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Çalışmanın amacı, yiyecek içecek departmanlarında çalışan işgörenlerin yaşadığı örgütsel
güven ve örgütsel stres düzeylerini belirlemektir. Çalışma Konya'da bulunan 4-5 yıldızlı
otel ve yerel-modern mutfaklar üzerinde işgörenlere anket tekniği kullanılarak
uygulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda anket 427 işgörene, Ekim- Kasım 2018 döneminde
uygulanmıştır. Anket verileri, örgütsel güven (çalışma arkadaşına güven, örgüte güven) ve
örgütsel stres (bireysel, örgütsel) ilişkisi kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmada elde
edilen bilgiler iş görenlerin çoğunluğunun erkek, 18-30 yaş arası, evli ve ortaöğretim
mezunu olduğunu göstermektedir. Çalışanların genelde mesleki eğitim almadığı yapılan
araştırma sonucu belirlenmiştir.
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The aim of the study is to determine the organizational trust and organizational stress levels
of employees working in food and beverage departments. The study was carried out with
4-star hotels and local-modern kitchens in Konya. For this purpose, 427 employees were
employed in the October-November 2018 period. The survey data were analyzed within
the context of organizational trust (trust to the colleague, trust in the organization) and
organizational stress (individual, organizational). The information obtained in this study
shows that the majority of the employees are male, between the ages of 18-30, married and
secondary school graduates. It was determined that the employees did not receive
vocational training.
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