
 

 

 
 

Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: 
İstanbul ve Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir 

Araştırma 
The Effect of Servant Leadership on Organizational Citizenship 

Behavior: A Study in Five Star Hotel Enterprises in İstanbul and 
Afyonkarahisar  

 
Ahmet BAYTOK 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Turizm FAkültesi, Turizm İşletmeciliği 

Bölümü, ANS Kampüsü 
Afyonkarahisar, Türkiye 
ahmetbaytok@aku.edu.tr 

Fatma Doğanay ERGEN 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı 
ANS Kampusü-Afyonkarahisar, Türkiye 

doganay_ergen@hotmail.com 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerindeki yöneticilerin hizmetkâr liderlik 

davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 
Araştırma kapsamında veriler, İstanbul ve Afyonkarahisar'da toplam 513 işgörenden 
anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, hizmetkâr liderlik ile 
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda hizmetkar liderlik davranışlarından güçlendirme, vizyon ve 
güven davranışlarının işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde 
etkilediği, sevgi ve fedakarlık davranışlarının ise örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu saptanamamıştır. Araştırma sonucunda İstanbul'daki 
işgörenlerin hizmetkâr liderliğin alt boyutlarından olan güven boyutuna ilişkin algıları 
ve örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri Afyonkarahisar'daki işgörenlere göre daha 
olumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların hizmetkâr liderlik algılarının eğitim 
seviyelerine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken, diğer bireysel özelliklerine 
ilişkin görüşlerde anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Otel 
İşletmeleri. 

Abstract 
The aim of this study is to identify the effects of servant leadership qualities of 

managers on organizational citizenship behavior in hotel enterprises. In the scope of 
the research, the data was obtained from 513 employees in Istanbul and Afyonkarahisar 
in 2013 by employing questionnaire techniques. As a result of data analysis, a moderate 
positive relationship between servant leadership and organizational citizenship 
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behavior was detected. In this context, it is found that while empowerment, vision and 
trust behaviors influence employees’ organizational citizenship behavior positively, no 
positive impact of agapao love and altruism behavior on organizational citizenship 
behavior was detected. It is seen that, the perceptions of employees on the trust which is 
one of sub-dimensions of servant leadership and the level of organizational citizenship 
behavior perceptions in Istanbul is more positive than employees in Afyonkarahisar. In 
addition, while a significant difference is identified in employees’ servant leadership 
perceptions according to their education levels, no significant difference was observed 
in consideration with their other individual characteristics. 

Key Words: Leadership, Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, 
Hotel Enterprises. 

Giriş 
Küresel rekabete meydan okumak zorunda olan günümüz örgütleri, iş davranışını 

geleneksel görev performansı ile ölçmenin ötesinde uzun dönemli örgütsel başarı elde 
etmenin anahtar konularından birisi olarak görmek zorundadırlar (Van Dyne, Graham, 
ve Dienesch 1994). Görev performansı ve ekstra-rol performansı olarak ikiye ayrılan iş 
davranışında (Borman, 2004;Bergeron, 2007); görev performansı; doğrudan ve dolaylı 
örgütün misyonuna bağlı olan, görev tanımında yer alan ve işe özgü,  ekstra-rol 
performansı; ise örgütsel performansı etkileyen ancak işgörenin görev tanımında yer 
almayan ve her işte aynı davranışlar olarak ifade edilmektedir (Organ ve Ryan, 1995; 
Borman, 2004; Bergeron, 2007). İşgörenlerin ihtiyarinde olan ve görev tanımında yer 
almayan ancak örgüt tarafından işgörenlerden sergilenmesi beklenen ekstra-rol 
davranışları 1980’li yıllardan beri Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) olarak ifade 
edilmektedir (Turnipseed, 2002).  

Kısaca “görev performansının gerçekleştirildiği sosyal ve psikolojik çevreyi 
destekleyen performans” (Organ, 1997: 95) olarak tanımlanan ÖVD’nın 
belirleyicilerinden biri lider davranışlarıdır (Schnake, Dumler ve Cochran, 1993; 
Podsakoff ve diğ. 2000). Çünkü örgüt liderleri; kişilikleri, davranışları, kararları ve 
uygulamaları ile işgörenlerin örgütlerine karşı tutum ve davranışlarını doğrudan 
etkilemektedir. Liderler özellikle örnek olma, karşılıklılık normu, yönetsel 
uygulamalardaki adalet ve vizyon oluşturma görev ve rolleri ile işgörenlerin ÖVD 
sergilemelerine etki etmektedir (Podsakoff ve diğ. 2000:552). Son dönemlerde 
geliştirilen liderlik yaklaşımlarından birisi olan ve birbiri ile çelişkili duran “hizmet 
etme” ve “liderlik” kavramlarını bir araya getiren hizmetkâr liderlik (HL) yaklaşımında 
liderin örgüt amaçlarından önce takipçilerine odaklanarak onlara hizmet etmesi, onların 
fikirlerini ve kişisel gelişimlerini önemsemesi (Greenleaf, 1977; Smith, 2005; Spears, 
2005), yaklaşımı diğer liderlik yaklaşımlarından ayırarak önemini arttırmaktadır. HL ve 
ÖVD yaklaşımlarının temellerinin gönüllü davranışlara dayanması sebebiyle, temel 
amaçlarının benzer olması iki kavramı birbiriyle yakın ilişkili hale getirmektedir 
(Dinçer ve Öksüz, 2011). HL’te lider, oluşturduğu olumlu etki ile işgörenlerin 
tanımlanmış görev tanımlarının ötesinde çaba göstermelerini teşvik ederek örgütün 
genel performansına katkı sağlayabilir. Özellikle örnek olma davranışları, karşılıklılık 
normu oluşturacak eylemleri temel davranış şekillerinden birisi olarak benimsemesi, 
uygulamalarının temelinde adaletli olmanın olması ve işgörenleri lidere dönüştürme 
amaçlı çabasını destekleme için işgörenleri güçlendirmeyi temel sorumluluklarından 
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birisi olarak benimsemeleri işgörenleri ekstra çaba gösterme yönünde teşvik edecek HL 
uygulamaları olarak sayılabilir. 

Otel işletmelerinin hizmet üretimine bağlı kendine özgü yapıları bu işletmeleri 
diğer işletmelerden ayırmaktadır. Müşteri memnuniyetinin örgütsel başarıda temel rol 
oynadığı otel işletmelerinde bunu sağlamak ancak işgören performansının müşteri 
tarafından algılanması olarak ifade edilen kaliteli hizmet sunumu ile mümkündür (Ma 
ve Qu, 2011). Otel işletmelerinde üretim ve tüketimin eş zamanlı olması nedeniyle 
müşteri ihtiyaçlarının anında karşılanması hizmet kalitesinin önemli bir belirleyicisi 
olduğu için işgörenlerin inisiyatif alabilmesi ve tanımlanmış görev tanımlarının ötesinde 
davranışlar sergilemesi çok önemlidir. Bu nedenle otel işletmelerinde hizmet sunumu ve 
kalite standartlarının yerine getirilmesi ancak işgörenlerin örgütü için belirlenen rol 
tanımlarının ötesinde gönüllü olarak ekstra davranışlar sergilemesi olarak ifade edilen 
ÖVD göstermeleri ile gerçekleştirilebilir (Raub, 2008). Bu doğrultuda hizmetkâr 
liderlerin sevgi, vizyon, güçlendirme, fedakarlık, güçlendirme ve hizmet etme 
özellikleri sayesinde, otel işgörenlerinin ÖVD sergileme düzeylerini arttıracağı 
düşünülmektedir. 

Literatür incelendiğinde HL ve ÖVD ile ilgili birçok kitap, makale, bildiri vb. 
bilimsel çalışmanın yapıldığı görülmekle birlikte aralarındaki ilişkiye yönelik yapılan 
çalışmaların sınırlı sayıda (Ehrhart, 2004; Vondey, 2010: Dinçer ve Öksüz, 2011: Güçel 
ve Begeç, 2012) ve çoğunlukla teorik çalışmalardan oluştuğu görülmüş ve otel 
işletmelerine yönelik yapılmış bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu kapsamda, otel 
işletmelerinde yöneticilerin HL özelliklerinin, işgörenlerin ÖVD’na etkisini ortaya 
koymak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Literatür Taraması 
Hizmetkâr Liderlik(HL) 
İlk olarak Robert K. Greenleaf tarafından kavramsallaştırılarak literatüre 

kazandırılan HL (Spears, 2010: 26), “bir liderin temel motivasyonu başkalarına hizmet 
etmedir”(Smith, 2005:3) fikrine dayanmaktadır. Greenleaf’ın HL fikrinin ortaya 
çıkmasında AT&T'deki eğitim, geliştirme ve yönetim alanında yaşadığı 40 yıllık 
kariyeri (Spears, 2010: 26), Hz. İsa'nın öğretileri (Sendjaya ve Sarros, 2002: 58) ve 
Hermann Hesse’nin “Doğuya Yolculuk” kitabı etkili olmuştur (Greenleaf, 1977: 2). 
Greenleaf özellikle Hesse’nin “Doğuya Yolculuk” kitabında yer alan Leo karakterinden 
ve onun hikâyede oynadığı hizmet etme rolünden çok etkilenmiş ve mükemmel liderin 
öncelikle başkalarına hizmet etmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Liderin yüceliğinin 
merkezi olan hizmet etme arzusu aynı zamanda en önemli motivasyon kaynağı olmakta 
ve doğru liderlik ortaya çıkmaktadır (Spears, 2005: 2). Çelişkili gibi duran iki terimi 
(liderlik-hizmet etme) birleştirerek liderliğin doğasını yeniden sorgulayan (Smith, 2005: 
3) Greenleaf’a göre “hizmet etme isteği doğal bir duygu ile başlar, daha sonra bilinçli 
bir tercih haline gelir (Spears, 2005: 1).  

