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Öz 

Zincir otellerde çalışma ortamındaki örgütsel iklim ile mutfak departmanı yöneticisinin sergilediği ve 
departman çalışanlarının algıladığı liderlik stili arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu 
düşünceye bağlı olarak araştırmanın amacı; zincir otel işletmelerinde mutfak departmanlarındaki 
örgütsel iklim ve mutfak şeflerinin liderlik stilleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak olarak 
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda zincir otel işletmelerinde örgütsel iklim ile liderlik, stillerinin ne 
derecede ilişkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bir tarama modeli olup ampirik yaklaşım 
tercih edilmiştir. Nicel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak anket 
tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu demografik sorular (10 soru), 
örgütsel iklim (25 ifade) ve liderlik stilleri (34 ifade) ölçekleri ile toplamda üç bölümden oluşmaktır. 
Araştırmanın evrenini oluşturan 16 tesisli zincir otel işletmesinin 12 tesisinde yer alan çalışanlar 
örneklem olarak alınmıştır. Bu araştırmanın temel amacı olan, örgütsel iklim ile liderlik stilleri arasında 
anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlenmeye yönelik olarak yapılan Pearson Korelasyon Analizi 
sonucuna göre, örgütsel iklim ile liderlik stilleri arasında pozitif ve orta düzeyli bir ilişki olduğu ortaya 
çıkmıştır. 
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Abstract 

It has been thought that there is a significant relation between organizational climate and leadership 
style which is performed by the executive chef and is perceived by the kitchen staff at work place in 
hotel chains. Depending on this thought, the aim of this research is whether there is a significant relation 
between organizational climate at kitchen departments and leadership styles of executive chefs at chain 
hotels. Empirical approach has been preferred and the research has screening model. Quantitative 
research methods have been used. Survey method has been preferred as data collecting method. Survey 
form has 3 parts which are demographical questions (10 questions), organizational climate scale (25 
statements) and leadership styles scale (34 statements). The universe is kitchen staff at 16 hotels of chain 
hotel group. The sample is kitchen staff at 12 hotels of chain hotel group which accepted to participate 
to the research. According to result of Pearson Correlation Analysis to determine whether there is a 
significant relation between organizational climate and leadership styles which is the main aim of this 
research, it has been determined that there is positive and middle level relation between organizational 
climate and leadership styles. 
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