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ÖZET
Ağırlama işletmelerinin etkin performans göstermeleri konuklara beklentilerinin
ötesinde hizmet sunarak, onların en iyi bir biçimde tatmin edilmelerine bağlıdır.
Bunun için işletmenin karlılığı yanı sıra, çalışanların kaliteli hizmet vermeye
odaklanmış bir biçimde motive edilmelerini sağlayabilen liderlik niteliği taşıyan
yöneticiler gereklidir. Ağırlama işletmeleri için başarılı bir lider-yönetici tipolojisi
ortaya koymak amacıyla yürütülen bu çalışmada kapsamlı bir literatür taraması
yapılmıştır. Bu işletmelerde başarılı bir lider-yöneticinin hem işlem merkezli, hem
de dönüşümcü nitelikler taşıması gerektiği belirlenmiştir. Böylelikle ağırlama
işletmeleri düzenli bir performans sürdürmenin yanı sıra çevrelerindeki fırsatlardan
da en iyi bir biçimde yararlanarak değişime uyum sağlayabileceklerdir.
Anahtar sözcükler: Ağırlama endüstrisi, lider, yönetici, işlem merkezli liderlik,
dönüşümcü liderlik, lider-yönetici tipolojisi.

A SUCCESSFUL LEADER-MANAGER TYPOLOGY FOR THE HOSPITALITY
INDUSTRY: A CONCEPTUAL STUDY
ABSTRACT
Effective performance in the hospitality industry depends to a great extent on
satisfying the guests, beyond their expectations. It is therefore essesstinal to have
managers who can motivate their staff besides a profitable operation. This
requires managers who possess leadership qualities. The purpose of the study is
to propose a successful leader-manager typology for hospitality firms. Extensive
review of the relevant literature indicates that the managers of hospitality firms
need to develop both transactional and transformational traits. In this way, it will
be possible to maintain a sustainable performance as well as capitalize on the
opportunities in the external environment.
Key Words: Hospitality industry, leader, manager, transactional leadership,
transformational leadership, leader-manager typology.
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