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 Hizmetlerin kendine has özelliklerinden ötürü değerlendirilmesi zordur, dolayısıyla da 

“fiziksel kanıtlar” olarak da ifade edilen bazı ipuçlarına gereksinim duyulmaktadır. Ancak 

değerlendirmede kolaylık sağlayan bu kanıtlar her zaman fiziksel bir nitelik taşımamakta, 

örneğin işitsel de olabilmektedir. Dolayısıyla sunulan hizmetin değerlendirilmesinde 

“atmosferik” unsurlar önem kazanmaktadır.  

 Otel işletmelerinde müşterilerin yararlanacakları atmosferik ipuçları fiziksel çevre ve 

sosyal çevre unsurları olarak ayrılmaktadır. Aydınlatma, renk, müzik, gürültü, koku, tesis 

planı fiziksel çevre unsurları içerisinde; diğer müşteriler ve çalışanlar ise sosyal çevre 

unsurları içerisinde değerlendirilebilmektedir.  

 Bu çalışmada hizmetin kendine özgü özellikleri otel işletmeleri için ele alınmış, 

özellikle de tüketicilerin hizmetle ilgili algılamalarını geliştirebilmek bakımından işletmenin 

“fiziksel kanıtları” ve “hizmet atmosferi” üzerinde durulmuş ve otel atmosferinin müşteri 

memnuniyeti üzerine etkisi incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Hizmet, Fiziksel Kanıtlar, Çevre, Hizmet Çatısı, Atmosfer, Atmosferik, 

Müşteri Memnuniyeti, Aydınlatma, Renk, Müzik, Gürültü, Koku, Tesis Planı, Diğer 

Müşteriler, Çalışanlar, Otel Đşletmesi. 
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 Because of the fact that services have specific characteristics, its hard to appreciate, so 

customers need some clues named “physical evidence”. These evidence are not physical all 

the time, this can be aural for instance. Consequently, “atmosferics” become important in 

evaluation of services. 

 In hotels, the atmospheric clues which customers use are physical and social 

components of environment. Illumination, colour, music, noise, scent, spatial layout are 

evaluated as physical components of environment and other customers and employees are 

evaluated as social components of environment. 

 In this study, specific characteristics of services are discussed for hotels, and the 

effects of “physical evidence” and “service atmosphere” of hotels on customer satisfaction are 

stressed. 

 

 

 

Key Words: Service, Physical Evidence, Environment, Servicescapes, Atmosphere, 

Atmospherics, Customer Satisfaction, Illumination, Colour, Music, Noise, Scent, Spatial 

Layout, Other Customers, Employees, Hotels. 
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GĐRĐŞ 

Sanayi devrimi ile birlikte imalat sektöründe kitlesel üretime geçilmesi hayatın hemen 

her alanında pek çok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Çalışma saatleri, ücretler, izinler, 

örgütlenme, sosyal yaşam, rekabet, krizler... Hem birey hem de işletme bazında yaşanan 

değişimler sanayi devriminden bu yana çok daha şiddetli bir şekilde devam etmektedir. 

Giderek bilinçlenen tüketici kolay kolay memnun olmamakta, neticede işletmenin ürünü ile 

ilgili en küçük hatasını affetmemektedir. Üstelik sorun sadece ürün de değildir; tüketici artık 

istediği faydanın istediği anda ve istediği yerde olmasını beklemektedir. Dolayısıyla 

günümüzde kar amacıyla hareket eden işletmelerin çok daha fazla gayret göstermesi ve bu 

gayretlerini bir araya getirmesi, eşgüdümle hareket etmesi gerekmektedir. 

Pazarlama olarak ifade edilen iyi organize edilmiş bu topyekün çabalar, tüketici bilinci 

ve yoğun rekabet şartlarının da etkisiyle somut ürünlere başarıyla uygulanmış, uygulanmaya 

da devam etmektedir. Ancak yaşamımızdaki gelişmeler somut ürünlerle sınırlı değildir. 

Kitlesel üretimin artışıyla birlikte çok daha fazla insan, özellikle de bayanlar çalışma hayatına 

girmiş, toplumsal yaşam yeniden şekillenmiş ve eskiden bilinmeyen, fark edilmeyen ya da 

ihtiyaç duyulmayan pek çok olgu insan yaşantısına dahil olmuştur. Üstelik bu olguların büyük 

kısmı da somut ürünlerden ya bağımsız, ya da daha önemlidir.  

Pazarlama çabalarının birleştirilmesi açısından kendine özgü yorumları olan hizmet, 

içinde bulunduğumuz asra damgasını vurmuş ve gelecekte de önemini koruyacak gibi 

görünmektedir. Bu çalışmada hizmet endüstrisinin önemli bir kolu olan otel işletmelerinde 

hizmet atmosferi oluşturmanın önemi üzerinde durulmuştur. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde hizmet kavramı açıklanarak hizmet pazarlaması 

karması elemanları ele alınmış ve hizmet atmosferini etkilemesi bakımından önemli 

olduğundan fiziksel kanıtlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikini bölümünde “hizmet 

çevresi”, “atmosfer” ve “atmosferik” gibi kavramlar tanımlanarak hizmet atmosferinin 

fiziksel ve sosyal çevre unsurları değerlendirilmiştir. Son bölümde ise yüzyüze anket yöntemi 

yoluyla elde edilen verilerin SPSS programı ile analizi gerçekleştirilerek, sonuç ve öneriler 

belirtilmiştir. 
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I. BÖLÜM 

HĐZMET PAZARLAMASI 

 

1.1. HĐZMET KAVRAMI 

 

Günümüzde hemen hemen tüm örgütler varoluş amaçlarını “hizmet vermek; halka, 

tüketiciye hizmet etmek” biçiminde ifade etmektedir. Đletişim yoluyla tüketicilere yansıyan bu 

mesajlar hem kamu kuruluşları ve hem de özel sektörde yer alan işletmeler tarafından 

iletilmektedir. Đlginç olan ise geleneksel olarak hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz 

bankalar, restoranlar, turizm işletmeleri dışında artık bir buzdolabının, otomobilin, 

bilgisayarın satışının da hizmet ağırlıklı mesajlar içermesidir. Dolayısıyla günümüzde 

ekonominin klasik imalat, ticaret ve hizmet biçimindeki üçlü ayrımı yerine, her sektör kendini 

bir hizmet örgütü olarak konumlandırmayı seçmektedir. Bu karmaşıklık nedeniyle hizmetin 

pek de kolay tanımlanamayan, anlaşılamayan ve kavranamayan bir olgu olduğu kolayca 

söylenebilir ve bu zorluk hizmetin tanımlanmasıyla ilgili çabalar göz önüne alındığında 

netleşir (Öztürk, 2005, 3). 

Hizmet, en basit ifadeyle eylemler, süreçler ve performanslar (Zeithaml ve Bitner, 

2000; Gilmore, 2003) olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) de 

hizmetleri, “satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler, yararlar ya da 

doygunluklardır” diye tanımlar. Ancak AMA tarafından yapılan bu tanımlama daha sonra 

yeniden düzenlenmiş ve “bir malın satışına bağlı olmaksızın son tüketicilere ve işletmelere 

pazarlandığında istek ve ihtiyaç doygunluğu sağlayan ve bağımsız olarak tanımlanabilen 

eylemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır (Öztürk, 2005, 4). Hastaneler, oteller, bankalar ve kamu 

kuruluşlarının sunduklarının özünde de müşteriler için yapılan eylemler ve hareketler vardır 

(Zeithaml ve Bitner, 2000, 3). 

Devebakan ve Aksaraylı (2003) tarafından yapılan aktarmada Goetsch ve Davis 

hizmeti “başka birisi için iş icra etmektir” şeklinde tanımlarken, Collier hizmeti, “üretildiği 

yerde tüketilen bir iş veya eylem, bir performans, sosyal olay veya çaba” olarak tanımlar.  

Mamullerin saf maldan saf hizmete kadar değişen geniş bir yelpaze içinde dağılmaları, 

hizmetin tanımlanabilmesi için bir sınıflandırma yapabilme şansını ortaya çıkarmaktadır. 

Bunlardan birincisi, hizmetin bir faaliyetin temel amacı veya unsuru olmasıdır. Đkincisi ise bir 

mal veya hizmetin satışını sağlayıcı veya düzenleyici bir çaba olmasıdır. Örneğin araba 

kiralamak istediğinizde, araba kiralama işletmesinin hizmeti yerine getirebilmek için somut 
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bir mal olan otomobile ihtiyacı olacaktır. Ancak, siz işletmeden otomobil kiraladığınızda 

somut mal olan otomobile sahip olmayacak, sadece bir süre için otomobili kullanma hakkı 

elde edeceksiniz. Dolayısıyla, bu örnekte araba kiralama hizmeti, bir faaliyetin temel amacı 

veya unsuru olacaktır. Diğer taraftan, bir bilgisayar satın almak istediğinizde, somut malla 

ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size verecek olan satış elemanının hizmeti ise bir mamulün 

satışını destekleyici bir unsur olacaktır (Üner, 1994, 2). 

Hizmetler soyut oldukları için tüketiciler tarafından bir fayda ya da bir tatmin olarak 

algılanırlar (Karahan, 2000, 21). Bu faydaların bazıları fiziksel, bazıları ise soyuttur. Diğer 

taraftan hizmetlerin bazı özellikleri ölçülebilir ve ayırt edilebilirken, bir kısım özellikleri ise 

somut olarak algılanamaz (Orel ve Memmedov, 2003, 1).  

 Herhangi bir işletmenin pazara sunumlarında dokunulabilir ve dokunulamaz unsurların 

baskınlığına göre çeşitli ürünler (mal veya hizmetler) bir yelpaze üzerinde belirli noktalarda 

yer almaktadırlar. Yani saf mallar olarak niteleyebileceğimiz ürünlerde dokunulabilir unsurlar 

baskın iken, saf hizmetlerde dokunulamaz unsurlar baskındır (Öztürk, 2005, 5-6). Şekil 

1.1.’deki Mal-Hizmet Yelpazesinde görüldüğü gibi, eğitim saf hizmet özelliği taşırken, 

restoran gibi işletmeler mal ve hizmet karışımı mamuller üretmektedir. Tuz ise saf mala en 

yakın örnek olarak gösterilebilir (Üner, 1994, 2). 

 

 

 

 

Kaynak: Üner, Mithat. “Hizmet Pazarlamasında Pazarlama Karması Elemanları 

Değişiklik Gösterir mi?”, Pazarlama Dünyası, yıl: 8 sayı: 43 (ocak/şubat 1994), s. 2. 

 

 

TUZ 
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KOZMETĐK 
 RESTORAN  
        LAR 

REKLAM  
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LARI HAVA 
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YÖNETĐMĐ 

DANIŞMANLIK 

EĞĐTĐM 

SOMUTLUK                           SOYUTLUK 
EGEMEN              EGEMEN 

Şekil 1.1. Mal-Hizmet Yelpazesi 
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1.2. HĐZMET ĐN ÖZELL ĐKLER Đ 

  

Hizmetleri mallardan ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özellikler, hem hizmet 

pazarlaması, hem de hizmet yönetimi disiplinlerinin gelişip zenginleşmesinde önemli rol 

oynamıştır (Uyguç, 1998, 12).  

Renaghan (1981) hizmetlerin özelliklerini altı başlıkta toplamaktadır: (1) 

dokunulmazlık, (2) üretim ve tüketimin eşzamanlılığı, (3) çabuk bozulurluk, (4) değişkenlik, 

(5) kolay taklit edilirlik ve (6) tüketicilerin algıladığı risk.  

Üner’in (1994) yapmış olduğu değerlendirmeye göre; pek çok yazarın hizmetin 

özelliklerini farklı derlemiş olmalarına karşın, genelde ortak oldukları dört nokta vardır: 

Dokunulmazlık (soyutluk), eşzamanlılık (ayırt edilemezlik), değişkenlik (heterojenlik) ve 

dayanıksızlık (stoklanamazlık). 

 

1.2.1. Dokunulmazlık 

  

Mallar ve hizmetler arasındaki en temel ve evrensel olarak kabul edilen farklılık 

hizmetlerin dokunulmazlığıdır (Zeithaml ve Bitner, 2000, 12). Bir hizmeti satın aldığınızda 

dolabınıza bir ceket, kütüphanenize bir kitap, koleksiyonunuza bir pul eklenmez. Başka bir 

ifadeyle, bir malı satın aldığınızda söz konusu olan mülkiyetinin devri değil, bir kullanım 

hakkı, bir tecrübe, bir tüketimdir. Örneğin, Ankara’dan Đstanbul’a gitmek için bindiğiniz Türk 

Havayollarının uçağını satın almaz, sadece bir koltuğun kullanma hakkını elde edersiniz 

(Üner, 1994, 3). 

Hizmetler dokunulamazdır, bundan dolayı çoğu zaman ürünün değerlendirilecek 

hiçbir fiziksel tarafı yoktur. Bunun yerine çevredeki dokunulabilir işaretler, tüketicilerin 

tutum ve davranışlarını şekillendirmeye yardımcı olur. Esasında, ürün ne kadar dokunulmaz 

ise, ürünün değerlendirilecek fiziksel bir tarafı olmadığından dolayı, bu işaretlerin 

(ipuçlarının) tüketicilerin değerlendirmeleri üzerindeki etkisi de o kadar güçlü olur (Koernig, 

2003, 152). 

Hizmetlerin dokunulmaz yapısından dolayı, tüketicinin almadan önce tatması, 

dokunması, hissetmesi veya denemesi mümkün olmadığından, hizmetlerin seçimi ürünlerden 

daha zordur (Renaghan, 1981, 31). 
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1.2.2. Eşzamanlılık 

  

Malların üretim ve tüketim süreçlerinde izlenen aşamalar zaman ve yer bakımından 

ayrılabilir. Đmalat işletmelerinde firma ve müşteri ilk olarak malın satın alınması aşamasında 

karşı karşıya gelirler. Üretim, genellikle, müşteri tarafından görülmez ve malın satın 

alınmasından günlerce hatta aylarca önce yapılır (Uyguç, 1998, 12-13). Halbuki hizmetlerin 

çoğu ilk önce satılır ve daha sonra aynı anda üretilip tüketilir. Örneğin bir buzdolabı Eskişehir 

Arçelik fabrikasında üretilip Đstanbul’a taşınıp çeyiz amacıyla satın alınıp birkaç yıl sonra 

kullanılabilir. Oysa bir restoranda hizmet satılana kadar sağlanmaz. Bir akşam yemeği hizmeti 

bir anda üretilir ve tüketilir. Bu ise müşterinin de hizmet üretiminde bulunması hatta üretim 

sürecinin bir parçası olması anlamına gelir (Öztürk, 2005, 11). 

Üretim ve tüketimin eşzamanlı olması, yerin önemini artırarak, tüketicinin 

seçeneklerini kısıtlar (Renaghan, 1981, 31). Çoğu satın alma kararı tüketiciler tesis içerisine 

gelene dek verilmez, sonuç olarak da ışık, müzik, renk, koku ve tesis planı gibi tesis içi 

değişkenler, tüketicilerin çevreye verdikleri tepkileri (üstelik çoğu zaman onlar bu etkinin 

farkında dahi olmadan) etkiler (Koernig, 2003, 152). 

 

1.2.3. Çabuk Bozulurluk / Dayanıksızlık 

  

Dayanıksızlık hizmetlerin saklanamaması, stoklanamaması, yeniden satılamaması ve 

iade edilememesini ifade etmektedir (Zeithaml ve Bitner, 2000, 14). Endüstriyel ürünlerde 

satış ya da satın alma ve tüketim kararları ertelenebilir ve mallar stoklanarak bekletilebilir 

(Đçöz, 2001, 34). Oysa hizmetlerin pek çoğunun yararı kısa sürelidir. Önceden çok sayıda 

üretilemez ve saklanamaz. Bunun için otobüslerde koltukların boş kalması ya da işgörenlerin 

boş (atıl) kalmaları nedeni ile ortaya çıkan ekonomik kayıplar sonradan giderilemez (Uyguç, 

1998, 13).  

