecekte benzer araştırmaların daha geniş bir örneklem kitlesi ile farklı çalışan 
profillerine sahip sektörlerde yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Introduction 
OC, OCB and OJ are outstanding terms in the organizational behavior literature. 

In this study, defining the direct impact of OC and OJ on OCB as well as the 
intermediary role of OJ has been attempted. In order to illustrate the relationship 
between the variables, an empirical study has been carried out on businesses operating 
in OSTIM industrial district of Ankara.  

Conceptual Framework 
In the literature, there are certain studies on the relationship between OC, OJ and 

OCB, and the relationship between these three issues, other organizational behavior 
variables and management processes. Most of these studies have found out significant 
positive relationships between OC and both OCB and OJ, as well as OJ and OCB 
(Nguni vd., 2006, p.145; Yazıcıoğlu and Topaloğlu, 2009, p.11; Poyraz vd., 2009, 
p.85). 

Although it has been stated that the impact of OC on OCB is nullified when OC is 
applied along with other variables such as OJ and organizational job satisfaction, 
(Williams and Anderson, 1991, p.601; Alotaibi, 2001, p.363), there are studies that 
conclude otherwise (Coyle-Shapiro, 2004, p.85; Rifai, 2005, p.131). 

The hypotheses that are going be tested throughout this study are as follows: 
H1.Organizational commitment has a direct and significant impact on 

organizational citizenship behavior. 
H2.Organizational commitment has a direct and significant impact on 

organizational justice. 
H3.Organizational justice has a direct and significant impact on organizational 

citizenship behavior 
H4.Organizational justice has a positive and intermediary role on the relationship 

between organizational commitment and organizational citizenship behavior. 
Research Method 
The sample used in the survey consists of businesses operating in the Machinery 

and Machinery Equipment subsector in OSTİM industrial district of Ankara, and the 
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data has been collected by means of questionnaires containing statements on OC (Wasti, 
1999), OJ (Alper, 2007) and OCB (Altınbaş, 2008). 

Findings And Hypotheses Tests 
Findings obtained through the regression analysis aiming to test the first three 

hypotheses are displayed in Chart 1.  

Chart 1. Regression Analysis Summary 

Hypho 
thesis 

R R2 Revised 
R2 F p β Independent 

Variable 

Depende
nt 

Variable 

H1 0,883 0,779 0,775 161,154 0,000 0,459 OC OCB 

H2 0,711 0,505 0,501 53,965 0,000 0,389 OC OJ 

H3 0,891 0,793 0,787 183,235 0,000 0,542 OJ OCB 

As can be seen in Chart 1, all three hypotheses are statistically accurate.  A three-
segment regression analysis has been used to test the intermediary impact of OJ on OC 
and OCB relationship. Here, OJ is primarily expected to have a positive and significant 
impact on OC and OCB. The findings supporting hypothesis H1 and H2 provide for this 
requirement.  Following this, a segmented regression analysis into whether OJ has an 
intermediary impact has been carried out and the results are displayed in Chart 2. 

Chart 2. Segmented Regression Analysis Results 

Modal 

Indepen 
dent   
Vari 
ables 

Depen 
dent  
Vari 
able 

R R2 Rev. R2 Β t F P 

1 OC OCB 0,883 0,779 0,775 0,659** 8,452 161,154 0,000 

The modal 
into which 

the 
intermediary 
variable is 

incorporated 

OC 

OCB 0,911 0,829 0,823 

0,481** 6,321 

173,369 0,000 
OJ 0,366** 4,589 

* p<0,05, ** p<0,01 
Upon examination, Chart 2 illustrates that, with the incorporation of OJ into the 

modal, the regression exponent of OC displays a fall and that it has a significant impact 
on the modal along with OJ. According to these results, it can be asserted that OJ has a 
partial intermediary impact on OC and OCB. 

The hypotheses and the results obtained through analysis of this extensive research 
are displayed in Chart 3.  
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Chart 3. The Hyphotheses and the Results of the Survey 

Hyphotheses Conclusion 

1. OC has a positive and significant impact on OCB Confirmed 

2. OC has a positive and significant impact on OJ Confirmed 

3. OJ has a positive and significant impact on OCB Confirmed 

4. OJ has a positive and significant intermediary impact on the 
relationship between OC and OCB.  

Confirmed 

  Conclusion and Discussion 
According to the results obtained at the end of this survey, it has been found out 

that OC has a positive and significant impact on OCB and OJ and that OJ has a positive 
and significant impact on OCB. These findings are in line with the results of the 
previous studies on this subject (Nguni vd., 2006, p.145, Yazıcıoğlu and Topaloğlu, 
2009, p.11, Poyraz vd., 2009, p.85, Coyle-Shapiro vd., 2004, p.85). 

According to the analyses carried out in order to clarify the intermediary impact of 
OJ, it has been found out that OJ has a partial intermediary impact on OC and OCB. 
Accordingly, it can be said that as businesses improve the practices and processes that 
enhance the perception of OJ of their employees, the impact of OC on OCB will also 
increase. The claim that the endorsement of efforts aiming to increase the organizational 
commitment of employees with organizational justice practices will encourage 
employees to display organizational citizenship behaviors more than organizational 
commitment alone has been reinforced with the findings of this survey.   

 

 
 