HL komuta ve kontrol odaklı liderlikten uzak, bilgi tabanlı, katılımcı, süreç 
yönelimli olması yanında etik ve sosyal sorumluluk boyutlarıyla örgüt skandallarına 
çare olarak görülen bir liderliktir (Wong ve Page, 2003: 1). HL’te lider; güç ve şöhret 
başta olmak üzere kişisel herhangi bir amaç gütmez. HL bir liderin diğerine öğrettiği bir 
liderlik stili değil, kişinin kendi içinde keşfettiği bir yol ve yöntemdir. Dışarıdan 
zorlama ile gerçekleşen bir durum değildir. Hizmetkâr lider dahidir ama bir insandır. 
Hizmetkâr liderler verdikleri kararların diğerlerini nasıl etkileyeceğine dair yüksek 
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duyarlılığa sahiptirler (Meyer, Brown ve Kubasek, 1998). HL, başkalarına saygılı olma 
ve alçak gönüllülük değerlerine dayanmaktadır. Hizmetkâr liderler koşulsuz sevgi 
göstererek takipçilerini sahiplenmekte, onlara değer vermekte ve oluşturdukları güven 
ortamı ile örgütteki işgörenleri bir arada tutmaktadırlar. Hizmetkâr liderin oluşturduğu 
güven ortamı güçlendirmenin gelişimini kolaylaştırmaktadır. Hizmetkâr liderlerin 
değerleri sadece takipçilerin kişisel özelliklerine etki etmemekte aynı zamanda 
örgütlerinide etkilemektedir (Russell, 2001: 81). Bu nedenle Hizmetkâr liderler 
işgörenlerinin kişisel inançlarını ve bunların nedenlerini mutlaka bilmeli (Smith, 2005) 
ve onları öğrenmek için cesaretlendirmeli, örgüt içinde fırsatlar sağlayarak onları 
desteklemeli ve sorumlulukları yeni bir seviyeye taşımalıdır.  

HL’in diğer liderlik yaklaşımlarından farkının belirlenmesi ayırt edici 
özelliklerinin ve bu liderlerin davranışlarının gözlemlenmesi ile mümkündür (Russell ve 
Stone, 2002: 145). Literatür incelendiğinde farklı araştırmacıların (Spears, 2010: 27-29; 
Farling, Stone ve Winston, 1999: 51; Page ve Wong, 2000: 16; Russell ve Stone, 2002: 
147; Sendjaya, Sarros ve Santora, 2008: 409) HL ile ilgili özellikleri farklı şekillerde 
belirledikleri görülmektedir. Bu araştırmacılardan Spears (2010: 27-29), Greenleaf’ın 
yayınlanmış ve yayınlanmamış yazılarının hepsini yıllarca dikkatle okuyarak HL’in 
kritik öneme sahip on özelliğini Dinlemek, Empati, İyileştirmek, Farkında Olmak, İkna 
Etmek, Kavramsallaştırmak, Sağduyulu Olmak, Hizmet Etme, Sorumluluk ve Gelişme, 
Topluma Odaklanma olarak belirlemiştir. Farling, Stone ve Winston, (1999: 51) ise HL 
özelliklerini Vizyon, Etki, İnanılırlık, Güven ve Hizmet Etme olarak ifade etmektedir. 
Diğer araştırmacılardan Page ve Wong, (2000: 16) HL özelliklerini Karakter Yönelimi, 
İnsanlara Yönelim, Görev Yönelimi ve Süreç Yönelimi başlıklarında toplarken, Russell 
ve Stone, (2002: 147) İşlevsel Özellikler ve İlişkili Özellikler; Sendjaya Sarros ve 
Santora, (2008: 409) ise Gönüllü Destek, Otantik Kişilik, Bağlamsal İlişki, Etik 
Sorumluluk, Maneviyat, Dönüştürücü Etki başlıklarında gruplandırmışlardır. 

HL yaklaşımının özelliklerinin modellenmesinde; Page ve Wong (2000: 3) HL 
özelliklerini dört başlık altında sınıflandırmış ve büyüyen HL çemberi oluşturmuşlardır. 
Russell ve Stone (2002: 147) Spears’ın HL özelliklerine ek olarak 11 ilişkili özellik 
ortaya koymuş ve HL modeli oluşturmuşlardır. Patterson (2003: 8) ise kavramı yedi 
boyut olarak incelemiştir. Araştırmacıya göre hizmetkâr lider sevgi (agapao love) 
gösterir, alçakgönüllü hareket eder, fedakârdır, takipçileri için vizyonerdir, güvenilirdir, 
takipçilerini güçlendirir ve hizmet eder. Patterson’ın çalışmasını inceleyen Winston 
(2003: 6) Patterson’ın yedi boyutunu izleyen odaklı olarak takipçilerin sevgisi, lidere 
bağlılık, öz yeterlilik, içsel motivasyon, lidere ve liderin çıkarlarına fedakarlık 
göstermek şeklinde genişletmiştir. Diğer araştırmacılar Cerff ve Winston (2006: 5) 
çalışmalarında Patterson’ın yedi boyutuna umut boyutunu ekleyerek modeli 
genişletmişlerdir. Waddell (2006: 7) ise Patterson’ın modeline içedönüklülük boyutunu 
eklemiştir. HL ile ilgili modeller (Winston, 2003: Cerff ve Winston, 2006: Waddell, 
2006) incelendiğinde bu çalışmaların bazılarının ortak özellikleri Patterson'ın (2003) HL 
modeli dikkate alınarak geliştirilmiş olmalarıdır. 

Patterson'ın (2003) HL modelinin amacı, HL oluşturan unsurları tanımlamak, 
geliştirmek ve dönüştürücü liderliğin mantıksal uzantısı olarak HL teorisini sunmaktır. 
Patterson, dönüştürücü liderliğin açıklamakta yetersiz kaldığı takipçi yerine örgüte 
odaklanma gibi olguların HL tarafından açıklandığını belirtmiştir. Araştırmacı HL’in 
özellikle erdem tarafından yönlendirildiğini belirtmektedir. Whetstone (2002) erdemi, 
kişinin karakterinin bir parçası olarak yaradılışından ve ruhsallığından kaynaklanan nitel 
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bir özellik olarak belirtmiştir (akt. Patterson, 2003). HL’te bulunan bu erdemli yapı 
liderlerin tutumlarını, karakterini ve davranışını şekillendirmektedir. Modelde, liderliğin 
ve lider takipçi ilişkisinin köşe taşı sevgi olmaktadır. Bu sevgi, liderin her bir 
takipçisinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını dikkate alan ve önemseyen bir 
sevgidir. Sevgi boyutu fedakârlık boyutu ile ilişkilidir. Hizmetkâr lider sevgi ve 
fedakârlık göstererek, alçak gönüllü davranarak takipçilerinin saygınlığını kazanmakta 
ve takipçilerini motive etmektedir.  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı(ÖVD) 
Sosyal bir sistem olan örgütün başarısında, formal (biçimsel) yanı kadar informal 

(biçimsel olmayan) yanı da önemlidir. Grup davranışı, bireyin ihtiyaçları, güdüleme, 
moral gibi kavramları içeren biçimsel olmayan yan yönetimde canlılığı sağlayan taraftır 
( Durukan, 2003: 284). Kısaca “gönüllü ekstra rol davranışı” olarak ifade edilen ÖVD 
örgütün biçimsel olmayan tarafı ile ilgilidir. Barnard (1938)’ın işbirliğine istekli olma 
fikri ve Katz (1964)’ın güvenilir görev performansı ve yenilikçi ve spontane davranışlar 
arasında farklılık olması yaklaşımlarından geliştirilen ÖVD (akt. Podsakoff ve diğ. 
2000: 513),  ilk olarak Bateman ve Organ (1983) ve Smith, Organ ve Near (1983) 
tarafından “vatandaşlık davranışı” olarak kavramsallaştırılmıştır (Neuman ve Kickul, 
1983: 263). 

İşletmelerde işgörenlerin gönüllü olarak gösterdikleri davranışlar ile resmi iş 
tanımları arasında fark olduğunu ve zorunlu iş tanımlarının ötesinde ekstra rol 
davranışları sergilediklerini belirten Organ (1988), bunu ÖVD olarak “çalışan ile örgüt 
arasında yapılan iş sözleşmesinin ve belirlenen iş tanımlarının ötesinde sergilenen 
gönüllü davranışlar” olarak tanımlamıştır (Akt. Organ, 1997). Organ (1997: 95) ilk 
tanıma yapılan eleştiriler doğrultusunda tanımı “görev performansının gerçekleştirildiği 
sosyal ve psikolojik çevreyi destekleyen performans” olarak geliştirmiştir. MacKenzie, 
Podsakoff ve Paine (1999) Organ’ın ÖVD kapsamında sergilenen davranışların 
kapsamını görev tanımının bir parçası olmayan, işgörenin sergilemek için eğitilmediği, 
sergilenmediğinde birisinin cezalandırılmayacağı davranışlar olarak belirtmektedir. 
Olumlu örgütsel davranış, ekstra rol davranışı, örgütsel spontane davranışlar ve karşı-rol 
davranışı olmak özere birçok davranış ÖVD ile birlikte benzer davranışları tanımlama 
amaçlı kullanılmaktadır (Schnake, 1991; Van Dyne, Graham ve Dienesch, 1994; 
Podsakoff ve diğ. 2000). Bu nedenle Morrison (1994) ÖVD’nın net olmadığını ve 
hastalıklı tanımladığını belirtmektedir. Araştırmacı yeni işe giren çalışan, deneyimli 
çalışan ve yöneticilerin görev tanımlarını ve ekstra davranışları farklı algıladıklarını 
belirtmekte, yeni işe giren bir çalışanın görevinin sınırlarını iyi bilmemesi nedeniyle 
görevini geniş tanımladığını, örgütsel bağlılığı yüksek bir çalışanında benzer bir tanım 
yaptığını belirtmektedir. Organ (1997) ÖVD’nın algılanmasında yaşanan karmaşanın 
kaynağı olarak “rol” ve “iş” ayrımının iyi yapılamaması olduğunu belirtmekte ve 
“rol”ün lider ve izleyen arasındaki iletişimle şekillendiğini, “iş”in ise işyerinde 
işgörenden yapması istenen ve belli bir eğitim ihtiyacı gerektiren performans olarak 
tanımlamaktadır.   

Görev performansınında içinde yer aldığı sosyal ve psikolojik ortamı destekleyen 
bir performans (Bergeron,2007) olarak ÖVD, örgütsel performansın artırılmasına katkı 
sağlar. ÖVD’larının örgütteki işgörenler tarafından sergilenmesi yoluyla diğer 
işgörenlerin performanslarının artması ve işlerini daha verimli ve etkin yapmaları 
örgütsel kaynakların daha iyi kullanılmasını ve özellikle yönetici pozisyonundaki 



 
 

A. Baytok – F. D. Ergen 5/4 (2013) 105-132 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 110

kişilerin işlerin teknik boyutuyla daha az uğraşmalarına neden olur (Podsakoff ve 
Mackenzie, 1994). ÖVD’nı görev davranışlarından ayıran önemli bir belirleyici formel 
ödül sisteminde yer almamaları ve buna bağlı olarak ödüllendirilmemeleridir (Morrison, 
1994). Buna göre ödül almayı arzulayan bir işgörenin ÖVD sergilemesi durumunda 
kendi işine yeterli zaman ayıramaması nedeniyle bazı araştırmacılar ödüllendirmenin 
ÖVD sergilemenin önünde bir engel olabileceğini belirtmektedirler (Schnake, 1991; 
Posdakoff ve Mackenzie, 1994;Bergeron, 2007).  Bu nedenle yöneticiler işgörenlerin iş 
performanslarını değerlendirmede ÖVD’larınıda dikkate alarak değerlendirme 
yapmalıdırlar (Podsakoff ve diğ, 2000).  