Hizmetlerin dayanıksızlığı, işletmenin finansal risklerini artırırken, 

stoklanamamasından ötürü talep sorunlarını çoğaltır (Renaghan, 1981, 31). Hizmet 

sektöründe talep dalgalanmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Talep dalgalanmaları günün 

belirli saatlerinde (havayolları ve restoranlar gibi), haftanın belirli günlerinde (sinema, berber 

gibi), yılın belirli aylarında (vergi hizmetleri, turizm gibi) belirginleşir. Hizmetlerde talep 

dalgalanması dikkate alındığında stoklanamama özelliği önemini bir hayli artıracaktır (Üner, 

1994, 5). 
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1.2.4. Değişkenlik  

  

Bir hizmetin özü, kalitesi, kapasitesi, kapsamı ve değerlendirilmesi değişebilir bir 

özellik taşır. Hizmetler ne kadar tanımlanmaya, sınıflandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; hizmet 

üreticisine, hizmet alıcısına ve daha birçok değişkene göre farklılık gösterebilir. Birçok 

hizmet için standardizasyondan söz etmek zordur (Akmel, 1994, 101). Gerçekten de bir 

öğretim üyesinin, bir doktorun, bir berberin her zaman aynı niteliklerde hizmet üretebilmesi 

nerede ise imkansızdır. Diğer taraftan, hizmet işletmeleri açısından standart mamul üretimi 

her zaman arzu edilmeyen bir sonuç olabilir (Üner, 1994, 5). Özellikle son yıllarda hizmet 

sektöründeki eğilimler dikkate alındığında, ürün kalitesi bakımından bir standartlaşma 

beklentisi olmasına karşın, ürün farklılaştırma, kişiye özel ürün beklentisi ve arayışı 

artmaktadır. 

Değişkenlik özelliği, şu sebeplerden dolayı hizmetlerin tahmin edilmesini ve 

kontrolünü güçleştirmektedir: (a) hizmetlerin dokunulmaz yapısı, (b) tüketicinin neredeyse 

her zaman üretim noktasında olması, (c) hizmet sunanların kapris, kişisel özellikleri ve 

hatalarının hizmeti etkilemesi (Renaghan, 1981, 31). 

 

1.3. HĐZMETLER ĐÇĐN PAZARLAMA KARMASI 

 

Pazarlamanın en temel kavramlarından birisi, müşterileri memnun etmek veya onlarla 

iletişim kurmakta kullanılabilen örgütsel kontrol unsurları olarak tanımlanan pazarlama 

karmasıdır (Zeithaml ve Bitner, 2000, 16). Đşletmeler tarafından hedef pazarı tatmin etmek 

için geliştirilen pazarlama karması aynı zamanda, amaç ve hedeflere ulaşmayı sağlayan 

stratejilerin de kaynağını oluşturmaktadır. (Orel ve Memmedov, 2003, 5). 

1950’lerden bu yana, pazarlama faaliyetlerinin içeriğini tanımlamak amacıyla 

pazarlama karması metaforu kullanılmaktadır. (Grönroos, 2006, 412). Rafiq ve Ahmed’in 

(1995) yaptıkları aktarmada Borden’ın kendi özgün pazarlama karmasında 12 unsur 

olduğundan söz ederler: (1) ürün planlaması, (2) fiyatlandırma, (3) markalama, (4) dağıtım 

kanalları, (5) kişisel satış, (6) reklam, (7) promosyonlar, (8) paketleme, (9) sergileme, (10) 

servis, (11) fiziksel kontrol ve (12) gerçekleri bulma ve analiz (s. 5). Grönroos (2006) ise 

Borden’ın bu karmanın tüm durumlar için geçerli sabit değişkenleri olmadığından bahsetmiş 

olmasına karşın; bu metaforu, müşteriden müşteriye veya durumdan duruma değişebilen 

kaynakların ve faaliyetlerin yönetimini tanımlamakta kullanmanın zor olabileceğini vurgular 

(s. 412). 
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Pazarlama karması kavramı pazarlama teorisinin temel kavramlarından biridir. 

Bununla birlikte, son yıllarda McCarty’nin 4P’si (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) olarak 

bilinen gözde versiyon, farklı pazarlama bağlamları için farklı pazarlama karmaları olması 

gerektiği düşüncesiyle karşı karşıyadır. Esasında 4P çerçevesi çok sayıda eleştiriye konu 

olmuştur. 4P çerçevesiyle ilgili sayısız değişiklik önerilmiş ise de, en güçlü eleştiriler hizmet 

pazarlaması alanından gelmiştir (Rafiq ve Ahmed, 1995, 4-5). Çünkü hizmetler ve ürünler 

arasındaki farklılıklar, işletmenin pazarlama karması geliştirmesini güçleştirecektir 

(Renaghan, 1981, 31).  

Kuşkusuz, faydalı bir metafor olmasına karşın, müşteri teması pazarlama 

departmanının işlevsel alanının ne kadar dışında olursa, o kadar sorun yaşanmaktadır 

(Grönroos, 2006, 412). Diğer bir deyişle hizmetin dokunulmazlık, kolay bozulurluk, 

değişkenlik ve ayrılmazlık özelliklerinden dolayı; hizmetlerin farklı şekilde pazarlanması ve 

bunun için de farklı pazarlama karması gerekmektedir  (Rafiq ve Ahmed, 1995, 5).  

Geleneksel pazarlama karmasının, hizmet endüstrileri için yararı çok azdır, çünkü 

hizmetlerden ziyade ürünlerin satışıyla ilgili stratejileri kapsamaktadır (Renaghan, 1981, 31). 

Geleneksel pazarlama karmasının hizmet sektörü için yetersiz, bazen de uygun olmaması 

nedeniyle bu karmayı genişletmek üzere denemeler yapılmıştır. Bu genişletme çabaları hizmet 

pazarlamasının analizi için faydalı bir çerçeve sunsa da hizmet pazarlaması için ampirik 

olarak kanıtlanmış teoriler değildir (Öztürk, 2005, 22).   

Örneğin, Renaghan (1981) ağırlama endüstrisi için üç unsurdan oluşan bir pazarlama 

karması geliştirmiştir: (1) ürün-hizmet karması, (2) sunum karması ve (3) iletişim karması. 

Ürün-hizmet karmasında hizmetin üründen ayrılan yanları ve bunun yarattığı güçlükler 

üzerinde durulması gerektiğini belirten Renaghan (1981), sunum karmasını da (a) bina, (b) 

yer, (c) atmosferik, (d) fiyat ve (e) çalışan alt karmaları olarak sınıflandırmıştır.  

Öte yandan Renaghan (1981), yaptığı aktarmada Eison’ın hiçbir pazarlama karmasını 

önermediğini dile getirmektedir. Çünkü pazarlama stratejisi, iyi tanımlanmış bir pazarlama 

karması üzerine kurulmalıdır; hizmetlere uygulanabilen bir pazarlama karması olmayınca 

ağırlama sektörü yöneticilerinin strateji geliştirmesi zor olabilir (s. 32). 

En etkili alternatif yapı ise geleneksel 4P’nin yalnızca değiştirilmesi değil, aynı 

zamanda katılımcıları, fiziksel kanıtları ve süreci de içine alacak şekilde genişletilmesi 

gerektiğini öne süren Booms ve Bitner’in 7P karmasıdır (Rafiq ve Ahmed, 1995, 6). 
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Tablo 1.1. Hizmetler için Genişletilmi ş Pazarlama Karması 

 

Kaynak: Zeithaml V. A. ve Bitner, M. J.; Services Marketing: Integrating Customer 

Focus Across The Firm, 2/E, McGraw Hill Companies, Boston, 2000, s. 19. 

 

Rafiq ve Ahmed’in (1995) geleneksel 4P’yi irdeleyerek, hizmet işletmeleri için öne 

sürülmüş olan 7P’yi “genel pazarlama karması” olarak tüm pazarlama işletmeleri için 

sundukları çalışmalarında; geleneksel 4P ile genişletilmiş 7P zayıf ve üstün yanları açısından 

değerlendirilmiştir. Bu durum Tablo 1.2.’de gösterilmektedir. 

 

 

 

Fiziksel ürün özellikleri Kanal tipi Tutundurma karması Esneklik 

Kalite seviyesi Exposure Satıcılar Fiyat düzeyi 

Aksesuarlar Aracılar     Sayısı Dönemler 

Paketleme Satış mağazası yeri     Seçimi Farklılaştırma 

Garantiler Ulaştırma     Eğitimi Đndirimler 

Ürün hattı Stoklama     Ödüller Ödemeler (allowance) 

Markalama Kanalların yönetimi Reklam  

      Hedefler 

      Araç tipleri 

      Reklam türleri 

      Copy Thrust  

  Satış Promosyonu 

  Tanıtma  

 

Çalışanlar Tesis tasarımı Faaliyetlerin akışı 

    Yeni girenler Ekipman     Standartlaşmış 

    Eğitim Đşaretler     Kişiselleştirilmi ş 

    Motivasyon Çalışan kıyafetleri Aşama sayısı 

    Ödüller Diğer dokunulur unsurlar     Basit 

    Takım çalışması     Raporlar     Karmaşık 

Müşteriler     Kartvizitler Müşteri katılımı 

    Öğrenim durumu     Hesaplar 

    Eğitim     Garantiler  

Đnsan          Fiziksel Kanıtlar        Süreç          

Ürün          Dağıtım         Tutundurma         Fiyat 
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Tablo 1.2. 4P ve 7P’nin Güçlü ve Zayıf Yanları 

 

Kaynak: Rafiq, M. ve Ahmed, P. K. “Using the 7Ps as a Generic Marketing Mix: An 

Exploratory Survey of UK and European Marketing Academics”, Marketing Intelligence & 

Planning, Vol.13, No.9, 1995, s. 13. 

 

1.3.1. Ürün 

 

Ürün kavramı hemen hemen tüm pazarlama literatüründe fiziksel malları, fikirleri, 

hizmetleri kapsayacak bir biçimde tanımlanmaktadır. Belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma 

özelliği bulunan ve değişime konu olan her şeyi ürün olarak düşündüğümüzde karşımıza çok 

geniş bir ürün yelpazesi çıkacaktır ve bu yelpaze içinde çok çeşitli ürünlerle birlikte (siyasi 

adaylar, ülkeler, sosyal davalar, endüstriyel mallar, fikirler, ambalajlı tüketim malları vb) 

şüphesiz hizmetleri de barındırmaktadır (Öztürk, 2005, 22).    

Ürün, müşteri gereksinimlerini karşılayacak olan fiziksel bir ürün veya hizmetlerden 

oluşan birleşim olduğundan dolayı, tüketiciler ürün ve hizmeti ayrı ayrı algılamak yerine bir 

bütün olarak algılar. Şayet karma unsurları değişirse, müşterilerin algılamaları da değişecektir. 

 Daha kapsamlı Basit ve anlaşılması kolay 

Güçlü Yanlar  Daha detaylı Ezberlemesi kolay 

 Daha saf Đyi bir pedagojik araç, özellikle de 

  tanıtıcı pazarlamada 

 Daha geniş bakış açısı Daha dar bakış açısı 

 Katılımcıları ve süreci Faydalı bir çerçeve 

 dahil ediyor Çeşitli sorunlara uyarlanabiliyor 

 Bir model 

 Standartlaşma 

 Pazarlama teorisi işaretleri 

 

Zayıf Yanlar  Daha karmaşık Çok basit, yeterince geniş değil 

 Ekstra unsurlar 4P’nin Đnsan, katılımcılar ve süreç yok 

 içerisinde var Fiziksel kanıtlar 

 Üç yeni unsurun kontrol Đlişkisel pazarlama 

 edilebilirliği  Hizmet  

   Değişkenler arası bağlantı /  

  birleşme yok 

  4P’nin durağan yapısı 

    7P    4P 
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Dolayısıyla işletme bir pazarlama stratejisi geliştirirken, anlaşılması ve geliştirilmesi zor da 

olsa, hizmet unsurları karmanın önemli bir parçasını oluşturur (Renaghan, 1981, 31-33). 

 

1.3.2. Fiyatlandırma 

 

Fiyat, hem sunulan şeyin cazip hale gelmesini sağlayacak, hem de çok az bilgiyle yeni 

veya tanıdık olmayan bir şey satın almak zorunda kalan tüketicilere, kalite hakkında fikir 

verecek bir araçtır (Renaghan, 1981, 32-34). 

Hizmetlerin pazarlanmasında, fiyatlandırma son derece beceri ve yaratıcılık gerektiren 

bir faaliyettir. Hizmetlerin dayanıksızlığı ve talebin dalgalanma göstermesi, verildiği anda 

değişken maliyetlerin her an değişebilir özelliği nedeniyle fiyatlandırmanın önceden 

belirlenen ölçüler dikkate alınarak hesaplanması çok mümkün değildir. Đşletmelerin, 

üretecekleri hizmetler için önceden belirledikleri bir fiyat olmasına karşın, pek çok hizmetin 

fiyatı, hizmetin pazarlandığı anda değişme gösterebilmektedir. Örneğin doktor muayene 

ücretleri ve avukatlık hizmetlerinin fiyatları, belirli tarifelerle tespit edilse bile bu fiyatlar, 

hizmetlerin verilmesi sırasında süreye, ilgiye, tatmine, uğraşıya ve beklentilere göre 

değişmektedir (Karahan, 2000, 92). Diğer bir deyişle mamul pazarlamasında fiyatlar maliyet 

esasına göre tespit edildiği halde, hizmet pazarlamasında bu yaklaşım işe yaramaz. 

Tüketicilerin hizmetlere verdiği değer ve bunun satın alma davranışları üzerindeki etkileri 

fiyatı belirleyebilir (Renaghan, 1981, 34).  

 

1.3.3. Dağıtım 

 

Ürünlerin veya hizmetlerin ne zaman, nerede ve kim tarafından satılacağını ifade eden 

dağıtım (Renaghan, 1981, 32), mallar için olduğu gibi hizmetler için de önemli bir pazarlama 

karması unsurudur. Hizmetler üreticiden toptancılara taşınıp depolanabilecek ve tüketici 

tarafından evine getirilebilecek fiziksel bir nesne değildir. Hizmetin yaratılması, dağıtılması 

ve tüketilmesi beraberce bütünleşik bir süreç oluştururlar. Hizmeti satın alan, hizmet 

işletmesiyle ve onun aracılarıyla bir ilişki içine girer (Öztürk, 2005, 52).    

Öte yandan, hizmet pazarlamasında dağıtım tersine işlemektedir. Yani, mallarda 

olduğu gibi üretilen mallar tüketicinin ayağına götürülememekte, tüketicinin hizmetin 

üretildiği ortama gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, dağıtım kanallarında da önemli 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Hizmetin dağıtım karmasında; sergileme yerine “atmosfer” 
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önem kazanırken, satış alanları, depolama ve ulaştırma gibi geleneksel mal pazarlamasının 

dağıtım karmasını oluşturan faktörlerin önemi ortadan kalkmaktadır (Kozak, 2006, 23) 

Mal üreten işletmelerin aksine lokanta işletmeleri, otel işletmeleri, kuaförler, sağlık 

kuruluşları, bankalar gibi pek çok hizmet üretim birimi, müşterilerinin ayağına giderek değil, 

onları kendi bulundukları yerlere çekerek hizmetin alınmasını sağlarlar. Mala bağlı 

hizmetlerin dağıtım kanallarında ise, satış sonrası bakım, onarım hizmetleri gibi hizmetleri 

yerine getiren, ya üretici işletmenin kendisine bağlı olarak kurduğu yetkili servisler, ya da 

üretici işletmenin bir sözleşmeyle bu hizmetleri gördürdüğü bağımsız servis sağlayıcılar yer 

almaktadır. Dayanıklı tüketim malları alanında sağlanan bu tür bakım ve onarım 

hizmetlerinde, hizmeti üretenler, tüketicinin ayağına yani bu ürünlerin bulunduğu mekanlara 

giderlerken, örneğin otomobil veya diğer taşıma araçları için bu hizmetler, hizmet üretenlerin 

bulunduğu mekanlara gelinerek alınmaktadır (Karahan, 2000, 86-87). 

