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Amaç – Bu araştırma; hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde lider konumundaki 
çalışanların sergilemiş oldukları hizmetkâr liderlik davranışlarının, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel 
adalet üzerindeki etkisini ve örgütsel adaletin bu iki değişken arasındaki aracı rolünü tespit etmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Araştırmanın örneklemini; İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa illerinde hizmet sektöründe 
görev yapan 750 katılımcı oluşturmuştur. Anket formu çalışanlara şahsen dağıtılmış, bir kısmı ise 
mail yoluyla ve online anket sistemi aracılığıyla gönderilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde frekans 
analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre; hizmetkâr liderlik, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel adalet 
ile pozitif ilişkilidir. Ayrıca, hizmetkâr liderlik ile örgütsel özdeşleşme ilişkisinde, örgütsel adaletin 
aracı rolü bulunmaktadır. Araştırmanın, hizmet sektörü üzerinde yapılan çalışmalara katkı 
sağlayacağı ve çalışanların hizmetkâr liderlik, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel adalet düzeyleri 
hakkında araştırmacılara ve yöneticilere fikir vereceği değerlendirilmiştir. 

Tartışma – Hizmetkâr liderlik-örgütsel adalet ilişkisinin, hizmetkâr liderlik-örgütsel özdeşleme 
ilişkisinden daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, hizmetkâr liderlik-örgütsel özdeşleşme 
ilişkisinde, örgütsel adaletin kısmi aracı etkisinin olduğu saptanmıştır. Hizmet sektöründe çalışan 
750 kişiden elde edilen verilerle sınırlı olan araştırma sonuçlarından genelleme yapılabilmesi için 
daha büyük örneklem grupları üzerinde benzer çalışmaların yapılarak sonuçların karşılaştırılması 
önerilmiştir. 
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Purpose – This research has been carried out to determine the effect of servant leadership behaviors 
exhibited by the leaders in the service sector on organizational identification and organizational 
justice and the mediating role of organizational justice between these two variables. 

Design/methodology/approach – The sample of the study consisted of 750 participants in the 
service sector in Istanbul, Kocaeli, Yalova and Bursa. The questionnaire was distributed to the 
employees in person and some of them were sent via e-mail and online survey system. The collected 
data was analysed by frequency, reliability, correllation, confirmative factor analyzes and also 
structural equation modelling. 

Findings – The findings indicate that servant leadership is positively correlated with organizational 
identification and organizational justice. In addition, organizational justice has a mediating role in 
the relationship between servant leadership and organizational identification. It was evaluated that 
the research will contribute to the studies conducted on the service sector and will give insight to 
researchers and managers about servant leadership, organizational identification and organizational 
justice levels. 

Discussion – The relationship between servant leadership and organizational justice was found to be 
stronger than the relationship between servant leadership and organizational identification. In the study, it 
was determined that organizational justice has a partial mediator effect in the relationship between servant 
leadership and organizational identification. In order to generalize the results of the research which is limited 
to the data obtained from 750 people working in the service sector, it has been suggested to make similar 
studies on larger sample groups and compare the results. 
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