 Literatürde ÖVD’na artan bir ilgi olmasına rağmen, ÖVD’nın yapısı ve boyutları 
hakkında fikir birliğine varılamadığı görülmektedir (Podsakoff ve diğ., 2000: 516). 
Literatür incelendiğinde ÖVD’nın iki boyuttan yedi boyuta kadar farklı şekillerde 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Smith, Organ ve Near (1983) genelleştirilmiş uyum ve 
özgecilik, O’Reilly ve Chatman (1986) görev ve ekstra rol davranışı olarak iki boyutta, 
Williams, Podsakoff ve Huber, (1986) özgecilik, kişiliksiz bilinç ve katılım olarak üç 
boyutta ÖVD’nı sınıflandırırken (Akt. Schnake, 1991),  Podsakoff ve diğ. (2000) 
yardım davranışı, centilmenlik, örgütsel bağlılık, örgütsel uyum, bireysel inisiyatif, sivil 
erdem ve kendini geliştirme olarak yedi boyutta sınıflandırmıştır. ÖVD alanında en çok 
kullanılan sınıflandırma ise Organ’ın geliştirdiği özgecilik, vicdanlılık, nezaket, 
centilmenlik ve sivil erdem olmak üzere beş boyuttan oluşan sınıflandırmadır (Niehoff 
ve Moorman, 1993; Basım ve Şeşen, 2006; Köse, Kartal ve Kayalı, 2003; Bolat ve 
Bolat, 2008; Yeşiltaş, Türkmen ve Ayaz, 2011).  

Organ'ın (1988) beş boyutundan ilki olarak özgecilik, işgörenlerin örgütle ilgili 
görev ya da sorunlar yanında kişilere yardım etmesini sağlayan isteğe bağlı 
davranışlardır (Podsakoff ve diğ., 1990: 115). Organ (1988) başkalarına yardım etme 
davranışını fedakarlık, uzlaştırma ve amigoluk boyutları olarak değerlendirmekte ve 
sorunların oluşmasını engellemek için iş arkadaşlarına yardım etme olarak 
belirtmektedir (Podsakoff ve diğ., 2000: 517). Vicdanlılık, kurallara ve düzenlemelere 
uyarak, molalar alarak ve benzeri iştirak alanlarında, örgütün asgari rol 
gereksinimlerinin ötesinde çalışanın gönüllü davranışlarıdır (Podsakoff ve diğ., 1990: 
115). Nezaket yönetimde, örgüt içindeki işbölümünden kaynaklanan karşılıklı birbirine 
bağlı olan bireyler arasındaki olumlu iletişimi ifade etmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 
121). Organ ve Ryan (1995: 782) nezaket davranışını; örgütte karışıklık, itiraz ve 
protesto olmadan (böylece görevleri başarmak için örgüt enerjisi korunmuş olur), küçük 
ve geçici kişisel aksaklıklardan sakındığını gösteren sportmenlik davranışı ve iş 
arkadaşlarının sorunlarını önceden sezip önlem alma, onlara yardımcı olma davranışı 
olarak belirtmektedir. Centilmenlik davranışı, başkalarından kaynaklanan işle ilgili 
sorunlarda bireyin önlemeyi amaçladığı isteğe bağlı davranışlardır (Podsakoff ve diğ., 
1990: 115). Örgüt içinde bireyler arasında gerginlik yaratacak her türlü olumsuzlukları 
tolere etme anlamına gelmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 121). Aynı zamanda şikayet 
etmeksizin iş yükümlülüklerini yerine getirme ve kaçınılmaz aksaklıklara müsamaha 
göstermeye istekli olmak olarak tanımlanmaktadır (Podsakoff ve diğ., 2000: 517). Son 
olarak sivil erdem bir bütün olarak örgüte bağlılığı ve makro düzeyde ilgiyi temsil 
etmektedir. Sivil erdem boyutu, örgütle ilgili stratejilerde fikrini belirtme, toplantılara 
katılma gibi yönetime aktif olarak katılma, örgütü etkileyebilecek çevresel tehditleri ve 
fırsatları izleme, yangın tehlikeleri ve şüpheli faaliyetleri raporlama gibi en iyisi için 
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duruma dışarıdan bakma gibi davranışlarda istekli olmayı ifade etmektedir (Podsakoff 
ve diğ., 2000: 525). 

 

Otel İşletmelerinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Hizmetkâr Liderlik 
İlişkisi  
Otel işletmelerinin temel ürünü olan hizmetin dokunulmazlığı ve üretim ve 

tüketimin eşzamanlı olması özellikleri işletme içi iş davranışlarının iyi 
yapılandırılmasını gerektirir. Hizmet üreten otel işletmelerinde müşteri memnuniyeti 
başarıda anahtar rol oynar ve bunu sağlamanın temel belirleyicisi hizmet kalitesidir (Ma 
ve Qu, 2011). Hizmet kalitesi ise işgören tarafından sergilenen performansın müşteri 
tarafından algılanmasıdır. Otel işletmelerinde müşteri ihtiyaçlarının anında 
karşılanabilmesi ancak işgörenlerin inisiyatif alması ve tanımlanmış görev tanımlarının 
ötesinde davranışlar sergilemesi ile mümkündür. Bu nedenle otel işletmelerinde hizmet 
sunumu ve kalite standartlarının yerine getirilmesi ancak işgörenlerin örgütü için 
belirlenen rol tanımlarının ötesinde gönüllü olarak ekstra davranışlar sergilemesi olarak 
ifade edilen ÖVD göstermeleri ile gerçekleştirilebilir (Raub, 2008). Literatür 
incelendiğinde otel işletmelerinde ÖVD’nın etkinlik (Walz ve Neihoff, 2000), adalet, 
iştatmini ve personel devir hızı (Hemdi ve Nasurdin, 2008; Nadiri ve Tanova, 2010), 
yapı (Raub, 2008), sosyal değişim (Ma ve Qu, 2011) gibi farklı kavramlarla ilişkisinin 
incelendiği görülmektedir. Walz ve Neihoff (2000) ÖVD’larının etkinliğe etkisini 
araştırdıkları çalışmalarında ÖVD bütün olarak etkiliğin bir belirleyicisi olduğunu 
belirtmektedirler. Araştırmacılar bulgularında işgörenlerin yardım davranışlarının 
yönetim harcamalarını azaltırken çalışanların oluşturduğu bireysel katma değer, müşteri 
tatmini, temizlik ve kalite algısını arttırdığını, centilmenlik davranışlarının daha az 
yiyecek içecek maliyeti ve centilmenlik ve sivil erdem davranışlarının daha az müşteri 
şikâyeti oluşmasını sağladığını belirtmektedirler. Nadiri ve Tanova (2010) ile Hemdi ve 
Nasurdin’in (2008) yönetsel uygulamalarda adaletin ÖVD’na etkisini tespit etmek için 
yaptıkları çalışmalar işgörenlerin adalete büyük önem verdiklerini ortaya koymuştur. 
Araştırmalar adalet veya yönetsel uygulamalardaki açıklık ve her işgörene eşit 
davranmanın ÖVD’nın öncülü olduğunu belirtmektedir. Araştırma bulgularına göre 
işgörenler yöneticilerinden özellikle ödüllerin dağıtımında adaletli olmalarını 
beklemektedir. Diğer bir beklenti ise gerçek adaletin uygulanması ve davranışların 
ödüllendirilmesidir. Otel işletmelerinde tatmin olmuş müşteri oluşturmanın şartının, 
müşteri beklentilerini aşan hizmet sunumu ile mümkün olduğunu belirten Raub (2008) 
önbüro çalışanları ile gerçekleştirdiği örgütsel yapının merkezileşme düzeyinin ÖVD’na 
etkisini araştırdığı çalışmasında merkezileşmiş örgüt yapısının işgörenlerin ÖVD 
sergilemesini olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir.  

Tüm işletmelerde olduğu gibi otel işletmelerinde de işgörenlerin, motivasyon ve 
moral düzeylerinin ve işe yönelik eğilimlerinin yüksek tutulmasının temel belirleyicisi 
etkin liderliktir (Güçel ve Begeç, 2012). HL’te görülen takipçileri dinleme, onların 
bireysel istek ve gereksinimlerini karşılayabilmek için çaba harcama, izleyicilerin 
kişisel gelişimlerini ve sürekli olarak öğrenmelerini destekleme, empati, bütünlük, 
güven gibi değerlerin, turizm işletmeleriyle önemli ölçüde örtüştüğü söylenebilir. HL 
özellikle işgören odaklılığı ve etik uygulamaları nedeniyle otel işletmeleri için uygun bir 
liderliktir (Brownell, 2010). Chung ve diğ. (2010) otel işletmelerinde hizmetkâr lider ve 
işgören arasındaki ilişkide en önemli unsurların lidere güven ve lider desteği olduğunu 
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belirtmekte ve güveni; işgörenlerin liderin etik davranışları hakkındaki inanç ve 
algılamaları, lider desteğini ise işgörenlerin liderin yardım davranışlarını algılamaları 
olarak ifade etmektedirler. Otel işletmelerinde gerek müşterinin gerekse işgörenin 
mutluluğu, refahı ve çalışma ortamı gibi faktörler hizmetleri doğrudan etkileyeceğinden; 
işgörenlerin istek ve gereksinimlerine odaklanılması başarı için büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle otel işletmelerinde liderlerin sadece örgütsel amaçlara ya da 
dış müşteriye odaklanarak işgörenlerin bireysel ihtiyaçlarını gözardı etmesi birçok 
olumsuz sonucu beraberinde getirir. Bu nedenle liderlerin değişim ve dönüşüm 
vizyonuna sahip olmak yanında, çalışanlarını dinlemeleri, istek ve gereksinimlerini 
karşılamaları, kişisel gelişmelerine önem vermeleri, bir anlamda onlara hizmet etmeleri 
önemlidir (Çevik ve Kozak, 2010: 81). HL’te liderin izleyenler üzerindeki etkisi 
hizmetten oluşur. Hizmet etme ile gelişen lider-izleyen etkileşimi değerlere dayalı örgüt 
kültürünün oluşmasını sağlar (Brownell, 2010). Bu durum özellikle müşteriye doğrudan 
hizmet sunumu (önbüro ve servis bölümlerinde) ve görev performansını sergileme 
anında (örneğin; kat hizmetlerinde oda temizliği yaparken) üzerinde hiçbir yönetsel 
kontrolünüzün bulunmadığı işgörenlerin, sergiledikleri görev performanslarını en etkin 
şekilde gerçekleştirmelerini, hatta ekstra rol performansı sergilemelerini sağlar.  