 

1.3.4. Tutundurma 

 

Tutundurma, hizmet pazarlamasında şekil değiştiren bir diğer karmayı 

oluşturmaktadır. Bilindiği üzere geleneksel mal pazarlamasında tutundurma karma 

elemanları; kişisel satış, reklam, satış geliştirme ve halkla ilişkiler ve duyurumdan meydana 

gelmektedir. Hizmet pazarlaması söz konusu olduğunda tutundurma karma elemanları 

hizmetin özelliğinden dolayı içerik değiştirmektedir. Kişisel satışta insan unsurunun önemi 

iyice artarken, reklam uygulamaları hizmetin özelliği dolayısıyla ürünlerin fiziksel 

özelliklerinden ziyade bireylerin beş duyusu dışındaki algılarına yönelik olmak üzere değişim 

göstermektedir (Kozak, 2006, 23). 

Tutundurma, hedef pazara; doğru ürünün, doğru yerde ve doğru zamanda olduğu 

bilgisinin verilmesini sağlar (Renaghan, 1981, 32). Dolayısıyla ürün özellikleriyle oldukça 

yakından bağlantılıdır. Tutundurulacak fiziksel bir ürün olmadığından, yoğun olarak 

tutundurulan şey “imajdır”. Ayrıca hizmetin stoklanamamasından ötürü, tutundurma mesajları 

ile hem talep yaratılması hem de bu talebin dağıtılması gerekecektir (Gilmore, 2003, 12). 

 

1.3.5. Đnsan (Katılımcılar) 

 

Hizmetin ulaştırılması esnasında yer alan ve böylece hizmet alıcısının algılamalarını 

etkileyen tüm bireyler genişletilmiş pazarlama karmasının “insan” unsurunu oluştururlar.  
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Đşletmenin personeli, müşteriler ve hizmet çevresindeki diğer müşteriler gibi (Öztürk, 2005, 

22).  

Tüketicinin riskli yorumladığı hizmet işletmesinin yetenekleri ve kalitesi hakkında 

aradığı ipuçlarından bir kısmı da katılımcılarda gizlidir. Tüketici hizmeti satın almadan önce 

işletmenin fiziksel ortamında, işletmenin personeli ve diğer tüketicilerle bir araya gelecektir. 

Đşletme personeliyle beraber diğer tüketicilerin fiziksel görüntü ve davranışları verilen 

hizmetin kapsamı ve kalitesi hakkında tüketicinin aydınlanmasına neden olacaktır. Tüketici, 

işletme personeli ve diğer tüketicilerden etkilenerek hizmetle ilgili beklentilerini 

oluşturacaktır. Tüketici beklentilerinden yola çıkarak satın alma kararına ulaştıktan sonra, 

satın aldığı hizmetten tatmin elde edebilmesi büyük ölçüde hizmet personelinin yeteneklerine 

kalmıştır. (Üner, 1994, 9) 

Bir hizmet işletmesinde hizmeti sağlayan ya da müşteriyle ilişkide bulunan personel 

çok önemli olabilir. Aslında danışmanlık, eğitim gibi profesyonel ilişkiye dayalı hizmetlerde 

hizmeti sunan hizmetin kendisidir (Öztürk, 2005, 22). Renaghan’ın (1981) yapmış olduğu 

aktarmada William George, çalışanların “ürün” olarak algılanması gerektiğini belirterek; 

hizmet işletmelerinin, müşterilere hizmetleri satmadan önce çalışanlara işi satması gerektiğini 

belirtmektedir. Bundan dolayı fast-food dükkanları tüm çalışanlarını belirli bir tarzda 

giydirirken, temalı parklar genç ve çekici “aktörler” çalıştırmaktadır (s. 35). 

Hizmetin ulaştırılması sırasında yer alan diğer müşteriler (bir restorandaki diğer 

müşteriler, bir uçaktaki diğer yolcular, banka şubesinde kuyruktaki müşteriler) de müşterilerin 

hizmet deneyiminde önemli rol oynarlar (Öztürk, 2005, 22). Örneğin, turizm sektöründe 

Alman ve Rus turistler arasında sık sık çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu tip durumlarda 

müşterilerin bir araya gelmesini önleyecek uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır (Orel ve 

Memmedov, 2003, 7). 

 

1.3.6. Süreç 

 

Süreç, hizmetin müşteriye ulaştırılmasını sağlayan prosedür, mekanizmalar ve 

faaliyetlerin bütünüdür. Mal üretiminde müşteriler üretim süreciyle ilgilenmezler. Fakat 

hizmet üretimi bizzat tüketicinin iştiraki ile gerçekleştiğinden hizmetin sunuş şekli ve 

bekleme süresi gibi unsurlar önem kazanmaktadır (Orel ve Memmedov, 2003, 8). 

Sürecin içerisinde yer almalarından dolayı, süreç müşterilere hem hizmeti 

değerlendirmelerine hem de hangi tür hizmet aldıklarını anlamalarına (standart veya kişisel) 

önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, süreç sunulan hizmetin yapısıyla 
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tutarlıysa, tüketiciler tarafından olumlu algılanacaktır (Zeithaml ve Bitner, 2000). Örneğin 

Burger King gibi self-servis bir fast-food restoranda yemek alma süreci, tam servis uygulayan 

bir restorandakinden tamamen farklıdır. Böyle bir yerde kişilerin istediği yiyecekleri almadan 

evvel belirli bir süre sırada beklemesi gerekecektir. Bundan dolayı pazarlamacıların, 

müşterilerin hizmet alma sürecini anladıklarından ve sırada bekleme ve teslimat sürelerinin 

kabul edilebilir olduğundan emin olmaları gerekmektedir (Rafiq ve Ahmed, 1995, 7). 

Đstenen hizmetin sunulabilmesi için işletmenin tüm bölümlerinin etkin ve koordineli 

bir çalışma yürütmesi gerekmektedir. Perdenin önündekiler kadar perdenin arkasındakilerin 

de kusursuz hizmet üretimi için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu bakımdan hizmet 

sisteminin işleyiş tarzı oldukça önem arz etmektedir. Bir hizmet işletmesinde farklı 

hizmetlerin verilmesi durumunda süreç yönetimi, daha da önem kazanmaktadır. Örneğin bir 

konaklama işletmesinde yeme içme, eğlence ve istirahat hizmetleri arasında uyumlu işleyişin 

olması halinde tüketici memnuniyeti artacaktır. Aksi takdirde bu hizmetlerden birisindeki bir 

aksama, diğer tüm hizmetler mükemmel olsa bile müşteri memnuniyetsizliğine neden 

olacaktır (Karahan, 2000, 105). 

 

1.3.7. Fiziksel Kanıtlar 

 

“Fiziksel kanıtlar” hizmetin verildiği, firma ile müşterinin etkileşimde bulunduğu ve 

dokunulabilir unsurların hizmetin performansını ya da iletilmesini kolaylaştırdığı çevredir 

(Zeithaml ve Bitner, 2000, 252).  

Hizmetlerin dokunulmazlık özelliğinden dolayı tüketiciler için hizmet kalitesini 

tarafsız olarak değerlendirmek zordur. Bundan dolayı çoğu zaman değerlendirmelerinde 

hizmeti çevreleyen somut kanıtlara güvenirler (Hoffman ve Bateson, 1997, 212) ve gerçek 

hizmetin ne olduğu, neden oluştuğu, kalitesinin nasıl olduğuna ilişkin dokunulabilir kanıtlar 

arayarak değerlendirmeyi kolaylaştırmak isterler (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1297). 

Pek çok durumda tüketicilerin hizmet fabrikasına girerek hizmetin üretim ve teslimine 

katılması gerekmektedir. Dolayısıyla, tüketicinin hizmeti değerlendirmek için tesisten doğan 

ipuçlarını kullanması muhtemeldir. (Turley & Fugate, 1992, 43-44).  

Diğer taraftan, hizmetlerin genellikle emek-yoğun oluşları nedeniyle, hizmet üreten 

işletmelerde kalite, bir işletmeden diğerine ve aynı işletmede bir durumdan diğerine göre 

önemli farklılıklar gösterebilecektir. Hizmetlerin bu özelliğini de dikkate alırsak, tüketiciler 

açısından bir hizmetin bir mala nazaran daha “riskli” olarak yorumlanacağı ortaya çıkacaktır. 
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Hizmetlerin riskli olarak yorumlanması nedeniyle de tüketiciler satın alma öncesi işletmenin 

yetenekleri ve kalitesi hakkında bazı ipuçları arayacaktır (Üner, 1994, 6).  

Kısacası müşteriler, satın alma kararının algılanan riskini azaltacak bilgi ararlar. Şayet 

müşteri seçim yapmadan evvel otelin içerisini görebilse veya orada yemek yemeden evvel 

restoranın yiyecek kalitesine ilişkin bir ipucu olsa, hissettiği risk azalacaktır (Renaghan, 1981, 

34). Dokunulabilir kanıtlar müşteri tarafından görülebilir, duyulabilir, hissedilebilir, tadılabilir 

veya koklanabilir olduğundan dolayı hizmetlerin somutlaştırılmasında beş duyu çok önemli 

bir rol oynar (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1298). 

Bununla birlikte, bir işletmenin fiziksel kanıtlarından etkilenecek olanlar yalnızca 

müşteriler değildir. Çalışanlar da işletmenin iç ve dış tesis özelliklerinden ve bahsedilen diğer 

unsurlardan etkilenmektedir. Ancak işletme, fiziksel kanıtlarını müşterileriyle olan temas 

derecesine göre düzenlemelidir.  

 

 
 

 
 

Şekil 1.2. Tesis Kullanımı 

 
Kaynak: Hoffman, K. D.; Bateson, J. Essentials of Services Marketing, The Dryden 

Press, Boston, 1997, s. 219. 

 
 

Müşterilerin kendi kendilerine elde edebildikleri hizmetler “self-servis”, işletme 

personeliyle müşterilerin bir araya geldikleri hizmetler “kişiler arası hizmetler”, müşterilerin 

hizmet üretim sürecine belli bir mesafe uzakta olduğu, diğer bir deyişle aynı üretim tesisini 

paylaşmadıkları hizmetler ise “uzaktan hizmetler” olarak ifade edilmektedir. Bu durum Şekil 

1.2.’de gösterilmektedir. Bundan dolayı, örneğin posta hizmetleri gibi uzaktan hizmetlerde 

ortam özelliklerinin düzenlenmesinde çalışanların hesaba katılması, ATM’lerde müşterilerin 

ihtiyaç ve beklentilerinin göz önüne alınması, bir restoranda ise hem konukların, hem de 

çalışanların duygusal, bilişsel ve fizyolojik tepkilerine uygun bir atmosfer yaratılması uygun 

olacaktır.  

            Kişiler arası hizmetler 
                 (müşteriler ve çalışanlar) 
 
 
 
 
      Self-servis          Uzaktan Hizmetler      
(yalnızca müşteriler)                      (yalnızca çalışanlar) 
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Zeithaml ve Bitner (2000), fiziksel kanıtları iki grupta ele almaktadır: “Hizmet Çatısı” 

(Servicescape), yani fiziksel tesis (kimi yazarlara göre hizmet uzantıları) ve diğer 

dokunulabilir unsurlar. Buna göre fiziksel tesisi oluşturan unsurlar; dış tasarım, tesis dışındaki 

işaretler, park yeri, manzara ve yakın çevreyi içeren tesis dışı unsurlar ve iç tasarım, ekipman, 

tesis içindeki işaretler, plan ile hava kalitesi/ısıyı içeren tesis içi unsurlar iken; kartvizitler, 

kırtasiye, raporlar, üniformalar, broşürler, vb diğer dokunulabilir unsurlar arasındadır. 

“Örneğin kredi kartları; bankaların ve kredi kartı şirketlerinin kredi faaliyetlerinin 

görünürlüğünü kolaylaştıran fiziksel kanıtlara örnektir. Fiziksel çevrenin kendisi (yani binalar, 

dekor, mobilyalar, plan, vs); restoranlarda, otellerde, perakende ve diğer hizmetlerde 

müşterilerin hizmet kalitesini ve bekledikleri hizmet seviyesini değerlendirmelerinde yardımcı 

olur” (Rafiq ve Ahmed, 1995, 7). 

 

Tablo 1.3.  Fiziksel Kanıtların Unsurları 

Hizmet Çatısı      Diğer dokunulabilirlikler 

 
Tesis dışı Kartvizitler 

 Dış tasarım Kırtasiye      

 Đşaretler Ödeme hesapları 

 Park yeri Raporlar 

 Manzara Çalışan kıyafetleri 

 Yakın çevre Üniformalar      

Tesis içi Broşürler 

 Đç tasarım Đnternet/web sayfaları 

 Ekipman 

 Đşaretler 

 Plan 

       Hava kalitesi/ısı   

 

Kaynak: Zeithaml V. A.; Bitner, M. J.; Services Marketing: Integrating Customer 

Focus Across The Firm, 2/E, McGraw Hill Companies, Boston, 2000, s. 253. 

 

Öte yandan bazı hizmetlerde (sigorta, kargo gibi) fiziksel kanıt kullanımı sınırlıyken, 

bazı hizmetlerin (hastaneler, kıyı otelleri, çocuk yuvaları gibi) yoğun bir şekilde fiziksel kanıt 

vasıtasıyla iletildiği açıktır. Tablo 1.4.’te görüldüğü gibi her hizmet için listelenen kanıt 

unsurlarının tamamı, tüketicilere servis hakkında bir şey iletir ve/veya hizmet sunumunu 

kolaylaştırır (Zeithaml ve Bitner, 2000, 253-254).  
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Tablo 1.4.  Müşteri Açısından Fiziksel Kanıt Örnekleri 

Fiziksel Kanıtlar 

Hizmet    Hizmet Çatısı     Diğer dokunulabilirlikler 

Sigorta Uygulanamaz Poliçenin kendisi 
  Ödeme hesapları 
  Periyodik güncellemeler 
  Şirket broşürü 
  Mektuplar/kartlar 
 
Hastane Bina dışı Üniformalar 
 Park yeri Raporlar/kırtasiye 
 Đşaretler Ödeme hesapları 
 Bekleme alanları 
 Kabul ofisi 
 Hasta bakım odası 
 Tıbbi ekipman 
 Tedavi odası 
 
Havayolu Havaalanı giriş alanı Biletler 
 Havaalanı dışı Yiyecek 
 Havaalanı içi (dekor,  Üniformalar 
 oturma yerleri, hava kalitesi) 
 
Kargo Uygulanamaz Paketleme 
  Kamyon 
  Üniformalar 
  Bilgisayarlar 
 
Spor karşılaşması Park yeri Đşaretler 
 Stadyum dışı Biletler 
 Bilet alanı Programlar 
 Giriş Üniformalar 
 Oturma yerleri 
 Tuvaletler 
 Ayrıcalıklı alanlar 
 Oyun alanı 
 

Kaynak: Zeithaml V. A.; Bitner, M. J.; Services Marketing: Integrating Customer 

Focus Across The Firm, 2/E, McGraw Hill Companies, Boston, 2000, s. 254. 

 

Bitner (1992) tarafından ortaya atılan “Hizmet Çatısı (Servicescape)” fiziksel kanıtlar 

kapsamı içerisinde ele alınması gereken önemli bir kavramdır. Bitner (1992) tarafından 

“hizmetin gerçekleştirildi ği, sunulduğu ve tüketildiği olağan fiziksel tesis” olarak tanımlanan 

ve “hizmet uzantıları” (Kozak, 2006) olarak da ifade edilen “Hizmet Çatısı” terimi, son 

yıllarda pek çok araştırmacı ve yazar tarafından (Aubert-Gamet, 1997; Aubert-Gamet ve 

Cova, 1999; Babin ve Attaway, 2000; Gremler vd, 2000; Hightower vd, 2002; Hoffman ve 

Bateson, 1997; Hoffman vd, 2003; Lee vd, 2008; Lin, 2004; Lucas, 2003; Namasivayam ve 

Mattila, 2007; Nguyen ve Leblanc, 2002; Nguyen, 2006; Reimer ve Kuehn, 2005; Tombs ve 
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McColl-Kennedy, 2003; Morin vd, 2007; Rosenbaum ve Wong, 2007; Schmidt ve Sapsford, 

1995; Vilnai-Yavetz ve Rafaeli, 2006; Wakefield ve Blodgett, 1994, 1996; Williams ve 

Dargel, 2004) da benimsenerek kullanılmaktadır.  

