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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin prosedürel adalet algıları ile örgütsel
özdeşleşmeleri arasındaki ilişkide etik liderlik uygulamalarının aracılık rolünü belirlemektir.
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Yöntem – Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar ilçelerinde
eğitim vermekte olan 417 devlet okulunda çalışan 721 öğretmen oluşturmaktadır. Tesadüfi
örneklem yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, demografik özellikler, örgütsel adalet algısı
(prosedürel adalet algısı), etik liderlik ve örgütsel özdeşleşme ölçeklerin ifadelerini içeren anket
formu kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplamıştır. Toplanan veriler, SPSS ve AMOS
(YEM) paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin
geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek için sırasıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı
faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Çalışmada belirlenen hipotezler, korelasyon ve yapısal eşitlik
modeli ile test edilmiştir.
Bulgular – Analizler sonrasında elde edilen bulgularda prosedürel adalet algısının etik liderlik ve
örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönde etkisi görülürken, benzer şekilde etik liderliğin örgütsel
özdeşleşme üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, etik liderliğin,
prosedürel adalet algısıyla örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide tam aracılık rolüne sahip olduğu
da görülmektedir.
Tartışma – Bir örgütün sahip olduğu en değerli sermayesi çalışanıdır. Bu nedenle örgüt içindeki
prosedür ve uygulamaların neler olduğu ve nasıl yürütüldüğü çalışanların refahı, huzuru ve örgüte
yönelik tutum ve davranışları bakımından önemlidir. Hem işleyişin adaletli olması hem
yöneticilerin etik davranışları çalışanların örgütleriyle kuracakları bağ olan örgütsel özdeşleşme için
birer öncüldür. Bu nedenle de örgüt yöneticilerinin bütüncül bir bakış açısıyla sistematik olarak
hareket etmeleri gerekir.
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Purpose – The main purpose of this study is to determine the mediating role of ethical leadership
practices in the relationship between teachers' perceptions of procedural justice and their
organizational identification.
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Design/methodology/approach – The sample of the study consists of 721 teachers working in 417
public schools teaching in Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, and Üsküdar districts of İstanbul. In this
study, in which the random sampling method was used, the data were collected in the 2018-2019
academic year using a questionnaire containing the expressions of demographic characteristics,
organizational justice perception (procedural justice perception), ethical leadership, and
organizational identification scales. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS (YEM)
package programs. In order to test the validity and reliability of the scales used in the study,
exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were performed,
respectively. The hypotheses determined in the study were tested with the correlation and structural
equation model.
Findings – In the findings obtained after the analysis, while the positive effect of procedural justice
perception on ethical leadership and organizational identification was observed, similarly, it was
determined that ethical leadership perception had a positive effect on organizational identification.
It is also seen that ethical leadership has a fully mediating role in the relationship between
procedural justice perception and organizational identification.
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Discussion – The most valuable capital an organization has is its employee. For this reason, what
the procedures and practices within the organization are and how they are carried out are important
for the welfare, peace and attitude and behavior towards the organization. Both the fairness of the
functioning and the ethical behaviors of the managers are the antecedents for organizational
identification, which is the bond that employees will establish with their organizations. For this
reason, the managers of the organization should act systematically with a holistic perspective.
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