Lider davranışının ÖVD’nın gösterilmesinde anahtar rol oynadığını belirten 
Podsakoff ve diğ. (2000) karşılıklılık gereği liderinden kişisel destek gören bir işgörenin 
bunun gereği olarak ÖVD sergileyerek liderine yardımda bulunacağını, uygun örnek 
model olarak ÖVD sergileyen bir liderin sosyal öğrenme süreçleri yoluyla işgörenlerini 
ÖVD sergilemeye teşvik edeceğini belirtmektedir. Temel amaçları işgörenlere hizmet 
ederek örnek olmak olan hizmetkâr liderler, kendilerini işgörenlerden farklı görmeyerek 
ve işgören mutluluğunu esas alarak onların gönüllü olarak gerçekleştirdikleri ÖVD’na 
temel oluşturmaktadırlar. Nitekim hizmetkâr liderler, örgüt ve işgörenler için en iyiyi 
yapmaya çalışırken kendileri de ÖVD sergilemektedirler. Söz konusu davranışlar, tüm 
işgörenlere örnek oluşturmakta ve işgörenlerin ÖVD sergileme düzeylerini artırmaktadır 
(Ehrhart, 2004; Vondey, 2010; Dinçer ve Öksüz, 2011). Hizmetkâr liderler iş çevresini 
şekillendirerek ÖVD sergilenmesi için fırsatlar oluştururlar. Örneğin bir hizmetkâr lider 
işgörenin görev yapısını değiştirerek ÖVD sergileme düzeyini arttırabilir (Güçel ve 
Begeç, 2012). Hizmetkar bir liderin işgörenlerin birey performansını arttırabilmek için 
ödül sistemini iyi belirlenmesi (Chung vd diğ., 2010) dikkat etmesi gereken bir diğer 
önemli husustur. Bir liderin işgörenleri üzerinde etkisinin kaynağı güven açısından 
itibarıdır. Lider insanlarla el sıkışarak, onları dinleyerek, değer vererek ve değer 
verdiğini göstererek, tecrübelerini paylaşarak onlara dokunarak güvenlerini kazanabilir 
(Kouzes ve Posner, 1993).  

Otel işletmelerinin faaliyet yapısı, müşteri memnuniyeti için işgörenin 
tanımlanmış iş tanımlarının ötesinde davranışlar sergilemesini gerektirir. Bu noktada 
işgörenin tutum ve davranışlarının belirleyicisi oluşan iş ortamıdır. Bu ortamın öncelikle 
işgörenin inisiyatif kullanmasını olanaklı hale getirmesi gerekir. Bir otel işletmesi 
işgöreni işini yaparken inisiyatif alırsa hem müşteriye hizmet sunum anında, hemde 
diğer işgörenlere yardım davranışı sergilemede değer ve destek sağlayarak hizmetin 
daha otantik hale gelmesini ve kalitenin artmasını sağlar (Brownell, 2010). İşgörenin 
güçlendirilmiş olmasını gerektiren bu durumun oluşturulmasında yöneticilerin HL 
davranışları sergilemesi gereklidir. Otel işletmelerinde hizmetkâr liderinin örnek olma 
davranışından ilham alan işgörenler karşılıklılık gereği aynı davranışları 
sergileyeceklerinden hizmetin daha kaliteli sunulmasını sağlarlar.  
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Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan 
yöneticilerin HL davranışlarının işgörenlerin ÖVD’na etkisi olup olmadığını ortaya 
koymaktır. Bu doğrultuda araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıda sunulmuştur. 
 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Hizmetkâr liderlerin, gönüllü olarak içinden gelen duyguyla işgörenlerine hizmet 
etmesi, işgörenlerinde liderine, örgüte ve diğer çalışma arkadaşlarına hizmet etmesini 
etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

 

Hipotez: Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarının ÖVD düzeyleri üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipoteza = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan sevgi boyutunun 
ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezb = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan güçlendirme 
boyutunun ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezc = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan vizyon boyutunun 
ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezd = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan fedakârlık 
boyutunun ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipoteze = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan güven boyutunun 
ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezf = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan alçak gönüllülük 
boyutunun ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

Hizmetkâr Liderlik 
 

Sevgi 

Güçlendirme 

Vizyon 

Fedakârlık 

Güven 

Alçak Gönüllülük 

 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

Fedakârlık 

Vicdanlılık 

Nezaket 

Centilmenlik 

Sivil Erdem 
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Araştırmanın Yöntemi 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini İstanbul ve Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Turizm 

İşletme Belgesine sahip beş yıldızlı otel işletmelerinin işgörenleri oluşturmaktadır. Bu 
doğrultuda 2013 yılı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 
İstanbul’da faaliyet gösteren 37’si Avrupa yakası, 8’i Anadolu yakasında bulunmak 
üzere 45 adet beş yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Evreni oluşturan birimlerin çok 
fazla sayıda olması ve zaman kısıtlamalarından dolayı örneklem alınma yoluna 
gidilmiştir. Bu doğrultuda, küme örnekleme yöntemi (Ural ve Kılıç, 2013: 39) 
kullanılarak araştırmanın İstanbul'daki uygulaması için 10 adet beş yıldızlı otel işletmesi 
belirlenmiştir. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013 yılı verilerine göre 
ise, Afyonkarahisar'da, işletme belgeli 8 adet beş yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. 
Afyonkarahisar'da sınırlı sayıda beş yıldızlı otel işletmesi bulunduğundan otellerin 
herbirine ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte araştırmada evreni oluşturan kişi sayısı on binden büyük 
olduğundan, ilgili literatürde sınırsız evrenler (N>10.000) ve nicel araştırmalar için 
önerilen aşağıdaki formülden (Özdamar, 2001: 257) yararlanılmıştır. 222 / dZn   
Formüle göre, 40 kişilik pilot anket uygulaması sonucunda; standart sapma ( ) değeri 
1,1; anlamlılık düzeyi (α) 0,05'e karşılık gelen Z   teorik değeri 1,96 ve örneklem 
hatası ( d ) ise 0,1 alınmış olup; n = (1,1)2 . (1,96)2 / (0,1)2 = 465 değeri elde edilmiştir. 
Bu değer araştırma için minimum örneklem hacmini (büyüklüğünü) ifade etmekte olup 
eksik, hatalı ve güvenilir olmayan anketlerde dikkate alınarak 550 anket elde edilmiş ve 
geçerli bulunan 513 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Ölçek 
Araştırma kapsamında gerekli verilerin elde edilmesi amacıyla anket tekniğinden 

faydalanılmıştır. Anketin birinci bölümünde işgörenlerin demografik özelliklerini 
belirlemek amacıyla kapalı uçlu sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise 
işgörenlerin HL algılarını belirlemek amacıyla Patterson'ın (2003) modelinde yer alan 
sevgi, alçak gönüllülük, vizyon, güven ve güçlendirme boyutları doğrultusunda Dennis 
ve Bocarnea’nın (2005) HL ölçeği kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde, 
işgörenlerin ÖVD düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Organ (1988)'ın beş boyutlu 
modeli doğrultusunda Basım ve Şeşen'in 2006 yılında iki farklı çalışmadan yararlanarak 
geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 
Araştırmada kullanılan HL ve ÖVD ölçeklerine ilişkin güvenirlik katsayıları 

Cronbach’s Alpha değerleri ile belirlenmiştir (Tablo 1). Bu sonuçlara göre gerek HL ve 
gerekse ÖVD ölçeklerine ait Cronbach’s Alpha değerleri 0.70’in üzerinde hesaplanmış 
olup ölçeklerin güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

 Cronbach's Alpha n 
Hizmetkâr Liderlik Ölçeği 0.926 27 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği 0.883 19 

Araştırma kapsamında güvenilirlik analizinden sonra HL ölçeğinin yapı 
geçerliliğini tespit amacıyla faktör analizi yapılmıştır. HL ölçeğine ilişkin faktör 
analizinde, boyutların toplam varyansı açıklama oranı %77,891 olduğu ve boyutlar 
incelendiğinde, en yüksek varyansı açıklama oranının güven boyutu %26,200 olduğu 
belirlenmiştir. Fedakârlık boyutunun ise %4,748 varyans açıklama oranı ile en düşük 
boyut olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan ÖVD ölçeğinin Türkiye’deki yapı geçerliliği 
Basım ve Şeşen (2006: 97) tarafından test edildiği için faktör analizi uygulanmamıştır. 

Bulgular ve Tartışma 
Araştırmaya katkıda bulunan katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin frekans 

analiz sonuçlarına Tablo 2'de yer verilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcılara Ait Bireysel Özellikler 
    DEĞİŞKENLER f % 

Cinsiyet  Kadın 200 39.0 
Erkek 313 61.0 

Yaş  

19 yaş altı 19 3.7 
20-24 yaş 164 32.0 
25-29 yaş 153 29.8 
30-34 yaş 70 13.6 
35-39 yaş 49 9.6 
40-44 yaş 
45-49 yaş 
50 yaş ve üzeri 

33 
15 
10 

6.4 
2.9 
1.9 

Medeni durum Bekâr  258 50.3 
Evli 255 49.7 

Eğitim durumu 

İlkokul ve altı 34 6.6 
Ortaokul 
Lise 

83 
172 

16.2 
33.5 

Üniversite 209 40.7 
Yüksek lisans/Doktora 15 2.9 

Çalıştıkları 
Departmanlara  
Göre 

Önbüro 
Yiyecek ve İçecek(F&B) 
Spa 
Kat Hizmetleri 

97 
125 
28 
89 

18.9 
24.4 
5.5 
17.3 

Teknik Servis 15 2.9 
Mutfak 81 15.8 
Güvenlik 
Diğer 

18 
60 

3.5 
11.7 

Değerlendirme 
Yapılan Amirlerin 
Görevleri 

Genel Müdür 
Önbüro Müdürü 
F&B Müdürü 
Spa Müdürü 
Kat Hizmetleri Müdürü 

15 
95 

123 
27 
87 

2.9 
18.5 
23.9 
5.2 
16.9 

Teknik Servis Departman M. 14 2.7 
Mutfak Departman M. 79 15.3 
Güvenlik Departman M. 
Diğer 