Fiziksel kanıtların tesis içine ilişkin olan unsurlarını yeniden sınıflandıran Bitner 

(1992), hizmet çatısının boyutlarını (1) ortam koşulları (ambient conditions), (2) uzamsal plan 

ve işlevsellik (spatial layout and functionality) ve (3) işaretler, semboller ve tabelalar (signs, 

symbols and artifacts) olarak ifade etmiştir. Bu ayırıma göre; “ortam koşulları” ısı, 

aydınlatma, gürültü, müzik, koku ve renk gibi arka plan çevre özelliklerinden oluşurken; 

“uzamsal plan” makine, teçhizat ve mobilyanın düzenlenme şekillerine, bunların ölçü ve 

biçimleri ve bunlar arasındaki uzamsal ilişkiye, “işlevsellik” ise aynı unsurların müşteri ve 

çalışanın hedeflerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırma yeteneğine işaret etmektedir. 

Kullanıcılarına bulunulan yer ile ilgili bilgi ileten açık veya imalı “işaretler”;  bilgilendirme, 

yön bildirme ve davranış kurallarını iletme amaçlı “tabelalar ve/veya “semboller” de hizmet 

çatısının önemli boyutlarındandır (Bitner, 1992). 

Fiziksel ortamı, farklı bir sınıflandırma ile ikiye ayırmak da mümkündür. Bunlardan 

birisi hizmeti temsil eden varlıklar, diğeri ise asıl fiziksel varlıklardır. Örneğin bir hastanedeki 

hasta yatağı, masası ve dolabı, iç ve dış yerleşim düzenlemeleri asıl fiziksel varlıklardır. Diğer 

yandan hastaya sunulan yemekler, verilen sabunlar, şampuanlar veya buna benzer 

sahiplenebileceği küçük eşyalar ve hastane yönetimince sunulan hediyeler hizmeti temsil eden 

nesnelerdir. Bu nesneler, hizmet işletmesine somut bir zenginlik ya da olumsuzluk katabilir. 

Bu nedenle işletme yöneticileri, fiziksel varlıkların düzenlenmesi, planlanması ve kontrolü ile 

yakından ilgilenmelidirler (Karahan, 2000, 110). 

Turizmde ürünlerin içeriğine bağlı olarak, fiziksel kanıtların pazarlama etkinliği 

üzerinde göz ardı edilemez bir etkisi bulunmaktadır. Müşterilerin algıları ve dolayısıyla da 

satın alma davranışları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz açılardan önemli ölçüde rol 

oynaması, fiziksel çevrenin turizm pazarlamasında ayrı bir bileşen olarak ele alınmasını 

gerektirmektedir (Kozak, 2006, 239). 

Đlk etapta temel ve yan kanıtlar şeklinde sınıflandırabileceğimiz fiziksel kanıtlar, otel 

işletmelerinin sunduğu hizmetlerin, özellikle dokunulmazlık ve değişkenlik yönünden 

algılanmasındaki olumsuzlukların önüne geçebilmekte ve nesnel çevre ile algılanan çevre 

arasında işletme-müşteri-çalışan açısından somut olarak olumlu bir fark yaratabilmektedir. 

Ancak fiziksel kanıtlar da tamamen kontrol edilebilir unsurlar değildir. Titz’in (2001) 

vurguladığı gibi, müşteriler açısından anlaşılması ve geliştirilmesi kolay olmakla birlikte, 

fiziksel kanıtlar hem kontrol edilebilen hem de kontrol edilemeyen bir özelliğe sahiptir. 
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Örneğin bir hizmet ortamının temizliği doğrudan kontrol edilebilirken, şehir içi otelleri 

etkileyen suç seyri veya plajda tatil esnasında yağmur yağması tüm hizmet algılamasını 

etkileyecektir.  
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II. BÖLÜM 

OTEL ĐŞLETMELER ĐNDE HĐZMET ATMOSFER Đ  

 

2.1. FĐZĐKSEL ÇEVRE  

 

Çevre, hizmetin icra edildiği ve hizmet işletmesi ile müşterin etkileşimde bulunduğu 

fiziksel ve fiziksel olmayan ortamı ifade eder. Dolayısıyla hizmetin icra edilmesini ve 

iletişimini etkileyen tüm tesisleri kaplar. Örneğin bir otel için çevre; bina, alan, mobilya, 

döşeme, hatta kullanılan yemek takımını kapsar (Öztürk, 2005, 111). 

Yüksel (1996)’in yaptığı aktarmaya göre mimari ile psikoloji arasındaki kapsamlı 

çalışmaları ile tanınan Rapoport çevreyi: “Kullanıcılar tarafından şifresi çözülen bir kod, bir 

sözsüz iletişim biçimi ve bir semboller sistemi” olarak tanımlamaktadır. Ayrıntılandırılmış bir 

tanımlamada ise: “Coğrafi ve yapısal mekan/uzay, dekor, sesler, kokular, ışık, hava ve 

eşyaların görsel şekilleri veya çevrenin diğer objeleri fiziksel çevreyi oluşturur” 

denilmektedir. (s. 295) 

Geleneksel endüstri ortamının tersine, hizmet ortamlarında üretim ve dağıtım aynı 

yerde gerçekleştirilir. Sorulması gereken, fiziksel alanın müşteriler ve çalışanlar üzerinde ne 

gibi etkileri olduğudur (Titz, 2001, 79). Bu soruya Zemke ve Shoemaker’ın (2006) yanıtı 

fiziksel çevrenin, bireylerin çevreye karşı olan davranışlarını ve verdikleri karşılıkları 

etkilediği şeklindedir. Hightower vd (2002) de bu görüşü destekler biçimde fiziksel çevrenin 

tüketici algıları ve gelecekteki davranışları üzerinde önemli bir rol oynayacağını ifade 

etmektedir. 

Wakefield ve Blodgett (1999) ise kötü hizmet kalitesinin olumsuz bir duygusal etki 

(yani sinirlenme, hayal kırıklığı, öfke vb) ortaya çıkarmasına rağmen, çarpıcı bir hizmet 

çevresinin olumlu etkisinin bu hisleri dengeleyebileceğini belirtmektedir. Diğer bir deyişle, 

fiziksel ortamı özenle tasarımlanmış bir hizmet işletmesinde hazcıl nedenlerle ve ortalama bir 

süre bulunan müşteriler, örneğin çalışanlardan ya da yönetimden kaynaklanan herhangi bir 

sorunla karşılaştıklarında; öfkelenebilirler veya benzeri duygular hissedebilirler ancak ortamın 

çekiciliğinden dolayı bu duygular tekrar gelmemelerine yol açmayabilir. Öte yandan cazip bir 

şekilde tasarımlanmış fiziksel bir çevre, müşterilerin o yer hakkındaki hisleri üzerinde sürekli 

olumlu bir etki oluşturabilir (s. 64). 

Fiziksel çevrenin davranışları etkileme ve imaj yaratma kabiliyeti özellikle oteller, 

restoranlar, profesyonel görevler, bankalar, perakende mağazaları ve hastaneler gibi hizmet 

işletmelerinde daha belirgindir. Hizmet genellikle eşzamanlı olarak üretilip tüketildiğinden 
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dolayı, tüketici “fabrikanın içinde”, yani işletmenin fiziksel tesisinin içinde çoğunlukla toplam 

hizmeti deneyimler. Fabrika (veya hizmetin üretildiği yer) saklanamaz ve aslında müşterilerin 

hizmet deneyimi algılamalarında güçlü bir etkisi vardır (Bitner, 1992, 57). 

Dolayısıyla otel, restoran, banka gibi hizmet işletmelerinin fiziksel çevrelerinin etkin 

bir şekilde yönetimi, yöneticilere rekabetsel bir avantaj sağlayabilir. Fiziksel çevre eşsizse ve 

kolay taklit edilemiyorsa, rekabetsel avantaj işe yarar. Örneğin Four Seasons oteller zinciri, 

Ritz-Carlton ve Starwood’s W otelleri gibi rakiplerinden tamamen farklı bir tasarım ve 

atmosferik “his” yaratmıştır. Her şirket kendi özel müşteri bölümüne hizmet verecek 

rekabetsel bir avantaja sadece sunduğu hizmetler yoluyla değil, aynı zamanda tasarım ve eşsiz 

çevrenin yönetimi yoluyla da sahip olabilir (Zemke ve Shoemaker, 2006, 1). 

Fiziksel çevre, diğer müşterilerle olan etkileşimi engelleyecek ya da teşvik edecek 

şekilde müşteri davranışını etkilemek için de tasarımlanabilmektedir (Booms ve Bitner, 1982, 

38). Çoğu hizmet endüstrisinde müşteriler ve hizmet sağlayıcılar, hizmet buluşmasının kişiler 

arası etkileşim özelliğinden dolayı kaçınılmaz olarak bağlantılıdır. Bazı müşteriler için 

kuaförde konuşmak saç kesiminden daha önemlidir. Böyle durumlarda etkileşimin kalitesi 

fiziksel çevreden daha önemlidir (Hightower vd, 2002, 699). Bazı hizmet çevreleri, ortam 

içerisinde bireyler arasındaki bu etkileşimi yönetmeyi amaçlamaktayken (örneğin otel 

konferans salonları veya lobileri), diğerleri (örneğin gece kulübü) işletmeye karşı olumlu 

duygular oluşturmak için bireyler arasında etkileşim sağlayacak şekilde tasarımlanır. Etkili 

çevre yönetimi ise bağlılık yaratarak, işletmeye tekrar gelmeyi sağlar ve karlılığı artırır 

(Zemke ve Shoemaker, 2006, 1). 

Hizmetler için ideal fiziksel çevre ve atmosferin yaratılması zor bir görevdir. Hizmet 

işletmeleri bu konuda iki problem ile karşı karşıyadırlar: (Öztürk, 2005, 111) 

• Çevrenin etkileri hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir.  

• Đkinci problem ise bireyler arası farklılıklardan ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla herkesi 

tatmin edecek bir çevre tasarımı çok zordur.  

Wakefield ve Blodgett (1999), fiziksel çevrenin müşterilerinin hizmet deneyimini ve 

daha sonraki davranışsal niyetlerini araştırdıkları çalışmalarında; daha önce yapılan 

araştırmalara da dayanarak dokunulabilir unsurlarla ilgili kimi yargılara varmışlardır. Buna 

göre; dokunulabilirlik unsurlarının tüketiciler üzerindeki etkisi, hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren her işletme için aynı değildir. Tüketiciler, bazı işletmelerde daha kısa süre kalmakta 

ve fayda amaçlı hareket etmekte ve/veya bilişsel değerlendirme yapmaktadır. Bundan dolayı; 

Cronin ve Taylor (1992) gibi (dokunulabilir unsurların da içinde bulunduğu) algılanan hizmet 
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kalitesinin, müşterilerin toplam kalite algılamaları üzerinde hiç etkisinin olmadığı veya sınırlı 

ölçüde etkilediğini ortaya koyan araştırmacıların aksine (ve bazı araştırmalarda kullanılan 

SERVQUAL ölçeğinde dokunulabilir unsurların kapsadığı her şeyin ölçülemediğini de göz 

önüne alan), Wakefield ve Blodgett (1999), hizmet işletmelerini bir tipoloji yardımıyla 

sınıflandırmış ve fayda amaçlı (faydacıl) tüketimden haz amaçlı (hazcıl - hedonik) tüketime 

doğru gidildikçe ve işletmede geçirilen süre arttıkça fiziksel çevrenin müşteriler üzerindeki 

etkisinin de artacağını öne sürmüşlerdir.  

 

 

Şekil 2.1. Hizmet Çevresi Tipolojisi 

Kaynak: Wakefield, K. L.; Blodgett, J. G. “Customer Response to Intangible and 

Tangible Service Factors”, Psychology & Marketing, Vol. 16 (1), January 1999, s. 54. 

  

2.2. HĐZMET ÇEVRES Đ OLUŞTURMADA F ĐZĐKSEL KANITLARIN 

KULLANIMINI AÇIKLAYACAK B ĐR YAPI 

 

Fiziksel kanıtların hizmet çevresi oluşturmada kullanımı ve bireylerin algılamaları ve 

davranışları üzerindeki etkisi “çevre psikolojisi” olarak ifade edilir (Hoffman ve Bateson, 

1997, 215). Çevre psikologları, mağaza atmosferinin alışveriş davranışı üzerindeki etkilerini 

araştırılmasında çok değerli olarak kabul edilen teorik bir model geliştirmişlerdir. Uyarıcı-

Organizma-Karşılık (SOR, Stimulus-Organism-Response) dizisi kullanarak çevrenin, devreye 

giren değişkenlerin ve perakende ortamıyla bağlantılı davranışların tanımını belirtmişlerdir 

(Donovan vd, 1982). 
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Mattila ve Wirtz (2001), yaptıkları aktarmada Mehrabian ve Russell’ın fiziksel 

çevrenin insan davranışı üzerine etkilerini inceleyen teorik bir model sunduklarından 

bahsetmektedirler. Bu modelde duygusal durumların, çevresel uyarıcılar ile insan davranışı 

arasında önemli arabulucular olduğu varsayılmaktadır (s. 274). 

Bu yapıda çok boyutlu çevre “uyarıcı”, tüketiciler ve müşteriler uyarıcıya karşılık 

veren “organizmalar”, çevrede gerçekleştirilen davranışlar ise “karşılıklar”dır (Zeithaml ve 

Bitner, 2000, 259). Donovan vd (1982),  Mehrabian ve Russell tarafından ortaya konulan bu 

modelde çevreye verilen tüm karşılıkların “yaklaşma” veya “kaçınma” davranışı şeklinde 

olacağını belirterek, bu durumun perakende ortamında dört şekilde olabileceğini öne 

sürmektedirler: 

• Fiziksel olarak çevrede kalma (yaklaşma) veya çevreden uzaklaşma (kaçınma) isteği. 

• Çevreyi keşfetme (yaklaşma) isteğine karşı çevreyle etkileşimden kaçınma ya da 

çevreye tepkisiz kalma (kaçınma) eğilimi. 

• Çevredeki insanlarla iletişim kurma (yaklaşma) hevesi ya da iletişimden kaçınma veya 

gelen iletişim girişimlerini görmezden gelme (kaçınma) eğilimi. 

• Yapılan işin performansını ve tatminini artırma (yaklaşma) veya engelleme (kaçınma) 

derecesi. 

 

 

 

Şekil 2.2. Mehrabian – Russell (S-O-R) Modeli 

Kaynak: Donovan, R. J.; Rossiter, J. R. “Store Atmosphere: An Enviromental 

Psychology Approach”, Journal of Retailing, Vol.58, No.1, Spring 1982, s. 42.  
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2.3. ATMOSFER  / ATMOSFERĐK  

 

Atmosfer (atmosphere, atmospheric, atmospherics) kavramı 1970’lerin başında ortaya 

atıldığından beri, fiziksel kanıtların veya atmosferin müşteri tepkileri üzerindeki etkisini 

anlama ve tahmin etmeye yönelik yavaş ancak büyüyen bir ilgi vardır (Johnson vd, 2004, 2). 

“Atmosferik” terimini ilk kez pazarlama alanında kullanan Kotler (1973-1974) olmuştur.  

Bonn vd (2007), geleneksel olarak atmosferik unsurları sınıflandıran iki düşünce okulu 

olduğunu ileri sürmektedirler: Baker ve Bitner. Baker, mağaza içi atmosferik 

sınıflandırmasını SOR sistemi üzerinden gerçekleştirmiştir. Atmosferiği “hizmet çevresi” 

olarak yeniden adlandırmış ve unsurlarını üç grupta toplamıştır: (1) tasarım faktörleri (tesis 

planı, renk ve karmaşıklık), (2) sosyal faktörler (çalışanlar ve müşteriler gibi mağaza 

çevresindeki kişiler) ve (3) ortamsal faktörler (koku, ses ve aydınlatma gibi görsel olmayan 

ipuçları). Bu boyutların tamamı kullanıcılara doğrudan ve dolaylı ipuçları veren fiziksel 

unsurlar sunmaktadır. Bitner ise SOR modelini genişleterek atmosferiği (son boyutuna 

işaretler, semboller ve tabelaları ekleyerek) biraz daha farklı üç yeni gruba ayırmıştır (Bonn 

vd, 2007, 348). Bitner (1992) söz konusu gruplandırmayı -daha evvel de bahsedildiği gibi- 

“Hizmet Çatısı” başlığı altında toplamayı tercih etmiştir. 

