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Çalışanların adalet algısı örgüt içerisindeki davranışlara yönelik tepkilerini belirleyen
önemli etkenlerden biridir. Adaletin olmadığı bir örgüt içerisinde çalışanların olumlu
tutumlar sergilemesi beklenemez. Bu çalışmanın amacı kendilerine olumsuz tutumlar
sergilenmesi durumunda çalışanların da benzer şekilde karşılık sunacağını açıklayan
karşılılık normu ile örgütsel adalet, örgütsel sinizm ve sapkın davranış ile işten ayrılma
niyetini öneren modeli test etmektir. Çeşitli destinasyonlarda faaliyet gösteren restoran
işletmelerinden anket tekniği ile 590 adet veri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
karşılılık normu, örgütsel adalet ve örgütsel sinizmi açıklamakta; bu değişkenler sapkın
davranışı ve sapkın davranış da işten ayrılma niyetini etkilemektedir.
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Employees' perception of justice is one of the important factors that determine their
reactions to the behaviors within the organization. Employees cannot be expected to exhibit
positive attitudes within an organization without justice. The aim of the study is to test the
model that proposes the relationship between organizational justice, organizational
cynicism, deviant behavior and job quit intention through the norm of reciprocity, which
explains that employees will display negative attitudes when they are treated negatively.
590 data were obtained from the restaurant companies located in various destinations with
survey technique. According to the findings, the norm of reciprocity explains
organizational justice and organizational cynicism; and these concepts affect deviant
behavior which also increases the intent to quit.
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