17 
56 

3.3 
10.9 

İşletmede Çalışma 
Süreleri 

1 Yıldan Az 136 26.5 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 

273 
70 
10 

53.2 
13.6 
1.9 

15 Yıldan Fazla 24 4.7 

Sektörde Çalışma 
Süreleri 

1 Yıldan Az 71 13.8 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 

192 
138 
58 

37.4 
26.9 
11.3 

15 Yıldan Fazla 54 10.5 
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Katılımcıların %61,0'ini (f:313) erkek işgörenlerin oluşturduğu, yaşlara göre 
dağılımda, büyük bir çoğunluğun (%32,0) 20-24 yaş arasında olduğu ve katılımcıların 
%50,3'nün bekâr (f:258), %49,7'sinin ise evli (f:255) olduğu belirlenmiştir. Örneklem 
grubunun eğitim düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %6,6'sının 
(f:34) ilkokul ve altı, %16,2'sinin (f:83) ortaokul, %33,5'inin (f:172) lise,%40,7'sinin 
(f:209) üniversite ve %2,9'unun (f:15) yükseklisans/doktora olduğunu göstermektedir. 
İşgörenlerin %24,4'ü Yiyecek ve İçecek, %18,9'u Önbüro, %17,3'ü Kat Hizmetleri, 
%15,8'i Mutfak, %11,7'si Diğer (Muhasebe, Satış-Pazarlama, Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları vb.), %5,5'i Spa, %3,5'i Güvenlik ve %2,9'u Teknik Servis departmanlarında 
çalışmaktadır. Bu doğrultuda işgörenlerin %24,6'sı Yiyecek ve İçecek müdürünü, 
%21,5'i Önbüro müdürünü, %17,5'i Kat Hizmetleri müdürünü, %15,6'sı Mutfak 
departman müdürünü, %6,0'sı Diğer (Muhasebe, Satış-Pazarlama, Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları vb.), %5,5'i Spa müdürünü, %3,5'i Güvenlik departman müdürünü, %2,9'u 
Genel müdürü ve %2,9'u Teknik Servis departman müdürünü değerlendirmiştir. 
Katılımcıların bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, 
ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun (%53,2) 1-5 yıl arasında işletmede 
çalıştıkları görülmektedir.  

Araştırma kapsamında katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin verilerin 
analizinden sonra, katılımcıların HL algılarına ilişkin betimsel istatistiklere Tablo 3'te 
yer verilmiştir. Tablodaki veriler incelendiğinde, HL ölçeğinde yer alan ifadeler 
arasında en yüksek ifadelerin güven boyutuna ilişkin ifadeler olduğu görülmektedir. 
İşgörenler "Liderim benim yolsuzluk yapmayacağımı bilir" (=4,12) ve "Liderim sır 
saklayabileceğime inanır" ifadelerine (=4,11) olumlu görüş belirtmişlerdir. 
Katılımcıların %55,8'i "Liderim benim için kendinden ödün verdi" ifadesine (=3,46) 
diğer ifadelere göre daha olumsuz görüş sunmuşlardır. Aynı zamanda "Liderim benim 
için kendinden ödün verdi" ifadesi HL ölçeğinde yer alan ifadeler arasında aritmetik 
ortalaması en düşük olan ifadedir. 
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Tablo 3. Katılımcıların HL Algılarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

Sı
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 N
o 

                        İfadeler 

Katılım Düzeyi  s.s. 
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(5

)   

1 Liderim benimle gerçekten insan olduğum için ilgilenir. f 26 38 85 184 180 3,88 1,12 % 5,1 7,4 16,6 35,9 35,1 

2 Liderim beni umursadığını beni cesaretlendirerek gösterir. f 24 45 97 185 162 3,81 1,12 % 4,7 8,8 18,9 36,1 31,6 

3 Liderim bana olan şefkatini bana olan tavırlarıyla belli 
eder. 

f 25 36 99 199 154 3,82 1,09 % 4,9 7,0 19,3 38,8 30,0 

4 Liderim benim için endişelerini, kaygılarını gösterir. f 26 43 99 193 152 3,78 1,11 % 5,1 8,4 19,3 37,6 29,6 

5 Liderim kurumda yüksek ahlak standartlarını gerektiren bir 
kültür uygular. 

f 29 35 95 173 181 3,86 1,14 % 5,7 6,8 18,5 33,7 35,3 

6 Liderim bana yetki vererek beni geliştiriyor. f 28 34 79 181 191 3,92 1,13 % 5,5 6,6 15,4 35,3 37,2 

7 Liderim kontrolü bana veriyor ve sorumluluk sahibi 
olabiliyorum. 

f 18 49 69 198 179 3,92 1,08 % 3,5 9,6 13,5 38,6 34,9 

8 Liderim karar vermede bana güvenir. f 13 46 100 197 157 3,86 
 

1,03 
 % 2,5 9,0 19,5 38,4 30,6 

9 Liderim bana işimi yapmada gerekli olan yetkiyi verir. f 14 33 81 213 172 3,97 1,00 % 2,7 6,4 15,8 41,5 33,5 

10 Liderim sorumluluk gerektiren işlerde karar vermeme izin 
verir. 

f 16 37 109 179 172 3,88 1,05 % 3,1 7,2 21,2 34,9 33,5 

11 Liderim işletmenin vizyonu ile ilgili benim görüşlerimi 
öğrenmek istemiştir. 

f 24 56 111 181 141 3,70 1,12 % 4,7 10,9 21,6 35,3 27,5 

12 Liderim çalışanların vizyonlarını işletmenin amaç ve 
hedeflerine eklemek istediğini göstermiştir. 

f 23 43 126 188 133 3,71 1,08 % 4,5 8,4 24,6 36,6 25,9 

13 Liderim, işletmenin ortak vizyonuna ilişkin konularda 
çalışanın bağlılığını amaçlar. 

f 26 37 93 215 142 3,80 1,08 % 5,1 7,2 18,1 41,9 27,7 

14 Liderim işletmenin gelecekte yönetiminin nasıl olması 
gerektiği konusunda düşüncelerimi sorar. 

f 30 63 116 183 121 3,59 1,15 % 5,8 12,3 22,6 35,7 23,6 

15 Liderim ve ben işletmemiz için açık ve öz bir vizyon 
açıklaması yazdık. 

f 43 67 106 166 131 3,54 1,24 % 8,4 13,1 20,7 32,4 25,5 

16 Liderim benim için kendinden ödün verdi. f 50 71 106 163 123 3,46 1,26 % 9,7 13,8 20,7 31,8 24,0 

17 Liderim beni savunmak için zorluklara katlanmıştır. f 41 51 104 151 166 3,68 1,24 % 8,0 9,9 20,3 29,4 32,4 

18 Liderim benim yolsuzluk yapmayacağımı bilir. f 27 11 79 152 244 4,12 1,08 % 5,3 2,1 15,4 29,6 47,6 

19 Liderim sır saklayabileceğime inanır. f 14 18 81 186 214 4,11 0,98 % 2,7 3,5 15,8 36,3 41,7 

20 Liderimin bana olan güveni bağlılığımı artırıyor. f 19 32 72 187 203 4,02 1,06 % 3,7 6,2 14,0 36,5 39,6 

21 Liderim benden bilgi almaya açık oluşuyla bana olan 
güvenini gösterir. 

f 24 30 89 185 185 3,93 1,09 % 4,7 5,8 17,3 36,1 36,1 

22 Liderim bana karşı güven iletişimi kurar. f 20 28 92 189 184 3,95 1,05 % 3,9 5,5 17,9 36,8 35,9 

23 Liderim kendi meziyetlerine bakmaz. f 33 35 130 162 153 3,72 1,15 % 6,4 6,8 25,3 31,6 29,8 

24 Liderim kendini yüceltmeye çalışmaz. f 27 41 107 157 181 3,83 1,15 % 5,3 8,0 20,9 30,6 35,3 

25 Liderim cevaplayamadığı sorularda çalışanlara danışır. f 31 36 90 190 166 3,83 1,14 % 6,0 7,0 17,5 37,0 32,4 

26 Liderim kendi başarılarını ilgi odağı yapmaz. f 29 35 92 190 167 3,84 1,12 % 5,7 6,8 17,9 37,0 32,6 

27 Liderimin tavırlarından alçak gönüllü olduğu anlaşılır. f 27 25 93 174 194 3,94 1,11 % 5,3 4,9 18,1 33,9 37,8 

Tablo 4’te katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışlarının tespitine yönelik 
ifadelere katılım düzeyleri sunulmuştur. Tablodaki veriler incelendiğinde "Diğer 
çalışanların haklarına saygı gösteririm" (=4,29) ifadesinin diğer ifadeler içinde en 
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olumlu görüş belirtilen ifade olduğu görülmektedir. Diğer en olumlu ifade ise, "Yeni işe 
başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı olurum" (=4,25) ifadesidir. ÖVD 
ölçeğinde diğer ifadelere göre katılımcıların en düşük olumlu görüş belirttikleri ifadeler, 
"Günlük izin alan bir çalışanın o günkü işlerini ben yaparım" (=3,75) ve "Mesai 
saatlerinde kişisel işlemlerim için zaman harcamam" (=3,74) ifadeleridir. Bu veriler 
sonucunda, işgörenlerin iş arkadaşlarına yardımcı olmalarına rağmen, başkalarının 
işlerini yapma konusunda çok fazla istekli olmadıkları görülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Yönelik Betimsel 
İstatistikler 
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  1 Günlük izin alan bir çalışanın o günkü işlerini ben 
yaparım. 

f 24 47 121 160 161 3,75 1,13 % 4,7 9,2 23,6 31,2 31,4 

  2 Aşırı iş yükü ile uğraşan bir çalışana yardım ederim. f 12 32 91 216 162 3,94 0,98 % 2,3 6,2 17,7 42,1 31,6 

3 İşle ilgili problemlerde elimde bulunan malzemeleri 
diğerleri ile paylaşırım. 

f 6 14 86 212 195 4,12 0,87 % 1,2 2,7 16,8 41,3 38,0 

4 İş esnasında sorunla karşılaşan kişilere yardım etmek 
için gerekli zamanı ayırırım. 

f 5 26 96 222 164 4,00 0,89 % 1,0 5,1 18,7 43,3 32,0 

5 Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı 
olurum. 

f 8 13 68 176 248 4,25 0,89 % 1,6 2,5 13,3 34,3 48,3 

6 Zamanımın çoğunu işimle ilgili faaliyetlerle geçiririm. f 11 33 87 202 180 3,99 0,99 % 2,1 6,4 17,0 39,4 35,1 

7 İşletmem için olumlu imaj yaratacak tüm faaliyetlere 
katılmak isterim. 