Atmosfer(ik), veya fiziksel çevre unsurları, perakende ve ürün pazarlamasındaki 

araştırmalarda ele alınmış olmasına karşın, hizmet pazarlaması bağlamında çok daha az 

çalışılmıştır (Zemke ve Shoemaker, 2006, 2). 

Amerikan Pazarlama Birliği’nin sözlüğüne göre atmosfer(ik); “bir perakende 

mağazasına karşı tüketicileri harekete geçiren ve onların dikkatini çeken mağaza mimarisi, 

plan, aydınlatma, renk, proje, ısı, giriş, gürültü, çeşit, fiyat, özel olaylar, vb unsurlar”dır 

(Amerikan Pazarlama Birliği web sitesi). Milliman’a (1986) göre “atmosfer” parlaklık, 

büyüklük, şekil, hacim, ses perdesi, koku, ferahlık, yumuşaklık, düzgünlük ve ısı gibi 

öğelerden meydana gelmektedir (s. 286). Motto (1965) ise atmosferi işletmeyi çevreleyen 

veya kaplayan etki, bu etkinin estetik tarz ve havası, görenler üzerindeki uyumu olarak 

tanımlar.  

Milliman ve Fugate (1993) “atmosfer” ile “atmosferik” kavramlarını birbirinden 

ayıracak şekilde tanımlamaktadır. “Atmosfer”; belli bir yerde belli bir zamanda bireylerin 

toplam deneyimini etkileyen duyular üzerinde etkisi olan uyarıcılar (atmosferik değişkenler) 

demetidir. “Atmosferik” ise atmosfer, atmosferik değişkenler ve onların satın alma davranışı 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır (s. 68). Bununla birlikte, pazarlama yazınında her iki 

terim de (atmosfer ve atmosferik) birbirinin yerine kullanılabilmektedir (Johnson vd, 2004). 
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Atmosfer günümüzde, bir müşteride satın alma ihtimalini artıran duygusal etkiler 

oluşturmak için satın alma çevresinin tasarımlanması çabası olarak düşünülür. Bundan dolayı 

hem mal hem de hizmet ortamında, atmosferin müşterilerin satın alma davranışı üzerinde bir 

etkisi vardır (Johnson vd, 2004) ve kişilerin tutumlarını, algılarını ve alışveriş davranışlarını 

olumlu bir şekilde etkilemektedir (Chebat ve Morrin, 2007). 

Heide vd (2007) ise atmosfer ile ambiyansı birbirinin yerine kullanmak suretiyle 

hizmet çatısı ile kıyaslamaktadırlar. “Hizmet Çatısı” hizmetlerin teslim edildiği fiziksel çevre 

iken, “ortamsal / ambiyans” (veya atmosfer) insanlar (yani hizmet sağlayıcılar ve müşteriler) 

ile hizmet çatısı arasındaki etkileşimin sonucu olarak görülebilir. Bununla birlikte ortamsal 

(ambiyans) algılanabilir ve deneyimlenebilir. Dahası ortamsallık olgusu soyut ve belirsizdir 

ve insanlar tarafından algılanması değişiklik göstermektedir (s. 2). 

Toplam ürünün en önemli unsuru satın alındığı ya da tüketildiği yerdir. Bazı 

durumlarda yer, daha belirgin olarak da yerin atmosferi, satın alma kararında ürünün 

kendisinden daha etkilidir. Bazı durumlarda atmosfer asıl üründür (Kotler, 1973-1974).  

Atmosferik değişkenler ise belli bir yerde belli bir zamanda toplam deneyimi 

etkilemek suretiyle kişilerin duyularını uyaran, algılama alanındaki tüm unsurlardır (Milliman 

ve Fugate, 1993, 68). Atmosfer duyular ile kavranır. Bundan dolayı belirli ortamların 

atmosferi, duyumsal terimler ile tanımlanabilir. Atmosferi kavramak için temel duyumsal 

alanlar görme, duyma, koklama ve dokunmadır (Kotler, 1973-1974, 50-51). Bazı atmosferik 

değişkenler birden fazla duyu ile algılanabilirken (örneğin halı kaplamaları hem görsel hem 

de dokunsaldır), bazı değişkenler ise diğerlerine kıyasla dinamik veya durağan olabilir 

(örneğin arka plan müziği daha dinamik iken, duvar renkleri daha durağandır), öte yandan 

uzun dönemde tüm atmosferik değişkenler dinamiktir (Milliman ve Fugate, 1993, 68).  

Atmosferik unsurlar, sunulan hizmetleri güçlendiren ve görünür kılan işaretlerdir. 

Aynı zamanda dikkat çeken, mesaj ileten ve duygu oluşturan bir araçtır (Renaghan, 1981, 34). 

Feder (1965), bizi kentin herhangi bir yerinde bulunan bir bardaki kokteyl saatine gitmek için 

birkaç blok yürüten nedenin esasında ne içkinin miktarı, ne fiyat, ne de ordövrler veya barmen 

olduğunu savunmaktadır. Bunların hepsi de önemli faktörler olmakla birlikte, bizi oraya asıl 

sürükleyen şey “atmosfer” veya başka “bilinmeyen nedenler”dir. 

“Hizmet Çatısı” veya “Atmosferik”, müşterilerin hizmet ürününü öznel olarak 

değerlendirmelerine yardımcı olan “kanıtlar” olarak düşünülmesine karşın, atmosferik 

geleneksel “fiziksel kanıtların yönetilmesi” ifadesinden ayrılmaktadır. Atmosferik hem 

dokunulabilir (bina, halı kaplamaları, sabit eşyalar, satın alma noktasındaki dekorasyon) hem 
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de dokunulamaz (renkler, müzik, ısı, kokular) unsurlardan meydana gelmektedir (Hoffman ve 

Turley, 2002, 35). 

Atmosfer, ışık gibi olağanüstü unsurlardan oluşan dokunulamaz bir özelliğe sahiptir. 

Ona dokunamaz ya da onu tutamazsınız. Đçinde yürüyebilir, konuşabilir, yaşayabilir, sevebilir, 

nefret edebilir, para harcayabilirsiniz, hepsini onu bozmadan yaparsınız. Atmosfer, yer işgal 

etmeksizin alanları kaplar. Ruh halleri yaratır, etkileyici ya da nahoş, heyecan verici ya da 

hareketsiz olabilir (Feder, 1965: 66).  

Atmosfer, fiziksel konfor ve görsel çekicilikle yaratılır. Her bebeğin dünyaya 

geldiğinde ortak bir isteği vardır: Konfor! Bebek rahatsız ise bunu bilmenizi sağlar, ağlar. 

Üstelik konfor sağlanana dek de ağlamaya devam eder. Erken çocukluk döneminde konfora 

ilave olarak ikinci bir etki, görsellik girer devreye. Kalıtımsal olarak, gördüklerimizin 

hissettiklerimiz üzerine olan etkisi ile ilgili bilinçliyizdir. Müşterilerin gördükleri de 

hissettiklerinden doğrudan sorumludur (Motto, 1965, 78).  

Zarif bir işletme, bu sıfatını mobilyalar, aydınlatma, dekor, müzik ve alanların 

kullanımı gibi atmosferik unsurlar yoluyla destekleyebilir (Renaghan, 1981, 34). Tasarımcılar, 

olumlu müşteri tepkileri alma çabası içerisinde iklim, müzik, koku, çalışan görünümü, vb 

ipuçlarını kullanabilirler. Mağazanın fiziksel özelliklerindeki değişiklikler tüketicilerin ruh 

halini, algılamalarını, alışveriş zamanını ve perakendeciden memnuniyetini değiştirebilir 

(Babin vd, 2003, 541).  

Atmosfer aynı zamanda pazara, konuklara göre ayarlanmalıdır. Konukları etkilemeli 

ve onları rahat ettirmelidir (Motto, 1965, 77). Misafirler, onlara sorun yaratmayacak bir ortam 

beklentisi içindedirler (Knutson, 1988, 15). 

Wall Street Journal’daki bir karikatürde; bankanın müdürünün bir müşteriye, 

kendisinin seçimi olduğundan gururlanarak, arka plan müziğini beğenip beğenmediğini 

sormasına atıfta bulunan Chebat ve Dubé (2000), mağaza atmosferinin tasarımı ve yönetimine 

ili şkin alınan karmaşık kararların çoğunlukla bilgi eksikliğinden kaynaklandığını 

vurgulayarak, bu gibi yanlış kararların (yani yöneticilerin kendi sevdiği atmosferik unsurların 

müşterilerin veya hedef pazarın beğenisiyle örtüşmemesinin); hizmet kalitesi algılamaları, 

satın alma ve tüketim davranışı gibi kritik müşteri karşılıkları üzerinde telafisi olmayacak 

sonuçları olabileceğine dikkat çekmektedirler.  

Atmosferiğin tüketici davranışını etkilediği fikri, bu alanda yapılan çalışmalar sınırlı 

da olsa, pazarlama yazınında geniş ölçüde kabul edilmektedir (Mattila ve Wirtz, 2001, 273). 

Ancak atmosferiğin bütün unsurlarının tüketici davranışı üzerindeki etkisine “ruh halinin” 

aracılık ettiğine ilişkin bulgular karmaşıktır. Gerçekten de örneğin mekansal koku ile ilgili 
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olarak yapılan araştırmalar, kokunun tüketici karşılıkları üzerindeki etkisinin çoğunun ruh hali 

ile açıklanmayacağını göstermektedir. Chebat ve Michon (2003), mekansal kokunun 

etkilerinin, duygusal-bazlı teoriden ziyade bilişsel-bazlı teori ile daha iyi açıklanacağını 

keşfetmişlerdir. Bundan dolayı, atmosferik bazen duygusal yerine öncelikle bilişsel bir rota 

izleyebilir. Alışveriş ortamının bazı atmosferik unsurları, doğrudan ruh halini etkilemeksizin 

örneğin ürün değerlendirmelerini etkileyebilecek bilişsel bir süreçten geçebilir (Chebat ve 

Morrin, 2007, 189). 

Pahlman’a (1961) göre başarılı bir restoran üçlü saç ayağı üzerine kurulmuştur: 

Yiyecek, servis ve atmosfer. Motto (1965) da rakipleriyle aynı derecede iyi yiyecek, içecek ve 

servise sahip olan bir işletmenin, müşteri “getirmek” ve mekanını “satılabilir” kılmak için 

geriye kalan tek şeyinin “atmosfer” olduğunu vurgulamaktadır. Her restoran yiyecek satar 

şüphesiz, fakat bütün restoranlar birbirine benzemez. Tüm oteller oda satar, fakat hepsi 

birbirine benzemez. Çünkü müşteri sunulan şeyi bütün olarak algılar: Restoranı algılar, 

yiyeceği değil; oteli algılar, odayı değil (Renaghan, 1981, 33). 

Tesisin atmosferini geliştirirken, hizmet firması, atmosferin müşteriler, çalışanlar ve 

firmanın işleri üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkisini göz önüne almalıdır. Firma nasıl ki 

tüm insanlara her şeyi sunamıyorsa, geliştirilmi ş atmosfer de muhtemelen tüm müşterilerin 

hoşuna gitmeyecektir. Bu nedenle, firmalar, tesislerini hedefledikleri belirli bir pazarı 

düşünerek geliştirmelidir. Uzmanlar, bir atmosfer geliştirme planı uygulamadan evvel 

aşağıdaki soruların yanıtlanmasını önermektedir (Hoffman ve Bateson, 1997, 222-223): 

• Firmanın hedef pazarı kim? 

• Hedef pazar hizmet deneyiminden ne bekliyor? 

• Hangi atmosfer unsurları alıcıların aradığı inançları ve duygusal tepkileri 

güçlendirebilir? 

• Aynı atmosfer unsurları çalışan memnuniyetini ve firmanın işlerini nasıl etkiler? 

• Önerilen atmosfer gelişim planı rakiplerin atmosferleri ile etkili bir şekilde 

rekabet eder mi? 

 

Chebat ve Dubé (2000), mağaza atmosferi ile ilgili çalışmaları irdeledikleri 

makalelerinde yaklaşık son 10 yıldır mağaza atmosferine ilişkin araştırmaların 

yoğunlaşmasından bahsetmekte ve bu alanda kavramsal, metodolojik ve analitik 

sorgulamaların yapılması gerekliliği üzerinde durmaktadırlar. Chebat ve Dubé’a (2000) göre 

öncelikle (1) bireysel-tüketici düzeyinde atmosferiğe verilecek çeşitli karşılıklar için geçerli 
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ve güvenilir ölçme araçları ile (2) alışveriş deneyimi boyunca ortaya çıkan tüketici 

karşılıklarındaki değişikliklere ili şkin kapsamlı bir anlayış geliştirilmesi, (3) çevredeki belirli 

parametrelerin altında yatan mekanizmaların betimlenerek, bu parametrelerdeki net 

değişimlerin, onların çeşitli müşteri karşılıkları üzerindeki etkisine bağlanması, (4) 

atmosferiğe ilişkin bilgilerin (mağazalarda) yapılacak araştırmalarla yayılması ve (5) 

atmosferik parametreler ile hizmet ortamının (satış personeli gibi) diğer boyutları arasındaki 

muhtemel etkileşimlerin sonuçlarının araştırılması gerekmektedir. Chebat ve Dubé’un (2000) 

mağaza atmosferine ilişkin vurguladıkları bu maddeler, hizmet işletmeleri için de söz 

konusudur. Üstelik Mal-Hizmet yelpazesinde soyutluğun egemen olduğu kısma doğru 

gidildikçe atmosferin ve etkilerinin araştırılmasına duyulan ihtiyaç da artacaktır. Çünkü 

bireyler, diğer bir deyişle tüketiciler, sunulan ürünün/hizmetin dokunabilirliği azaldıkça en 

yakın ve somut işaretlere, ipuçlarına güveneceklerdir. Dolayısıyla, bu işaretleri en başarılı 

biçimde sunan işletmeler, tüketicilerden en olumlu karşılıkları alan işletmeler olacaktır.  

 

2.4. OTEL ĐŞLETMELER ĐNDE HĐZMET ATMOSFER Đ  

 

Atmosferik unsurların kültür turizmi üzerine etkilerini araştıran Bonn vd (2007), üç 

boyutta (ortamsal, tasarımsal ve sosyal) ele aldıkları atmosferik değişkenlerin perakende 

ortamındakilerden daha farklı ve önemli olduğunu belirterek, bu unsurlar içerisinde en az 

öneme sahip olanın sosyal ipuçları olduğunu ifade etmişlerdir. Bonn vd.’ne (2007) göre 

özellikle diğer iki atmosferik unsurda yapılacak çok küçük değişikliklerin bile (tesise karşı 

olan tutumda, yeniden gelme niyetlerinde ve ağızdan ağza iletişimde) çok büyük sonuçlara 

yol açabileceğinden dolayı, yöneticilerin bu değişkenlere odaklanması gerekmektedir. 

Dolayısıyla sorulması gereken; hangi çevre unsurlarının en önemli etkiye sahip olduğu, hangi 

unsurların önemli, hangilerinin ise daha az önemli olduğudur (Bonn vd, 2007, 347).  

Sharma ve Stafford (2000) ise atmosferik unsurlar ile işletme çalışanlarının uyuşması 

gerektiğini belirterek, fiziksel atmosferik unsurların yetersiz olduğu durumlarda dahi, 

(atmosferin sosyal unsurlarından olan) çalışanların yüksek nitelikli olması durumunda aradaki 

açığın olumlu şekilde kapanacağını ifade etmektedirler.  

