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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarının yöneticilerinde
algıladıkları hizmetkâr liderlik davranışının iş performansı ve sahip oldukları örgütsel
özdeşleşme düzeyi üzerindeki etkisini belirlemektir.
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Yöntem: Bu amacı gerçekleştirmek için alan yazın taraması yapılarak çalışmanın kuramsal yapısı
oluşturulmuş ve buna bağlı olarak üç hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezlerin test edilmesi için
ihtiyaç duyulan veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir ilinde faaliyet
gösteren yiyecek içecek işletmeleri oluştururken, örneklemini birinci sınıf restoran işletmesi
çalışanları oluşturmaktadır. Veriler kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 392 restoran
çalışanından elde edilmiştir.
Bulgular: Araştırma sonucunda algılanan hizmetkâr liderliğin çalışan performansı ve örgütsel
özdeşleşme düzeyi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı
zamanda çalışanların hizmetkâr liderlik algısının, performans ve örgütsel özdeşleşme düzeyinin
orta seviyede olduğu belirlenmiştir.
Tartışma: Restoran yöneticilerinin işletmenin hedeflerini gerçekleştirme sürecinde personellerin
sorunlarıyla ilgilenen, kariyer gelişimlerine, istek ve ihtiyaçlarına öncelik veren, etik ilkeler
doğrultusunda hareket eden davranışlar sergiledikleri ifade edilebilir. Bununla birlikte
yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışı göstermesi çalışanların örgütsel özdeşleşme ve
performans düzeylerini arttırabilecektir.
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Purpose: The main purpose of this study is to determine the effect of perceived servant leadership
behaviour of restaurant employees on the organizational identification and performance of
employees.
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Design/methodology/approach: In order to realize the purpose of the research, the theoretical
structure of the study was formed via literature research and depending on this structure, three
hypotheses were developed. The data needed to test these hypotheses were collected by
questionnaire method. The population of the research consists of food and beverage
establishments operating in İzmir Province, and the sample is composed of first class restaurant
employees. The data were obtained from 392 restaurant employees selected by sampling method.
Findings: As a result of the research, it was determined that perceived servant leadership has a
positive and significant effect on employee performance and organizational identification level.
At the same time, it was determined that employees' perceptions of servant leadership and their
level of performance and organizational identification were moderate.
Discussion: İt can be stated that restaurant managers exhibit behaviors that deal with the
problems of the personnel, give priority to their career development, wishes and needs and act in
line with ethical principles in the process of achieving the objectives of the business. If the
managers exhibit servant leadership behavior may increase the organizational identification and
performance levels of the employees.
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