f 8 25 94 185 201 4,06 0,95 % 1,6 4,9 18,3 36,1 39,2 

8 Mesai saatlerinde kişisel işlemlerim için zaman 
harcamam. 

f 31 48 86 208 140 3,74 1,14 % 6,0 9,4 16,8 40,5 27,3 

9 Diğer çalışanların haklarına saygı gösteririm. f 3 17 68 167 258 4,29 0,86 % 0,6 3,3 13,3 32,6 50,3 

10 
Beklenmeyen bir problem ortaya çıktığında diğer 
çalışanları zarar görmemeleri için uyarırım 

f 7 11 77 182 236 4,23 0,88 
% 1,4 2,1 15,0 35,5 46,0 

11 Birlikte çalıştığım insanlar için problem yaratmamaya 
gayret gösteririm. 

f 5 21 69 188 230 4,20 0,89 % 1,0 4,1 13,5 36,6 44,8 

12 Önemsiz sorunlar için şikâyet ederek boşa zaman 
harcamam. 

f 15 35 105 181 177 3,92 1,04 % 2,9 6,8 20,5 35,3 34,5 

13 
Mesai ortamı ile ilgili problemlere odaklanmak yerine 
olayların olumlu yönlerini görmeye çalışırım. 

f 16 25 115 194 163 3,90 1,00 
% 3,1 4,9 22,4 37,8 31,8 

14 Mesaide karşılaştığım olumsuz durumlara karşı 
gücenme veya kızgınlık duymam. 

f 17 36 135 179 146 3,78 1,04 % 3,3 7,0 26,3 34,9 28,5 

15 İşletme içinde çıkan çatışmaların çözümlenmesinde 
aktif rol alırım. 

f 22 31 132 174 154 3,79 1,07 % 4,3 6,0 25,7 33,9 30,0 

16 
Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj ya da notları 
okurum ve ulaşabileceğim bir yerde bulundururum. 

f 8 30 98 178 199 4,03 0,98 
% 1,6 5,8 19,1 34,7 38,8 

17 İşletmenin sosyal faaliyetlerine kendi isteğimle 
katılırım. 

f 15 35 105 181 177 3,92 1,04 % 2,9 6,8 20,5 35,3 34,5 

18 İşletmenin yapısında yapılan değişimlere ayak 
uydururum. 

f 11 22 71 177 232 4,16 0,96 % 2,1 4,3 13,8 34,5 45,2 

19 Her türlü geliştirici faaliyet içeren proje ve araştırma 
gruplarında yer alırım. 

f 23 45 89 158 198 3,90 1,14 % 4,5 8,8 17,3 30,8 38,6 

Katılımcıların HL’in boyutlarına ilişkin algılarının ve ÖVD’nın boyutlarına ilişkin 
düzeylerin aritmetik ortalamaları, Tablo 5’te sunulmuştur. İşgörenlerin, HL’in alt 
boyutlarına ilişkin algıları incelendiğinde, vizyon (=3,67) ve fedakarlık (=3,58) 
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boyutlarına ilişkin algılarının diğer boyutlara göre daha olumsuz olduğu görülmüştür. 
Bu sonuç işgörenlerin, liderlerinin yeterli düzeyde fedakârlık davranışları göstermediği 
ve örgütün vizyonuna ilişkin konularda fikirlerinin yeterince önemsenmediğini 
düşünmelerinden kaynaklanabilir. HL’in boyutlarına ilişkin algılarda en olumlunun 
güven (=4,03) boyutu, ikinci en olumlunun ise güçlendirme (=3,91) boyutu olduğu 
görülmektedir. Konuyla ilgili Cerit (2008)'in, ilköğretim okulu müdürlerinin hizmet 
yönelimli liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişliklerine etkisini araştırdığı 
çalışmasında da benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. İlgili çalışmada da 
araştırmaya katılan müdür ve öğretmenlerin HL’in boyutlarına ilişkin algılarında en 
olumlu boyutun güven boyutu olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Chung ve diğ. 
(2010) güvenin HL ve işgören arasındaki ilişkide kritik rol oynadığını belirtmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların HL Boyutlarının ve ÖVD Boyutlarının Karşılaştırılması 

HL Boyutları  s.s. F p 

Sevgi  3,84 0,93 

40,275 0,000* 

Güçlendirme  3,91 0,90 
Vizyon  3,67 0,94 
Fedakarlık  3,58 1,18 
Güven  4,03 0,86 
Alçak Gönüllülük 3,83 0,97 

ÖVD Boyutları  s.s. F p 

Özgecilik 4,02 0,71 

60,005 0,000* 
Vicdanlılık 3,93 0,78 
Nezaket 4,24 0,74 
Centilmenlik 3,69 0,81 
Sivil Erdem 4,01 0,84 
*p<0,05          

ÖVD’nın alt boyutlarına ilişkin katılımcı algıları incelendiğinde, centilmenlik 
(=3,69) ve vicdanlılık (=3,93) boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin diğer boyutlara 
göre daha olumsuz olduğu görülmüştür. Bu sonuç işgörenlerin, sorunların çözülmesini 
liderlerin görevi olarak görmesi ya da sorunların çözülmesinde kendilerini yeterli 
düzeyde görmemelerinden kaynaklanabilir. Bunun için de yeterli eğitim düzeyine sahip 
ve örgütü sahiplenen işgörenlere ihtiyaç olduğu söylenebilir. En olumlu ÖVD 
boyutunun ise, nezaket (=4,24) boyutu olduğu belirlenmiştir. Turizm sektöründe 
konuyla ilgili diğer çalışmalar incelendiğinde benzer sonuçlar elde edildiği 
görülmektedir. Keleş ve Pelit’in (2009), otel işletmesi işgörenlerinin örgütsel 
vatandaşlık davranışları üzerine yaptıkları çalışmalarında, işgörenlerin en olumlu 
görüşlerinin nezaket boyutuna ait olduğu ve en olumsuz görüşlere sahip boyutların ise, 
centilmenlik ve vicdanlılık boyutlarına ait olduğu belirlenmiştir. Keleş’in (2009) otel 
işletmelerinde işgörenlerin eğitim düzeylerinin ÖVD’na etkisini incelediği çalışmasında 
da, işgörenlerin nezaket boyutuna ilişkin davranışları diğer davranışlara göre daha sık 
gösterdikleri görülmüştür. 

Tablo 6’da İstanbul ve Afyonkarahisar'daki otel işletmelerindeki işgörenlerin HL 
boyutlarına ilişkin algılarının ve ÖVD boyutlarının karşılaştırılması verilmiştir. 
Tablo'daki veriler incelendiğinde, HL’in güven boyutunda şehirlere göre 
karşılaştırmasında (p=0,005<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 
İstanbul'daki işgörenlerin (=4,13) HL’in güven boyutuna ilişkin algılarının 
Afyonkarahisar'daki işgörenlere (=3,92) göre daha olumlu olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca, genel ÖVD’na ilişkin düzeylere bakıldığında, şehirlere göre karşılaştırılmasında 
(p=0,007<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. İstanbul'daki işgörenlerin 
genel ÖVD düzeylerinin (=4,03) Afyonkarahisar'daki işgörenlere (=3,90) göre daha 
olumlu olduğu görülmüştür. ÖVD’nın alt boyutlarına ilişkin düzeylerin şehirlere göre 
karşılaştırılmasında, sivil erdem (=4,13), nezaket (=4,31) ve özgecilik (=4,10) 
boyutlarına ilişkin düzeylerde İstanbul'daki işgörenlerin Afyonkarahisar'daki işgörenlere 
göre daha olumlu olduğu saptanmıştır. 

İstanbul'daki otel işletmelerinde çalışma şartlarının Afyonkarahisar'daki otel 
işletmelerine göre daha iyi olması veya yönetimin daha profesyonel olmasının, 
işgörenlerin tatmin ve bağlılıklarını arttırarak, örgütleri için belirlenen rol tanımlarının 
ötesinde ekstra rol davranışlarında bulunmalarını etkilediği söylenebilir. 
Afyonkarahisar'daki işgörenlerin iş tatmini ve örgüte olan bağlılıklarının İstanbul'daki 
işgörenlere göre daha düşük olmakla birlikte fazla iş imkanı olmamasına bağlı olarak 
örgütlerinde normatif bağlılık ile çalışmaya devam ettikleri düşünülebilir. Bu durumun, 
işgörenlerin ÖVD düzeylerinin İstanbul'daki işgörenlere göre daha olumsuz olmasını 
etkilediği söylenebilir. 

Tablo 6. HL ve ÖVD Boyutlarının Şehirlere Göre Karşılaştırılması 
 ŞEHİR  s.s. t p 

Sevgi  İSTANBUL 3,89 0,89 1,528 0,127 AFYON 3,77 0,96 

Güçlendirme  İSTANBUL 3,98 0,90 1,706 0,089 
AFYON 3,84 0,90 

Vizyon  İSTANBUL 3,72 0,95 1,149 0,251 AFYON 3,62 0,94 

Fedakarlık  İSTANBUL 3,63 1,23 1,120 0,263 AFYON 3,52 1,12 

Güven  İSTANBUL 4,13 0,81 2,804 0,005* 
AFYON 3,92 0,91 

Alçak Gönüllülük  İSTANBUL 3,87 0,99 0,967 0,334 AFYON 3,79 0,95 

Genel Hizmetkâr Liderlik İSTANBUL 3,90 0,80 1,851 0,065 AFYON 3,77 0,78 

Özgecilik İSTANBUL 4,10 0,62 2,639 0,009* 
AFYON 3,93 0,80 

Vicdanlılık İSTANBUL 3,96 0,77 0,944 0,346 AFYON 3,90 0,79 

Nezaket İSTANBUL 4,31 0,72 2,093 0,037* 
AFYON 4,17 0,76 

Centilmenlik  İSTANBUL 3,71 0,78 0,607 0,544 AFYON 3,67 0,83 

Sivil Erdem İSTANBUL 4,13 0,75 3,554 0,000*** 
AFYON 3,87 0,92 

Genel Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

İSTANBUL 4,03 0,54 2,731 0,007* 
AFYON 3,90 0,62 

*p<0,05          

İşgörenlerin HL algılarının ve ÖVD düzeylerinin bireysel özelliklere göre 
karşılaştırılması yapıldığında; cinsiyet, medeni durum, yaş, işletmede çalışma süresi ve 
turizm sektöründe çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
İşgörenlerin HL algılarının eğitim durumuna göre karşılaştırılmasında ise, p=0,037 
olarak bulunmuş ve anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. İşgörenlerin HL 
algılarının eğitim durumuna göre karşılaştırılması Tablo 7'de sunulmuştur. 
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Tablo 7. Katılımcıların HL Algıları ile ÖV D Düzeylerinin Eğitim Durumlarına 
Göre Karşılaştırılması 

Değişken Eğitim Durumu      s.s        F        p 

Hizmetkâr Liderlik 

İlkokul ve altı 3,49 0,86 

2,582 0,037* 
Ortaokul 3,78 0,73 
Lise 3,82 0,69 
Üniversite 3,93 0,85 
Yükseklisans/Doktora 3,82 1,08 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