Restoranlar gibi çoğu hizmet organizasyonu için fiziksel ortamın müşteri deneyimi 

üzerindeki etkisi, diğer bireylerin (müşteriler ve hizmet sağlayıcılar) etkisi ile kıyaslandığında 

çok küçük kalabilir. Örneğin iki kişilik özel bir akşam yemeği, fiziksel unsurlar (aydınlatma, 

rahat koltuklar, müzik vb) mükemmel olsa dahi, yan masadaki kavgacı müşteriler yüzünden 

olumsuz etkilenebilir (Tombs ve McColl-Kennedy, 2003, 448). Bununla birlikte, bugüne 
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kadar gerçekleştirilen araştırmalar fiziksel unsurların (atmosferik) etkisi üzerine odaklanmış, 

çevrenin sosyal yönleri (müşteriler ve hizmet sağlayıcılar) ihmal edilmiştir (s. 447).  

Tüm atmosferik unsurların müşterilerin uygun kalite çıkarımında bulunmasını 

sağlayacak şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir (Baker vd, 1994, 336). Dolayısıyla otel 

işletmeleri için hizmet atmosferi oluşturulurken iki temel atmosferik değişkenden söz 

edilebilir: Otel atmosferinin fiziksel ve sosyal çevre unsurları. Fiziksel çevre unsurları başlığı 

altında pek çok değişkene yer verilebilmesine karşın bu çalışmada altı temel değişken 

üzerinde durulacaktır: Aydınlatma, renk, koku, müzik, gürültü ve tesis planı. Sosyal çevre 

unsurları ise diğer müşteriler ve çalışanlardan (hizmet sağlayıcılardan) meydana gelmektedir. 

 

2.4.1. Fiziksel Çevre Unsurları 

 

 Hizmet atmosferinin fiziksel çevre unsurları temel olarak aydınlatma, renk, koku, 

müzik, gürültü ve tesis planı olarak ele alınmaktadır. 

 

2.4.1.1. Aydınlatma 

 

Işığın yumuşaklık/sertlik derecesi, şekli, büyüklüğü, rengi, yoğunluğu, gücü vardır, 

hepsi de görsel atmosfer yaratmak için gerekli unsurlardır. Işığın birincil amacı görmemizi 

sağlamaktır, ancak bu yeterli değildir. Görülen nesne ışıkla ilgili düşünülmek zorundadır, 

ışığın ona ne yaptığı önemlidir, özellikle de şayet nesneyi satıyorsak ya da yalnızca 

gösteriyorsak. Beceriksiz ellerde ışık, artistik bir hata olduğu kadar ticari bir felaket de olabilir 

(Feder, 1965, 66). 

Işık renklerin algılanmasını da etkiler. Đster bir restoranın veya perakende mağazasının 

duvarlarında olsun, isterse de bir ürün paketinde olsun, renklerin görünür olmasını sağlayan 

elektrik ışığıdır. Elektrik ışığının iki ana şekli vardır: Akkor ve flüoresan. Akkor ışıklar soğuk 

renklere zayıf bir görünüm sağlarken, sıcak renklerin görünümünü artırır. Halojen, akkor 

ışığın özel bir şeklidir. Dünya çapında kullanılan ışıkların %67’si flüoresan ışıktır, fakat sıcak 

renklerden yoksundur. Mavi ve yeşil rengi artırmasına rağmen; kırmızı, turuncu ve sarıyı 

donuklaştırır (Singh, 2006, 783-784).   

Sayles (1961), “beyaz” ışık kaynağı olarak düşünülen en az yedi farklı flüoresan 

lamba olduğunu belirterek, özellikle yiyecek işletmeleri yöneticilerinin yemek yenen alanların 

aydınlatmasına özen göstermesi gerektiğini ifade etmektedir. Sayles (1961)’e göre farklı 

flüoresan tüpleri farklı renkler üretmektedir.  
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Aydınlatma armatürleri de tasarım kadar iyi seçilmelidir. Küçücük avizeler ve çok 

ufak duvar konsolları da, restoranı aydınlatmaktan ziyade sert ışınlar saçan devasa kristal 

ucubeler kadar gülünç olabilir. Aydınlatma, başarılı bir restoranın en önemli öğelerinden 

biridir, fakat üzerinde durulması gereken nokta aydınlatmanın tüm alana yayılması ve kontrol 

edilebilir olması gerektiğidir (Pahlman, 1961, 41). Işık aynı zamanda renkli duvar 

yüzeylerinden ve diğer nesnelerden yansımaktadır. Bu nedenle iç tasarım planlamasında ışığın 

tüm bu yönlerinin hesaba katılması gerekir (Suarez-Solis, 1965, 69). 

 “Kontrollü ışık”, sezonluk, durumsal, sürekli müşterilere göre vb gerekliliklere dayalı 

olarak “işlevsel boyut” sağladığından ötürü ona harcanan her kuruşa değmektedir. Yanlış 

aydınlatma parlak kırmızı bir ıstakozu iğrenç bir mora; bayanların ten rengini ise mide 

bulandırıcı soluk bir yeşile çevirebilir. Bunun da kazançlı bir tarafı yoktur (Motto, 1965, 79)! 

Çok güzel ve pahalı oteller inşa edip temel aydınlatma gereklerini göz ardı edemezsiniz 

(Feder, 1965, 68). 

Đyi aydınlatma kesinlikle parlak ışık ya da yüksek aydınlatma anlamına gelmez. 

Aslında tam tersidir. Uygun rengin uygun şekilde yerleştirildi ği yumuşak, memnun edici, 

hoşa giden ışık demektir. Işığı olması gerektiği yere koymak ve biçimini bozmadan 

çeşitlendirmektir. Işığı yoğunlaştırmak için gölgeleri kullanmak demektir. Atmosfer demektir 

(Feder, 1965, 66). 

Üstelik iyi bir aydınlatma ile yeri (alanı) daha estetik ve işlevsel kılmanın yanı sıra, 

müşterilerin farkında olmadıkları belirli davranışlar (daha uzun süreli kalma, ürünleri daha 

yakından görme isteği, satın alma niyetleri vb) da ortaya çıkarılabilir (Summers ve Hebert, 

2001, 146). 

Işık donanımının psikolojik etkisi kaçınılmazdır. Sıcak ve soğuk, sert veya soft, 

rahatlatan, heyecanlandıran ve insanın içini karartan ışık vardır. Kapalı bir günde gelen güneş 

ışığı ruh halimizi değiştirir. I şık sayesinde gözlerimizi açtığımız andan kapadığımız ana kadar 

görmeye ve tepki vermeye başlarız (Feder, 1965, 66). 

Pahlman’a (1961) göre aydınlatma müzik gibi kullanılmalı; zamana, yere ve ruh 

haline uygun olmalı. Bir alan kalabalık ve ses desibeli de yüksekse aydınlatma parlak ve canlı 

olmalı. Fakat daha ilerleyen saatlerde aydınlatmanın yumuşak ruh haliyle örtüşecek şekilde 

azaltılması gerekir. Hatta, satışların çeşitli tiplerinde, örneğin bir restoranda çoğu zaman farklı 

saatlerde, aydınlatmanın farklı derecelerine tepki verilir.  

Aydınlatmanın tüketici davranışı üzerindeki psikolojik etkileri özellikle şaşırtıcıdır. 

Işığa verdiğimiz tepki, anne babamızın bizi yatırarak, ışıkları kapatıp, sessiz olmamızı ve 

uyumamızı söylemesiyle başlamış olabilir. Tekrarlanan durumlardan geçen, çoğu bireylerin 
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loş aydınlanmış odalara karşı tepkisi sakinleştirici etkisindendir. Aydınlatma ruh halini, tonu 

ve servis buluşmasının hızını belirleyebilir. Tüketiciler, ışıklar azken daha yumuşak konuşur, 

hizmet ortamı resmi algılanır ve servis hızı yavaşlar. Tersine, parlak bir şekilde aydınlatılmış 

hizmet ortamları, daha gürültülüdür, müşterilerin kendi aralarında ve çalışanlarla kurduğu 

iletişim daha sıktır ve tüm ortam daha az resmi, heyecan verici ve neşeli olarak algılanır 

(Hoffman ve Bateson, 1997, 226-227). 

Zarif otel lobilerinde, restoranlarda, departmanlı mağazalarda ve benzeri işletmelerde, 

ışığın altındaki müşteri çoğu zaman ihmal edilir. Örneğin bir bayan size görünüşüyle ilgili –

alışveriş için gittiği yerlerde cadı gibi görünmesi gibi- sorunlarından söz edebilir. (Feder, 

1965, 66). 

Bununla birlikte, ortalama bir tüketicinin aydınlatmanın etkilerini ve unsurlarını 

tanımlaması zordur ve aydınlatmaya ilişkin kelime hazinesi sınırlıdır. Parlaklık gibi terimler 

aydınlatma uzmanları ve tüketiciler için farklı anlamlara gelebilir (Summers ve Hebert, 2001, 

146). 

Yemek yenen ortamın aydınlatılması oldukça tartışmalı bir konudur. Neredeyse tüm 

restoran sahiplerinin bu konuyla ilgili kendi fikirleri vardır ve ne kadar farklı oldukları önemli 

değil, “başarılı” olanlar haklı olanlardır. Kötü yemeğin karanlık ile saklanamayacağı açıktır. 

Kokusu ve tadı kendini ele verir. Fakat iyi yemeği neden karanlıkta sunuyorsunuz? Şayet 

yemek iyiyse neden saklayasınız (Feder, 1965, 66)? 

Feder (1965)’e göre bir restoranda aydınlatma sanatının ilk basamağı müşteri 

masasında yeterli aydınlatmayı sağlamaktır. Buradaki ışık parlak olmamalı, aksi halde 

romantizmi yok eder. Đlgi merkezi olan müşteri masasında hafif bir yoğunluk, masanın 

çevresinde ise daha az parlaklık olmalıdır. Bu zıtlık daha çok ilgi çekerek harika bir restoran 

ortamı sağlayacaktır. Oysa genelde her masayı ayrı ayrı aydınlatmak yerine tüm salonu 

aydınlatma şeklinde bir düşünce vardır. Sonuçta ortaya çıkacak olan özellikten yoksun, 

atmosfersiz bir monotonluktur. Đdeal aydınlatma tasarımı, her masaya bireysel odaklanmayı 

sağlamaktadır, böylece her masa restorandan ayrı bir ada meydana getirir. Her adada menüyü, 

yiyecekleri, kap kaçağı ve insanları görecek yeterli aydınlatma olmalıdır. 

Restoran ışıklandırmasında kaçınılması gereken iki şey vardır. Birincisi kafanın 

üstünden dökülen ışık insanların gözlerinde gölgeler yaratarak onlara asık bir çehre çizer. 

Đkincisi ise masalardaki flüoresan ışıktır. Gerçek renkler flüoresan ışıkta kaybolur, bozulma 

meydana gelir ve yiyeceklerin görüntüsü mahvolur. Tüm flüoresan lambaları ortama mavi 

renk ekler. Mavi ışıkta insanlar daha bitkin görünür, kırmızı, kahverengi ve turuncu renkteki 
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iştah açıcı yiyeceklerin ise rengi koyulaşır. Üstelik flüoresan ışık tüm alana dağılır, akkor ışık 

gibi bir odakta toplanıp yönlendirilemez (Feder, 1965, 68). 

Aydınlatma mağaza atmosferiğinin önemli bir unsurudur. Đyi aydınlatılmış ürünleri ile 

çekici bir mağaza, alışveriş edenleri mağazayı gezmeleri, daha fazla kalmaları ve satın almada 

bulunmalarını sağlayacak şekilde etkileyebilir. Aydınlatmanın önemi ve yararları bilinmesine 

karşın bu konuda çok az deneysel çalışma yürütülmüştür (Summers ve Hebert, 2001, 145). 

Örneğin Summers ve Hebert (2001), iki ayrı perakende mağazasında aydınlatmanın 

tüketici davranışları üzerindeki etkisini video kamera ile sonuçları kaydetmek suretiyle 

araştırdıkları çalışmalarında farklı ışık düzeylerinin tüketicilerin “yaklaşma” davranışını 

etkilediğini doğrulamışlardır. Daha evvel yapılan çalışmalarla da tutarlı olacak şekilde; daha 

parlak aydınlatma tüketicilerin ürünlerle daha yakından ilgilenmesine ve hatta mağazada daha 

fazla vakit geçirmelerine yol açmıştır. 

Knez ve Enmarker (1998) tarafından yürütülen bir araştırmada ise ışık algılamalarının 

cinsiyetlere göre değişiklik gösterdiği ortaya konulmuştur. Işığın katılımcılar üzerinde bilişsel 

hiçbir etki göstermemesine karşın, ruh halini değiştirebildiği gözlemlenmiş ve söz konusu 

cinsiyetler olduğu zaman; aynı derecedeki aydınlatmanın erkeklere kıyasla bayanlar 

tarafından daha parlak, daha yoğun veya daha loş, daha soft olarak algılandığı belirtilmiştir. 

 
 
2.4.1.2. Renk 

 
Görsel teoriler, insan gözünü elektronik bir alıcıya benzetmektedir (Suarez-Solis, 

1965, 69). Buna göre “renk”, dalga boylarıyla taşınarak gözler tarafından emilen ve beyinde 

gördüğümüz haliyle renklere dönüşen ışıktır (Singh, 2006, 783). 

Işık altı farklı renkten oluşan bir tayfa (spektruma) ayrıştırılabilir: Kırmızı, turuncu, 

sarı, yeşil, mavi ve mor. Kırmızı, dalga boyu en uzun olan, mor ise en kısa olan renktir 

(Singh, 2006, 783). 

Bir rengin tonu veya derecesi dalga boyu ile belirlenir. Kısa dalga boyları “soğuk” 

renkler ile ilgili iken, uzun dalga boyları “sıcak” renkler ile ilgilidir (Babin vd, 2003, 542). 

Renkli nesneler göze yalnızca belirli bir dalga boyunun ışığını yansıtır; beyaz tüm renkleri 

(veya ışığın tüm dalga boylarını) yansıtırken siyah hiçbirini yansıtmaz (Suarez-Solis, 1965, 

69). Sarı olarak görünen bir nesne, sarı hariç renk tayfındaki tüm renkleri emer (Singh, 2006, 

783). 

Literatürdeki tutarlı bir bulgu; kısa (uzun) dalga boyundaki renklerin tercih 

edil(me)diği şeklindedir. Bundan dolayı genellikle mavi ortamlar, turuncu ortamlara kıyasla 
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duyguları daha iyi uyandırır (Babin vd, 2003, 542). Bununla birlikte sıcak ve soğuk renkler 

arasındaki ayırım da görecelidir; örneğin kırmızı ve sarı bir araya geldiğinde, sarının 

kırmızıdan daha sıcak olduğu düşünülür. Ancak renk deneyimleri kişiden kişiye değiştiğinden 

dolayı, bireylerin rengi nasıl deneyimlediğini bilmek mümkün değildir (Singh, 2006, 783). 

Uzun süre bakılan görüntülerden sonra gözün renk alıcıları etkilenerek bakılmış olan 

rengin zıddıyla güçlü bir karşılık verir. Örneğin; uzun süre kırmızı bir nesneye yoğun bir 

şekilde bakılmışsa ve sonra nötr bir alana bakılırsa, görüntü sarı olacaktır. Görüntü-sonrası 

(after-image) olgusu denilen bu durumun, renk tasarımcıları üzerinde güçlü bir etkisi vardır. 

Bundan dolayı uyumlu veya zıt renkler kullanılır. Tamamlayıcı renkler renk tayfında birbirine 

yakın olan renklerdir (Suarez-Solis, 1965, 69). 

Rengin, bireyler üzerindeki psikolojik etkisi, üç özelliğinden ileri gelmektedir: Tonu, 

değeri ve yoğunluğu. “Ton” kırmızı, mavi, sarı veya yeşil gibi asıl renk ailesini ifade eder. 

“Değer”, renklerin açıklık veya koyuluğunu belirtir. Koyu renkler “gölge” olarak, daha açık 

değerler ise “tint” (açık ton) olarak adlandırılır. “Yoğunluk” ise rengin parlaklık ya da 

matlığını tanımlar  (Hoffman ve Bateson, 1997, 224).  

      Daha koyu renkler büyük boş alanları daha küçük gösterirken, açık renklere boyanmış 

ofisler daha büyük görünme eğilimindedir. Diğer yandan, daha koyu renkler tüketicilerin 

dikkatini çekmeye devam edebilir. Perakendeciler, çoğunlukla müşterilerin yalnızca %25’inin 

mağazanın yarıdan fazlasını görmesi sorunuyla karşılaşmaktadır. Bazı perakendeciler ise, 

müşterilerin dikkatini çekmek için arka duvarları daha koyu renklere boyayarak, müşterilerin 

mağazanın daha ilerilerine gitmesi konusunda başarı kazanmışlardır. Rengin yoğunluğu da 

hizmet işletmesinin atmosferinin algılanmasını etkilemektedir. Örneğin; parlak renkler, mat 

renklere kıyasla nesneleri daha büyük gösterir. Bununla birlikte, mat renkler, daha yumuşak 

(soft) algılanırken, parlak renkler daha kaba ve sert olarak algılanır. Genelde, çocuklar daha 

parlak renkleri tercih eder görünürken, yetişkinler daha soft tonları tercih etme eğilimindedir 

(Hoffman ve Bateson, 1997, 224-225). 

Renklerin açık veya koyu olması bir nesneyi daha yakın veya uzak gösterebileceği 

gibi, bir odanın daha parlak veya mat renklere boyanması da benzer şekilde daha küçük ya da 

daha büyük gösterecektir. Dolayısıyla renklerin değeri ve yoğunluğu ile mekanların algılanışı 

arasında önemli bir ilişki vardır..  

 Renk algılaması karmaşıktır. Bazı araştırmacılar renklerin “dikkat çekici özellikleri” 

olduğuna ve bu özelliklerin bilişsel kaynaklara gereksinim duyduğuna ilişkin kanıtlar 

sunarlar. Bazıları ise renklerin bilinçaltında algılandığını ve insanları bilinçsiz bir şekilde 

etkilediğini belirtmektedir. Renkler belirli ruh hallerini ortaya çıkarır (Skorinko vd, 2006, 
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975). Bundan dolayı, mesela diş hekimlerinin, muayenehanelerinin duvarlarını hastaların 

endişelerini yatıştırmak amacıyla maviye boyadıkları bilinmektedir (Grossman ve Wisenblit, 

1999, 80). 

Renk üzerine yapılan araştırmalar, onun yalnızca insanların algılamalarını ve 

tutumlarını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda biyolojik karşılıklar da ortaya 

çıkarabileceğini göstermektedir (Robson, 1999, 59). Psiko-fizyoloji alanında yapılan 

araştırmalar; kırmızı, turuncu ve sarı gibi sıcak veya yüksek dalga boyu olan renklerin; mavi, 

yeşil ve beyaz gibi soğuk veya kısa dalga boyu olan renklerin tersine fizyolojik etkileri 

olabileceğini belirtmektedir. Örneğin yapılan bir çalışmada mavi ışıkla kıyaslandığında, 

kırmızı ışığın kan basıncını, solunum hızını ve göz kırpma sıklığını artırdığı tespit edilmiştir 

(Chebat ve Morrin, 2007, 190). 

Renkler yüzyıllardır sağlıkla ili şkilidir. Antik Mısır hekimleri kimi rahatsızlıkların 

tedavisinde hastalarına (ışığın yansımaları ile) renk banyosu yaptırırlardı. Kırmızının 

karaciğere enerji verdiğine, kıpkırmızı bir rengin kan basıncını artırdığına, morun kan 

basıncını düşürdüğüne, turuncunun akciğerleri kuvvetlendirdiğine ve kalsiyum 

metabolizmasını artırdığına, yeşilin ortak sinir sistemini canlandırdığına ve sarının sindirim 

sistemine güç verdiğine inanılırdı (Singh, 2006, 784).   

Renkler çok tartışılır. Bazıları, insanların renklere karşı verdikleri tepkilerin 

değişmediğini ve bundan dolayı renklerin herkese uygulanabileceğini savunurken, diğerleri 

renklere verilen tepkilerin ve renk tercihlerinin kültüre, cinsiyete ve yaşa bağlı olarak 

değiştiğini iddia ederler (Singh, 2006, 786).   

Daha önce yapılan çalışmalara da atıfta bulunan Chebat ve Morrin (2007), kişilerin 

renk tercihlerinin veya renklere karşı verdikleri tepkilerin (1) kültür ve alt kültüre, (2) yaşa, 

(3) cinsiyete, (4) ırka ve (5) kişili ğe bağlı olarak farklılıklar gösterdiğini belirtmektedirler. 

Renkler kültür ve din ile ilişkilidir. Turuncu Hindu dininde kutsal renktir, fakat 

Zambiya’daki Ndembo kabilesi, turuncuyu renk olarak dahi tanımaz. Müslümanlar için yeşil 

renk kutsaldır. Ve siyahın M.Ö. 2300 yıllarına kadar giden daima olumsuz bir anlamı vardır 

(Singh, 2006, 784).  Ancak kültür ve renk arasındaki bağlantı hala büyük çapta 

araştırılmamıştır. Günümüze kadar bu konuyla ilgili geliştirilen teoriler, kültür ve 

atmosferiğin tüketici davranışı üzerindeki müşterek etkilerinin ve bu etkilerin altında yatan 

psikolojik süreçlerin anlaşılmasıyla sınırlı kalmıştır (Chebat ve Morrin, 2007, 190). 

Grossman ve Wisenblit’e (1999) göre çağrışımsal öğrenme, yani insanların renklere 

daha evvelki deneyimlerine dayanarak çeşitli anlamlar yüklemesi, değişik kültürlerdeki 

insanların belirli renklere belirli anlamlar vermesini açıklayacak bir yapıdır. Örneğin Batıda 
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yeşil mutluluk, beyaz saflık, siyah matem, kırmızı aşk ve ihtilal, sarı ise nefretin rengidir. 

Çin’de beyaz dürüstlük, sarı ise güvenilirlik ile ilişkilendirilir. Hint kültüründe siyah 

monotonluk ve budalalığı, kırmızı ise hırs ve arzuyu ifade eder.  

Farklı kültürler renklere benzer veya ayrı anlamlar yükleyebilir. Örneğin kırmızı Çin, 

Kore, Japonya ve ABD’de sevgi ile ilişkilendirilmiş olmakla birlikte, Çin’de aynı zamanda iyi 

yemekle ve tatla ilişkilidir. Üstelik Çin’de kırmızı renk ile ilgili çok güçlü bir çağrışım 

olduğundan dolayı bu ülkede faaliyette bulunmak isteyen küresel pazarlamacılar bu rengi 

kullanmak isteyebilir (Grossman ve Wisenblit, 1999, 83). 

Renkler stratejik bir şekilde yönetilmeleri halinde bir pazarlama silahı olarak 

kullanılabilir. Renklerin stratejik olarak yönetimi; pazarlama manivelasının yaşamsal bir 

unsuru olarak renklerin planlı ve tutarlı kullanımını sağlayacak ve farkındalık, farklılaştırma, 

memnuniyet, marka tanınırlığı ve sadakati bakımından ölçülebilir değer katacak şekilde 

gerçekleştirilmelidir (Funk ve Ndubisi, 2006, 49). 

Çoğu çevre psikologu, belirli renklerin kullanımının müşterilerin davranışlarını 

etkileyebileceğini iddia etmektedir (Booms ve Bitner, 1982, 38). Singh (2006) de renklerin 

gerçekten de önemli ve kontrol edilebilir bir pazarlama değişkeni olabileceğini belirterek, 

yöneticilerin gerek kullanacakları renkleri belirlerken, gerekse de uygularken hedef 

pazarlarının bu seçimlere ilişkin deneyimlerinin aynı şekilde olmayacağının farkında olmaları 

gerektiğini vurgulamaktadır, “çünkü renkler aldatıcıdır” (s. 788).   

Kırmızı renk, metabolizma üzerindeki etkisinden dolayı iştah açıcı bir renktir, fast-

food restoranlarda en gözde renk olma nedeni de bundandır. Sarı renk de müşterilerin 

dikkatini çektiği, iştahı artırdığı ve yemeye teşvik ettiğinden ötürü fast-food restoranlarda 

kullanılmaktadır. Tersine daha resmi restoranlar, müşterilerini sakinleştirmek ve rahatlatmak 

için mavi rengi kullanır. Bu şekilde rahatlayan müşterilerinin kalma süresini uzatmasını 

bekler. Daha uzun süreli kalışlar da daha fazla yiyecek, şarap, kahve veya tatlı, diğer bir 

deyişle daha fazla satış demektir. Bu, bu tip restoranların satışlarını artırmak için kullandıkları 

önemli bir stratejidir. Mavi sakinlikle ilişkili olmasına karşın, fazla kullanıldığı taktirde iştah 

bastırıcı olabilir! Böyle bir sonuç normal restoranlar için istenmemekle birlikte, hepsini-

yiyebilirsiniz tipi açık büfe restoranlar bundan kazanç sağlayabilir. Böyle bir durumda, 

renkleri kullanarak bu sayede sürekli müşteriler çok fazla yemezse, restoran sahibi satışları 

artırmak yerine giderleri azaltmak yoluyla kar edecektir (Singh, 2006, 785-786).   

Renkler yemek yiyenlerin ruh hallerini etkilediğinden dolayı en önemli tasarım 

unsurudur (Pahlman, 1961: 40). Renklerin yiyeceklerle de güçlü bir ilişkisi vardır. Đnsanlar en 

çok kırmızı-sarı tayfındaki yiyeceklerden hoşlanır: Kızarmış patates, kırmızı elmalar, çilekler, 



 35 

kirazlar, portakallar, şeftaliler, limonlar, mısır, tereyağı vs. Yiyeceklerdeki renk tercihi sarı-

yeşile kayar, ancak taze yeşillik salatası ve bezelye, brokoli, ıspanak da kesinlikle tercih edilir. 

Mavi, mor ve pembe diğer renklerden çok daha az iştah açıcıdır; yine de bazı şekerlemelerde 

tercih edilir ve yiyeceklerin arka plan renkleri olarak kullanımı daha uygundur (Suarez-Solis, 

1965, 69).  

Pazarlamacılar, çağrışım teorisini belirli renkler için anlamlar yaratmak ve bir renk 

etrafında marka imajını geliştirmek amacıyla kullanabilirler (Grossman ve Wisenblit, 1999, 

81). Renkler aynı zamanda bir ürünü farklılaştırmak için de kullanılabilir. Genellikle 

meşrubatlarla ilişkili olan renk kırmızı olmasına karşın, Pepsi mavi renk etrafında bir strateji 

geliştirmiştir (s. 83). Bununla birlikte, tüketicilerin sahip olduğu diğer çağrışımlar ile 

pazarlamacıların renklerin kullanımına ilişkin niyetleri çakışabilir. Örneğin yeşil ve mavi gibi 

açık hava sporlarının renkleri, spor ürünleri mağazası ile ilişkilidir, kırmızı renk normalde 

yaklaşma davranışına yol açmakla birlikte, böyle bir mağaza ortamı için hiç de uygun değildir 

(s. 80). 

Grossman ve Wisenblit (1999), klasik şartlanmanın renkler için de söz konusu 

olduğunu belirterek, tüketicilerin renk tercihlerinin öğrenmeye dayalı olarak değişebileceğini 

savunmaktadırlar. Bu görüşe göre bir renkle ilgili olumlu bir deneyim renk tercihine de 

yansıyacaktır. Bireyin bir renge karşı olan tutumu ise o rengi taşıyan herhangi bir ürünün 

seçimini etkileyecektir (Funk ve Ndubisi, 2006, 43).  

Pek çok tüketicinin, olumlu bir uyarıcının çağrışımı ile ortaya çıkmış olan gözde 

renkleri vardır. Yine de, gözde renkler tüketicinin ürünler için olan renk tercihini tam olarak 

açıklamaz. Çünkü tüketiciler, renklere verilen karşılıkların anlaşılmasını güçleştirecek şekilde, 

çeşitli ürün bağlamları için geniş bir renk çağrışım yelpazesi geliştirmiş olabilir. Arabalar, 

evler, yiyecek ve içecekler, vb her tür şey ve ortam için kişilerin farklı renk seçenekleri 

olabilir. Örneğin araba seçiminde siyah, ev seçiminde krem, mobilya seçiminde kahverengi 

veya beyaz ön plana çıkabilir (Grossman ve Wisenblit, 1999, 78-80).  Üstelik renkler farklı 

insanları farklı şekilde etkilemektedir (Singh, 2006, 785). Pazarlama uzmanlarının, tüketicileri 

çekecek ürün renkleri belirlemede renk danışmanlarına sıkça başvurma nedenlerinden birisi 

de budur (Grossman ve Wisenblit, 1999, 78). 

Renkler, geçen zamanla ilgili algılamaları da etkilemektedir. Kırmızı ışık altında 

zaman daha yavaş ilerler gibi görünürken, nesneler de daha büyük ve ağır algılanmaktadır. 

Tersine mavi ışık altında zaman daha çabuk geçmiş gibi gelirken, nesneler de daha küçük ve 

hafif görünmektedir. Kumarhaneler bu ilkeyi avantaja dönüştürür –müşterilerine 

kumarhanede çok fazla zaman geçirmediklerini düşündürmek ve onları daha fazla 
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heyecanlandırmak için kırmızı ışık kullanırlar (Singh, 2006, 786).  Yapılan araştırmalar da 

kumarhaneler gibi heyecanın fazla olduğu mekanlar ile hareketin fazla olduğu mekanları 

(fast-food restoranlar) heyecan verici renk olan kırmızı ile boyamayı önermektedir (Odabaşı 

ve Barış, 2002, 138-139). 

Renk ve zaman ilişkisi ile ilgili söylenebilecek bir başka husus da zamanla birlikte 

insanların renk tercihlerinin de değişmekte olduğudur (Singh, 2006, 786).   

Renk yazını oldukça geniştir ve büyük ölçüde bölümlere ayrılmıştır. Pazarlama 

alanında şimdiye dek renk temelli teori de geliştirilmemiştir. Araştırma alanı, tüketicilerin 

ürünlerin renklerine verdikleri karşılıkları açıklamada kullanılabilecek olan, çağrışımsal 

öğrenmeye ilişkindir (Funk ve Ndubisi, 2006, 42).  

Renklerle ilgili yapılan çalışmalar dört başlık altında toplanabilir; (1) renkler ve sağlık, 

(2) renkler ve kültür, (3) renkler ve duygular ve (4) renkler ve cinsiyet (Singh, 2006). 

Araştırmacılar renk çağrışımlarının insanlık tarihine (insanoğlunun geceyi koyu mavi, 

dolayısıyla da edilgenlik ile; parlak sarıyı ise gün ışığı ve heyecanla ilişkilendirdiği zamana) 

bakılarak açıklanabileceğini ifade etmektedirler (Grossman ve Wisenblit, 1999, 80). 

Babin vd (2003) renk algılamalarının ve renk ve ışık kombinasyonunun sürekli 

müşterilerin niyetleri üzerindeki etkisini araştırmak için senaryo tipi bir çalışma 

gerçekleştirmiş ve şu sonuçlara ulaşmışlardır: (1) müşteriler, iç kısmı mavi renk olan yeni bir 

dükkandan alışveriş yapmaya daha olumlu tepki vereceklerdir, (2) turuncu renk ile parlak 

ışıklar, duygu ve heyecanı düşürdüğünden dolayı alışveriş niyetlerini azaltmaktadır, (3) 

turuncu renk - parlak ışık kombinasyonu çok düşük fiyat beklentisi yaratmaktadır, (4) tersine, 

turuncu renk ile soft ışık kullanımı en adil fiyat algılamasına yol açmış, diğer bir deyişle 

verilen yüksek fiyatlar dahi uygun karşılanmıştır.  

Funk ve Ndubisi (2006) tarafından gerçekleştirilen ve cinsiyetler ile renk seçimlerinin 

ürün tercihleri üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışma sonucunda; cinsiyetin, renk boyutları 

ile ürün seçimi arasındaki ilişkiyi etkilediği ortaya konulmuştur. Buna göre; renk değerlerinin 

ürün seçimi üzerindeki etkisi erkeklerde daha yüksekken, renklere olan tutumun ve renk 

çekiciliklerinin tercihlere yansımasının bayanlarda daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Cinsiyetler arasında renklerin algılanmasında farklılıklar olduğunu Singh (2006) de ifade 

etmektedir (s.785).   