İlkokul ve altı 3,91 0,74 

0,921 0,451 
Ortaokul 3,93 0,52 
Lise 3,94 0,54 
Üniversite 4,03 0,61 
Yükseklisans/Doktora 3,90 0,59 

*p<0,05          

Tablo 7'deki veriler incelendiğinde, eğitim durumu ilkokul ve altı olan 
işgörenlerin (=3,49) HL algıları diğer işgörenlere göre daha olumsuz olduğu, eğitim 
durumu üniversite olan işgörenlerin (=3,93) ise, HL algılarının diğer işgörenlere göre 
daha olumlu olduğu görülmektedir. Liang, Ling ve Hsieh (2007) bir liderin etkililiğinin 
izleyenlerin lider-izleyen değişiminin kalitesini algılamalarından etkilendiğini 
belirtmektedir. Benzer şekilde Güçel ve Begeç (2012) HL’in değerlere dayalı bir lider 
olduğunu belirtmektedir. Vondey (2010) lider davranışlarının daha az ve görülebilir 
davranışlar olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle eğitim durumu ilkokul ve altı olan 
işgörenlerin HL algılarının düşük çıkmasının sebebi, lider ile işgören arasındaki eğitim 
düzeyinin farklılığından kaynaklanan iletişim eksikliğinden veya işgörenlerin liderinin 
davranışlarının altındaki gerçek niyeti anlamamasından kaynaklanabilir. Bu diğer neden 
ise eğitim düzeyi düşük işgörenlerin itaat eden kendisine tanımlanmış görevleri yerine 
getiren anlayışla iş yapmaları olabilir. Bu durumda HL yaklaşımı sergileyen liderlerin 
yaklaşımı bu işgörenlerde güvensizlik oluşturarak ÖVD düzeylerinide olumsuz 
etkileyebilir. 

Araştırmada İstanbul ve Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı otel işletmelerindeki 
işgörenlerin HL algıları ile ÖVD arasındaki ilişki korelasyon analizi ile belirlenmiş ve 
her bir değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Tablo 8’de, HL 
ile ÖVD’nın ilişkisi ve HL’in alt boyutları ile ÖVD ilişkisi incelenmiştir. Tablodaki 
korelasyon katsayıları incelendiğinde, hem 0,01 hem de 0,05 için HL ile ÖVD 
arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmektedir. Tablodaki veriler 
değerlendirildiğinde, HL ile ÖVD arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir 
(r=0,524). Korelâsyon katsayıları incelendiğinde, işgörenlerin ÖVD düzeylerinde, 
güven (r=0,527) ve güçlendirme (r=0,482) boyutlarının daha etkili olduğu saptanmıştır. 
Güven ve güçlendirme boyutları ile ÖVD arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 
ÖVD düzeyleri ile en düşük düzeyde ilişkisi bulunan HL boyutlarının ise "fedakârlık" 
ve "sevgi" boyutları olduğu belirlenmiştir. HL’in "fedakârlık" boyutu ile ÖVD arasında 
(r=0,332) zayıf bir ilişki, "sevgi" boyutu ile ÖVD arasında (r=0,410) orta düzeyde bir 
ilişki olduğu görülmektedir.  
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Tablo 8. HL ile ÖVD Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Katsayıları 

***p<0,001 r: Pearson Korelasyon Katsayısı n: Birey Sayısı 

Vondey (2010) çalışmasında HL’in sevgi boyutunun ÖVD’nı etkilemediğini 
diğerlerinin etkilediğini belirtmektedir. Güçel ve Begeç (2012) HL’in vizyon ve hizmet 
boyutunun centilmenlik ve sivil erdem boyutlarını güçlü şekilde etkilediğini, 
güçlendirme boyutunun ise sadece sivil erdemi olumsuz etkilediğini belirtmektedir.  
Hizmetkâr bir liderin fedakârlık davranışı kapsamında tek tek tüm işgörenlerin işlerini 
kolaylaştırması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması işgörenler arasındaki ÖVD 
olarak yardım davranışının sergilenmesine olumsuz etki eder. Çünkü işgörenler herkese 
aynı desteğin sağlandığını düşündükleri için yardım davranışını önemsiz görürler 
(Vondey, 2010). Bu kapsamda HL’in fedakârlık davranışı ile birlikte pozitif psikoloji 
yaklaşımı sergileyerek işgörenin motivasyonunu arttırması ve böylece ÖVD 
sergilemeye teşvik etmesi gerekir. Otel işletmelerinde HL’in alt boyutları olarak güven 
ve güçlendirme boyutlarının ÖVD sergilemede etkisinin çıkması beklenen bir sonuçtur. 
Çünkü hizmet sunum anında bir işgörenin inisiyatifini kullanması bazen görev 
performansının dışına çıkmayı gerektirebilir. Bu durumda işgörenin davranışının 
cezalandırılmayacağına inancı liderine güvenden ve lideri tarafından sağlanmış olan 
güçlendirmeden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 9'da HL’in genel olarak ÖVD üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit 
doğrusal regresyon analizine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 

Tablo 9. Hizmetkâr Liderliğin Örgüsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişkenler β j S(bj) t p F p 
Sabit 2,457 0,112 22,022 0,000*** 

193,017 0,000*** 
Hizmetkâr Liderlik 0,396 0,028* 13,893 0,000*** 

***p<0,001         
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Sevgi 
r 1       
p        

Güçlendirme 
r 0,764 1      
p 0,000***       

Vizyon 
r 0,728 0,705 1     
p 0,000*** 0,000***      

Fedakârlık 
r 0,640 0,606 0,708 1    
p 0,000*** 0,000*** 0,000***     

Güven 
r 0,695 0,716 0,608 0,533 1   
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***    

Alçak Gönüllülük 
r 0,634 0,597 0,660 0,690 0,658 1  
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***   

Hizmetkâr 
Liderlik 

r 0,883 0,869 0,868 0,788 0,836 0,835 1 
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***  

Örgütsel 
Vatandaşlık 

r 0,410 0,482 0,454 0,332 0,527 0,424 0,524 
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 
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Tablodaki sonuçlara göre HL’in ÖVD üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı = 2,457 + 0,396 x Hizmetkâr Liderlik 
Bu regresyon modeli incelendiğinde, HL’te gerçekleşen 1 birim artışın, ÖVD 

üzerinde 0,396'lık bir artış yaratacağı ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, araştırmanın 
temel hipotezi olan, "Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarının ÖVD düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır" hipotezi kabul edilmiştir. 

HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkisinin çoklu doğrusal regresyon analizi 
sonuçları Tablo 10'da sunulmuştur. 

Tablo 10. Hizmetkâr Liderliğin Alt Boyutlarının Örgüsel Vatandaşlık Davranışı 
Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız Değişkenler β j S(bj) t P F p 

Sabit 2,287 0,113 20,186 0,000*** 

39,978 0,000a 

Sevgi 0,075 0,043 1,732 0,084 
Güçlendirme 0,121 0,043 2,802 0,005* 

Vizyon 0,136 0,041 3,346 0,001* 

Fedakârlık 0,051 0,030 1,710 0,088 
Güven 0,237 0,042 5,705 0,000*** 

Alçak Gönüllülük 0,059 0,037 1,608 0,109 

*p<0,05   ***p<0,001 Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Tablodaki veriler incelendiğinde, güçlendirme, vizyon ve güven boyutlarının 

ÖVD üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, sevgi, fedakarlık ve alçak 
gönüllülük boyutlarının ise ÖVD üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda, HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

ÖVD = 2,287 + 0,121 x Güçlendirme + 0,136 x Vizyon + 0,237 x Güven 
Yukarıdaki modele göre, t değerleri incelendiğinde model üzerinde en çok etkisi 

bulunan güçlendirme, vizyon ve güven boyutları olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, 
hipotezb, hipotezc, hipoteze hipotezleri kabul edilirken, hipoteza, hipotezd ve hipotezf 
reddedilmiştir.  

HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik elde edilen 
sonuçlar araştırmanın temel hipotezini ve ilişki analizlerinde ortaya konulan bulguları 
desteklemektedir. Buradan hareketle hizmetkar liderlerin ÖVD’ları üzerinde etki 
yaratması sürecinde özellikle HL’in güven, güçlendirme ve vizyon boyutlarına 
odaklanmaları işgörenlerin ÖVD sergileme düzeylerine daha fazla katkı sağlayacaktır. 

Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, otel işletmelerinde kaliteli 

hizmetin belirleyicilerinden biri olan işgören performansını etkileyen önemli 
unsurlardan birisinin liderlerin davranışları olduğu söylenebilir. Araştırma sonuçlarına 
göre otel işletmelerindeki liderlerin HL davranışlarında bulunmaları işgörenlerin ÖVD 
davranışında bulunmalarını etkilemektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel hipotezi 
olan, "Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarının ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır" hipotezi kabul edilmiştir. HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki 
etkisinin incelenmesinde ise, HL’in alt boyutları olan güven, güçlendirme ve vizyon 
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boyutları ile işgörenlerin ÖVD düzeyleri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu 
görülürken, sevgi, fedakarlık ve alçak gönüllülük boyutları ile ÖVD arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. Araştırma bulguları otel işletmelerinde hizmetkâr liderlerin 
işgörenlerin ÖVD sergileme düzeylerini arttırmak için üzerinde yoğunlaşmaları ve 
dikkat etmeleri gereken bazı konuları ortaya çıkarmıştır. Bunlar; görev tanımlarının iyi 
belirlenmesi, uygulamalarda açıklık ve adaletli olma, güçlendirmenin önemi, ödüllerin 
belirlenmesi ve dağıtımı ve işgörenlerin eğitim durumudur. Bu doğrultuda, konuyla 
ilgili literatüre ve araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülen aşağıdaki öneriler 
sunulmuştur: 

Otel işletmelerinde faaliyet süreçlerinin sürdürülebilmesi için görevlerin 
tanımlanmış, yetki görev ve sorumlulukların belirlenmiş olması bir gerekliliktir. 
Bununla birlikte otel işletmelerinde hizmetkâr liderler işgörenlerinin ÖVD sergileme 
düzeylerini arttırmak için görev tanımlarını geliştirerek, ÖVD olarak tanımlanan ekstra 
rol davranışlarının sergilenmesini teşvik etmeleri gerekir. Ritz Carlton otellerinin örgüt 
kültüründe vurgulanan “kusursuz müşteri memnuniyeti oluşturma” yaklaşımının 
temelini oluşturan bir işgörenin müşteri ihtiyacını gidermek için mevcut işini beklemeye 
almayı teşvik etme ve bunu ödüllendirme bu hususa önemli bir örnektir. Bu hususların 
otel liderleri tarafından dikkate alınması ve işgörenlerin bu davranışları sergilemelerinin 
ödüllendirme ile teşvik edilmesi ÖVD sergilenmesini arttıracaktır.  

Otel işletmelerinde hizmetkâr liderler yönetsel uygulamalarda adaletli olma ve 
açıklığı sağlamayı, işgörenlerini istenen davranışları sergilemeye motive etmede en 
temel araçlar olarak görmelidirler. Birçok araştırmacının (Organ, 1988; Ryan, 2002) 
vurguladığı gibi adalet ve açıklık ile ÖVD arasında doğru ilişki vardır. Otel işletme 
liderleri özellikle yönetsel süreçleri oluşturmada, yönetsel uygulamaları 
gerçekleştirmede, ödül ve ceza sisteminin oluşturulmasında ve ödüllendirmede adalet ve 
açıklığa büyük önem vermelilerdir. Bir otel lideri işgörenin güvenini kazanmasının 
yolunun adaletli olma ve açıklıktan geçtiğini bilerek hareket etmelidir. 

Otel işletmelerinde işgörenleri güçlendirme, işin yapısının bir gereğidir. Müşteri 
ile karşı karşıya olan bir işgören müşterinin ihtiyacını anında gidermek zorunda olduğu 
bir durumda inisiyatif kullanmada kendini özgür hissetmesi gerekir. Güçlendirme ile 
işgörene sağlanan inisiyatif ekstra rol davranışlarının sergilenmesini kolaylaştıracaktır. 
Bu noktada liderlerin teşvik edici olmaları ve işgörenleri cesaretlendirmeleri önemlidir. 

Otel işletmesi liderlerinin dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ödüllendirme 
sisteminin ÖVD’nıda kapsayacak şekilde belirlenmesidir. ÖVD birçok araştırmada 
tanımlanması zor davranışlar olarak görüldüğü için örgütün resmi ödül sistemine dâhil 
edilmediği belirtilmektedir. Ancak farklı alanlarda yapılan araştırmaların ortaya 
koyduğu bir diğer gerçek ise işgörenlerin performanslarının karşılığı olarak ödül alma 
arzularıdır. Bu doğrultuda otel işletme liderlerinin faaliyet konusunun özgünlüğünü 
dikkate alarak ödül sistemini sadece formal görev tanımlarının kapsamı ile 
sınırlandırmamaları ekstra rol davranışlarınıda içerecek şekilde daha geniş belirlemeleri 
faydalı olacaktır. Liderlerin bu noktada dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli husus 
ödüllerin dağıtımındaki adalettir. Çünkü işgörenlerin ödülü arzuladıkları kadar 
arzuladıkları bir diğer husus ne kadar eşit dağıtıldığıdır.  

Araştırma bulgularından elde edilen bir diğer sonuç eğitim durumu ile HL 
davranışlarının algılanması arasındaki ilişkidir. Bulgulara göre eğitim durumu üniversite 
olan işgörenlerin HL algılarının, diğer eğitim gruplarındaki işgörenlere göre yüksek 
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çıkması, liderlik davranışının soyutluğundan ve algılanmalarının güçlüğünden 
kaynaklanabilir. ÖVD bilişsel temelli bir davranıştır (Turnipseed, 2002). Liderin örnek 
olma yoluyla ÖVD sergilemesinin işgörenler tarafından anlamının anlaşılmasını 
gerektirir. İşgörenlerinden ekstra rol davranışları sergilemelerini bekleyen ve onları 
teşvik etmek için hizmetkâr liderlik davranışları sergileyen otel yöneticileri bu 
davranışlarının işgörenler tarafından algılanmasını sağlamada eğitimin etkisini 
bilmelidir. Bu doğrultuda işgören seçim kriterlerinin oluşturulmasında bu hususun bir 
ölçü olmasına özen göstermelidir.  

HL’in insana yönelik bir liderlik yaklaşımı olması, işgörenlerin örgüte olan 
güvenini, örgüte olan bağlılığını, iş tatminini ve performanslarını etkileyeceği 
düşünülmektedir. Bu emek yoğun faaliyet gösteren otel işletmeleri için en uygun 
liderlik yaklaşımlarından birisinin HL olduğunun bir göstergedir. Ancak araştırma 
gerekçesinde de belirtildiği gibi otel işletmelerinde HL uygulamaları ile ilgili yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. HL ve ÖVD ilişkisini araştıran bir çalışmaya ise 
rastlanmamıştır. Bu nedenle gelecekte otel işletmelerine yönelik yapılacak çalışmalarda, 
HL’in örgütsel bağlılık, örgüte güven, iş tatmini gibi konularla ilişkisinin turizm 
sektörüne yönelik incelenmesi gerekmektedir. Araştırmada HL ile ilişkisinin 
incelendiği, işgörenlerin gönüllü ekstra davranışlarını ifade eden ÖVD, işgören ve 
müşteri etkileşimindeki işgören performansının müşteri memnuniyetine etki etmesi 
beklendiğinden önemli bir konudur. Bu nedenle, ÖVD’nın, sunulan hizmetin kalitesine, 
müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine etki edeceği düşünülmektedir. Belirtilen 
konular otel işletmelerinin rakiplerine karşı avantaj elde edebilmesinde önemli 
unsurlardır. Dolayısıyla ÖVD’nın, hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine 
etkisinin incelenmesi, otel işletmelerinin yönetim anlayışlarına da katkı sağlayacaktır. 

HL ve ÖVD arasındaki ilişki üzerine teorik çalışmalara rastlansa da, uygulama 
alanında yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın uygulama alanı turizm 
sektörü oluşu önemli olmasına rağmen, araştırma, İstanbul ve Afyonkarahisar'daki beş 
yıldızlı otel işletmelerindeki 513 işgörenle sınırlıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda 
farklı turizm işletme türlerinde (üç ve dört yıldızlı otel işletmeleri, seyahat acentaları, 
yiyecek içecek işletmeleri, vb.) çalışan işgörenlerin HL algıları ve ÖVD’na etkisi 
belirlenebilir. Konunun farklı boyutlarının turizm sektörü açısından ortaya konulması, 
hem ilgili literatüre hem de sektöre önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Extensive Summary 
 

Hotel enterprises indicate unique features with their distinctive business activities. 
The main reason for the uniqueness of hotel enterprises is intangibility. Service quality 
is the main determinant of customer satisfaction in hotel enterprises which produce 
service. Service quality is the perception of employee’s performance by the customer. 
Therefore, human resources is critical in hotels. Organizational Citizenship Behavior 
(OCB), defined as employees’ indication of extra volunteer behaviour beyond their 
specified role, is important for the provision of services in hotels and fulfillment of 
quality standards. Because, meeting the customer needs as soon as possible in hotel 
enterprises can only be made possible by employees who take initiative and perform 
behaviour beyond their defined job descriptions. 

One of the determinants affecting OCB, expressed in different terms such as 
extra-role behavior, voluntary behavior and good soldier syndrome, is leader behavior. 
Because, with their personalities, behaviors, decisions and practices, the leaders of the 
organization directly affect the employees' attitudes and behaviors against the 
organization. As servant leadership (SL) and OCB approaches based on the basis of 
voluntary behavior and the similarity of their basic objectives make these two closely 
related concepts. This indicates more importance in tourism enterprises which are labor-
intensive and produce services. Because emotions and feelings of employee are directly 
reflected to their performance during employee customer interaction, it affects the 
quality of services provided and customer satisfaction. For this reason, there is a need 
for employees who indicate volunteer role behavior beyond their specified role 
definition for the organization. It is assumed that, features of servant leaders such as 
listening, empathy, persuasion and service will affect OCB identified as the voluntary 
extra-role behavior of employees. 

In this context, identification of the impact of SL qualities of managers in hotels 
on the employees’ OCB constitutes the main purpose of the study. Since this is the first 
study related to hotel enterprises, it is expected to provide useful information and 
contribution to the literature and industry representatives. 
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In the scope of the research, the data was obtained from 513 employees in 
Istanbul and Afyonkarahisar in 2013 by employing questionnaire techniques. The 
questionnaire used within the scope of the study consists of three parts. In the first part 
of the survey, descriptive questions about the demographic characteristics of employees 
were asked. In the second and third sections, the questions aimed at measuring 
employees' perception levels of SL and OCB were asked. The questions for the purpose 
of measuring SL and OCB perception levels were prepared at five-point Likert scale.  

Mean and Standart deviations are calculated to describe the opinions of workers 
about SL and OCB. On the other hand to determine the relation between SL and OCB 
Pearson correlation analyze is applied. To determine the causal relationship between 
variables linear regression analysis applied. To test the structural reliability of the scales 
of SL and OCB factor analysis is applied and Cronbach’s Alpha coefficients are 
calculated. It’s seen that all of these coefficients are over 0.70.  

As a result of data analysis, a moderate positive relationship between SL and OCB 
was detected. In this context, it is found that while empowerment, vision and trust 
behaviors influence employees’ OCB positively, no positive impact of agapao love and 
altruism behavior on OCB was detected. It is seen that, the perceptions of employees on 
the trust which is one of sub-dimensions of SL and the level of OCB perceptions in 
Istanbul is more positive than employees in Afyonkarahisar. In addition, while a 
significant difference is identified in employees’ SL perceptions according to their 
education levels, no significant difference was observed in consideration with their 
other individual characteristics. The results obtained within the scope of this research 
shows similarities with the studies in the literature. In many studies, trust between the 
leader and employee in particular is found effective in employees’ indication of OCB.  

Research results reveals that hotel managers should build their relationships with 
their employees on fairness and openness. This, in particular, is the main determinant in 
trusting empoyees’ leaders or managers. Another aspect which hotel leaders or 
managers should pay attention to is the need for empowerment of employees because of 
the nature of the business. Simultaneous production and consumption in hotels forces 
employees to take initiative. 

As OCB contains extra role behavior, which are not in employees’ description of 
work, an empoyee exhibits this behavior only if he or she feels free to perform this 
behavior. This will provide employee ability to move to maintain customer satisfaction. 
The high level SL perceptions of university graduates compared to other educational 
groups indicate that the meaning of several SL behavior performed is discrete (i.e. 
agapao love). This is one of the results of this study which will be beneficial to 
management teams of tourism enterprises in employee recruitment.  

Although theoretical studies on relationship between SL and OCB exists, there are 
no studies in the field of application. Although the application area of this study is, 
tourism industry, important, the research is limited to 513 employees in five-star hotels 
in Afyonkarahisar and Istanbul. In subsequent studies, employee perceptions of SL and 
its impact on OCB in different types of tourism enterprises (three and four star hotels, 
travel agencies, food and beverage enterprises etc.) can be researched. Thus, significant 
contributions will be made in disclosing the subject in the tourism industry, providing 
contribution to the relevant literature and to the industry.  