Chebat ve Morrin (2007) ise bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdikleri ve sıcak ve 

soğuk renklerin (1) tüketici algılamaları üzerindeki, (2) farklı alt kültürler üzerindeki etkileri 

ve (3) renklere verilen tepkilerde önceliğin bilişsel mi yoksa duygusal mı olduğu üzerine 

yürüttükleri araştırmaları sonucunda; (1) dekor planlarının tüketicilerin mağaza çevresinin 
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kalite algılamalarını etkilemek suretiyle ürün kalitesi algılamalarını etkilediği, (2) farklı alt 

kültüre sahip tüketicilerin renklere farklı tepkiler verdiği (Fransız asıllı Kanadalılar sıcak 

renklere, Amerikan asıllı Kanadalılar ise soğuk renklere daha duyarlıydı), (3) dekorun 

alışveriş edenlerin (kendi belirttikleri kadarıyla) ruh halleri veya heyecan ve memnuniyet 

durumları üzerinde ayırt edilir bir etkisi olmadığı ortaya konulmuştur. Zaten Chebat ve 

Morrin (2007) de renklerin duygusal etkileri olması durumunda, renklere karşı verilen 

kültürler arası tepkilerin bu kadar güçlü olmayacağını, dolayısıyla da renklerin, daha doğrusu 

mağaza ortamında kullanılan renklerin, duygusal karşılıklara yol açmayacağını 

belirtmektedirler. Buna göre atmosferik unsurlardan bazıları kişileri duygusal olarak 

etkilerken, bazılarının bilişsel etkilerinin olması mümkündür. 

Renklerle birlikte diğer atmosferik unsurların varlığı da önemlidir. Örneğin müzik, 

ışık, koku vb unsurların renklerle etkileşimi nasıl olmaktadır, gibi soruların ne yazık ki pek 

fazla üzerinde durulmamıştır bugüne kadar. Ancak yine de kısıtlı da olsa bazı çalışmalar 

mevcuttur. Örneğin klasik müzik ve yumuşak (soft) ışıklar, müşterinin daha yüksek fiyat 

beklentisine yol açar, ışıklar rengin etkisine aracılık edecektir. Ayrıca parlak flüoresan (soft) 

ışıklar ile sıcak (soğuk) renkler indirimli (prestijli) yer algılamasıyla daha tutarlıdır. Parlak 

ışık altında, kırmızı bir restoranda olan bir müşteri nadiren someliyerden (şarap garsonu) bir 

şeyler talep eder. Böyle bir çevrede müşteri ancak bir parça peçete isteyebilir (Babin vd, 2003, 

542). Sonuçta ışık ve renk insanların ruh halini değiştirir, atmosfer yaratmayı sağlar ve 

yiyecek satışlarını etkiler (Suarez-Solis, 1965, 69). Yine de renk ve ışık seçimi karmaşık bir 

sorundur ve diğer faktörleri de hesaba katmak akıllıca olacaktır (Babin vd, 2003, 549). 

Önemli bir başka nokta da; renklerin bir arada kullanılmasının ayrı ayrı 

kullanılmasından farklı etkileri olabileceğidir, ancak bu etkiler henüz pazarlama bağlamında 

araştırılmamıştır. (Grossman ve Wisenblit, 1999, 87). 

 

2.4.1.3. Müzik 

 

Atmosfer, bazıları diğerlerinden daha kontrol edilebilir olan çok sayıda faktörden 

meydana gelmekte ve bu faktörlerden etkilenmektedir. Bunlardan biri de çok büyük ölçüde 

kontrol edilebilir olan ve yüksek seslisinden yumuşağına, hızlısından yavaşına, seslisinden 

enstrümantaline, heavy rocktan light rocka veya klasikten çağdaş kentsel müziğe kadar 

uzanan “müzik”tir (Miliman, 1986, 286).  
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Literatüre göre bir müzik yapıtının en az üç boyutu olabilir: Müziğin fiziksel 

özelliklerini simgeleyen fiziksel boyutu; yapıtın fiziksel özelliklerine bağlı olması muhtemel 

olan duygusal boyutu ve tercihsel boyutu (Herrington ve Capella, 1996, 29). 

Müzik genellikle eğlence aracı olarak düşünülmesine rağmen başka amaçlara ulaşmak 

için de kullanılabilir. Özellikle de çalışanlar ve/veya müşteriler arasında belirli arzu edilen 

tutumlar ve davranışlar geliştirmek için üretim tesislerinde, işyerlerinde ve perakende 

mağazalarında arka plan (fon) müziği kullanılmaktadır (Milliman, 1982, 86). 

Müzikal özellikler, davranışsal karşılıklar ortaya çıkarmak amacıyla tek başına 

kullanılabildiği gibi birlikte de kullanılabilmektedir. Tempo, ses düzeyi, perde, tarz, armoni, 

ritim ve duygusal değerlendirme temel müzikal özelliklerdendir (Herrington ve Capella, 1994, 

61). Müziğin davranışlar üzerindeki etkisini yumuşatan bir takım faktörler vardır. Bu faktörler 

müziğin yapısından veya algılanan özelliklerinden ziyade bireyin cinsiyeti, müzikal eğitimi, 

kişisel çağrışımları, yaşı, arka plan müziğinin işletmenin imajıyla uyuşup uyuşmaması gibi 

durumsal özelliklerdir (s. 56). 

Hızlı tempo ve orta ses düzeyinde çalınan major tarzda bestelenen parçalar “mutlu” 

şarkılar olarak ifade edilirken; yavaş tempo ve düşük ses düzeyinde çalınan minor tarzda 

yazılan parçaların “hüzünlü” olduğu düşünülür (Herrington ve Capella, 1994, 55). Çünkü 

müzik limbik sistemi, yani beyinde duyguların olduğu bölümü etkilemektedir (McDonnell, 

2007, 227). Dolayısıyla müzik ruh halini de etkileyebilir, ruh hali ise hizmet bekleme 

deneyimi ile müşterilerin hizmet organizasyonuna ilişkin değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi 

yumuşatır. Bundan dolayı bekleme deneyimi (özellikle de düşük-maliyetli deneyim) sırasında 

müzik, müşterilerin hizmet değerlendirmelerini ruh hali vasıtasıyla etkileyebilmektedir 

(Cameron vd, 2003,422). Yapılan çeşitli çalışmalar da müziğin; ruh halini, zaman 

algılamasını, yiyecek hizmetlerinde satışları, satıcılar ve alıcılar arası etkileşimleri, ürün 

seçimini, alışveriş zamanını ve satın alınan miktarını etkileyebildiğini göstermektedir 

(Spangenberg vd, 2005, 1584). Bundan dolayı arka plan müziği müşterilerin 

değerlendirmelerini, satın alma isteğini, ruh halini, idrakini ve davranışlarını etkileyebilen 

birkaç atmosferik değişkenden bir tanesi olarak kabul edilir (Herrington ve Capella, 1996, 

27). 

Çalışmalar, arka plan müziğinin, satışları en azından iki şekilde etkilediğini 

göstermektedir. Birincisi, tüketicilerin ruh halini etkileyen mağaza atmosferiyle ilgili 

tüketicinin algısını geliştirir. Đkincisi, müzik çoğu zaman mağazada geçirilen zaman miktarını 

arttırır (Hoffman ve Bateson, 1997, 227). 
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Bitner’in (1992) “Hizmet Çatısı” kavramından yola çıkarak “Müzik Çatısı 

(Müzikscape)” terimini ortaya koyan Oakes (2000) de tıpkı hizmet çatısında olduğu gibi 

tüketicilerin müziğe verdikleri karşılıkların da dekor, aydınlatma, döşeme vb diğer hizmet 

çatısı unsurlarından etkilenmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla kişilerin 

müzikle ilgili algılamaları ya da müziğin satın alma üzerindeki etkisini ölçerken diğer 

çevresel değişkenlerin kişiler üzerindeki etkileri ile müşterilerin bir hizmet ortamına girmeden 

önceki ruh hali, geliş amacı vb değişkenler de hesaba katılmalıdır. 

“Müzik Çatısı”; müziğin, hizmetin “kolay bozulabilirlik” sorununun da üstesinden 

gelmekte kullanılabileceğini ortaya koyan bir yapıdır, örneğin restoranlarda müziğin temposu, 

öğlen yemeği gibi düşük kazançlı yüksek talep dönemlerinde masa devir hızını artırmak için 

değiştirilebilir veya hafta ortası akşam yemeklerindeki gibi yüksek kazançlı düşük talep 

dönemlerinde harcama miktarını artıracak şekilde daha uzun süreli kalmayı teşvik edebilir 

(Oakes, 2000, 543). Hızlı müzikler enerji verir, bu nedenle hızlı trafik akışının beklendiği 

işletmelerde hızlı tempolu bir müzik çalınabilir (Odabaşı ve Barış, 2002, 145). Tersine, yavaş 

tempolu müzik çalmak masa devir hızını yavaşlatarak kazancı düşürebilirken, rahat bir öğlen 

yemeği atmosferi tercih eden ziyaretçilerin gelişini de artırabilir (Milliman, 1982, 91). 

Müziğin etkileriyle ilgili bir başka açıklama da -ister gönüllü olsun ister gönülsüz- 

kişilerin (yürüyüş, çiğneme, konuşma) hızlarını müziğin temposuna ve sesine göre 

ayarladıklarıdır (Herrington ve Capella, 1996, 27). 

Arka plan müziğinin, alışveriş eden (ya da hizmet alan) kişilerin davranışları üzerinde 

çeşitli etkileri vardır. Öncelikle hizmet sağlayıcı ya da satın alma deneyimi ile ilgili 

değerlendirmelerini etkilemektedir. Đnsanlar alışveriş esnasında müzik dinlemekten hoşlanır 

ve ilgili işletmenin kendilerini önemsediğini düşünür. Ayrıca çalınan müzikle bağlantılı olarak 

kişiler dükkan içerisinde ya da sıra beklerken daha az zaman geçmiş hissine kapılır 

(Herrington ve Capella, 1996, 27).  

Kişinin dikkatini ne kadar zamanın geçtiği ile ilgili düşüncelerden başka bir yöne 

çekmeyi başaran her şey, zamanla ilgili alınan bilgi miktarını azaltacak, dolayısıyla da 

algılanan süreyi kısaltacaktır. Algılanan bekleme süresini azaltacak çok sayıda örnek 

gösterilebilir; renk tayfı içerisinden daha açık tondaki “soğuk” renkler seçilebilir, müşteriler 

hizmet alımına dahil edilebilir, bekleme süresince insanlara yerine getirmeleri için işler 

verilebilir, eğlence imkanı sunulabilir, müşterilerin sağlık durumları sorulabilir vs, fakat 

pazarlama literatüründe en sık kullanılan çevresel değişken “atmosferik müzik”tir (Bailey ve 

Areni, 2006,190). 
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Bununla birlikte, arka plan müziğini kullanan çalışmalarda ortaya konulduğu gibi, 

hizmet ortamına olumlu duygular içinde giren kişilerin geçen zamana daha az dikkat ederek 

algıladıkları zamanın daha kısa olması mümkünken, tersine olumsuz ruh haliyle gelenler daha 

uzun süre geçmiş gibi değerlendirebilmektedirler (Oakes, 2000, 552). 

Bazı araştırmacılar ise (Herrington ve Capella, 1994) arka plan müziğinin belirli 

özelliklerinin alışveriş edilen süreyi ve harcamaları etkilemekte kullanılabileceğine dair sınırlı 

ölçüde kanıt olmasına karşın, satın alma noktasında alışveriş edenlerin ruh halini iyileştirmede 

kullanılabileceğini savunur (s. 61). Bekleme bağlamında müzik, algılanan süreyi kısaltan bir 

alıkoyucu/oyalayıcı (distractor, yani müşterilerin gerçekte olduğundan daha kısa süre 

beklediklerini düşünmelerini sağlayabilecek bir araç) olarak etkili olmasa da, tümevarım ve 

ruh hali - duygu taşınması yoluyla işlemektedir. Birazcık müzik, algılanan bekleme süresini 

artırabilir, ancak yine de beklemenin getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmede 

kullanılabilecek etkili bir araç olabilir (Hui ve arkadaşları, 1997, 102).    

Müzik aynı zamanda özel bir imaj yaratmak ya da pazarda konumlanmak için de 

kullanılabilir. Müziği sundukları hizmetle tutarlı olacak şekilde atmosfer yaratmada kullanan 

çok sayıda hizmet sağlayıcı söz konusudur. Uluslararası menüler sunan restoranlar (örneğin 

Meksikan, Çin, Đtalyan, Fransız) genelde o ülkenin müziğini çalar. Belirli yiyecek tiplerinde 

uzmanlaşan diğer restoranlar da müziği benzer şekilde kullanır (Herrington ve Capella, 1996, 

37).  

Müzik bir taraftan işletme imajı oluşturmaya ve/veya bu imajı güçlendirmeye yardım 

ederken, diğer taraftan sürekli müşterileri rahatsız edici de olabilir. Örneğin Hint raga müziği 

Hint Mutfağı’nda uzmanlaşan bir restoran için özel bir imaj yaratırken, Batılı müşteriler bu 

müziği can sıkıcı bulabilir (Herrington ve Capella, 1996, 37). Oakes (2000) de mağaza 

imajının müzik yoluyla geliştirilebilmesi halinde, bu durumun gelen müşterilere yansıyacağını 

belirterek örneğin müzik sesi gibi değişkenlerin hem belirli demografik pazar bölümlerini 

çekecek hem de istenmeyen bölümleri caydıracak şekilde değiştirilebileceğini ifade 

etmektedir. Sonuçta müzik, hizmet deneyimini azaltabilir. Bundan dolayı, hizmet ortamı 

tasarımcıları müziği imaj yaratmak, tanımlamak ya da güçlendirmek için kullanırken çok 

dikkat etmek zorundadırlar (Herrington ve Capella, 1996, 37). Örneğin Beethowen’ın 

“Ayı şığı Sonatı” lüks bir kitapçı dükkanının imajına uyum sağlarken, bir başkasının atmosferi 

ile örtüşmeyebilir (s. 56). 

Bir kişinin müzikal tercihi çok sayıda faktöre bağlıdır. Müzikal tercih müziğin yapısal 

özelliklerine ve karmaşıklığına göre değişme eğilimindedir. Buna ilaveten dinleyenin yaşına, 

aldığı müzik eğitimine, kültürel geçmişine ve müziğe aşinalığına göre de değişmektedir 
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(Herrington ve Capella, 1996, 29). Daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

gösteriyor ki; çalınan müziğe olan aşinalık, kişilerin geçen zamanı takip edip etmemelerine 

bağlı olarak, zaman algılamasını genişletebilir ya da kısaltabilir (Bailey ve Areni, 2006, 190).  

Müziğe olan aşinalık tercihlerde önemli olsa da belli bir süre çalındıktan sonra 

müşteriler aynı parçayı duymaktan usanabilir. Bundan dolayı seçilecek olan müziğin bıkkınlık 

vermeyecek kadar tanıdık olması gerekir. Bununla birlikte sürekli müşterilerin hoşuna giden 

bir müziği çalışanlar beğenmeyebilir. Örneğin bir hizmet işletmesinin genelde klasik müzik 

dinleyen yaşlı müşterileri varsa genç yaştaki çalışanlar bu müziği sıkıcı ve rahatsız edici 

bulabilir. Dolayısıyla hizmet sağlayıcı, hem müşterilerin hem de çalışanların kabul edeceği 

müzikleri seçmeye çalışmalıdır (Herrington ve Capella, 1996, 38). Üstelik çalışanlar da 

müşteriler için daha olumlu bir deneyime dönüşen fon müziğini dinlediklerinde daha mutlu ve 

verimli olma eğilimindedir (Hoffman ve Bateson, 1997, 227). Bundan dolayı hizmet 

sağlayıcılar, arka plan müziğinin aynı zamanda çalışanlar üzerine olan potansiyel etkilerini 

hesaba katmak zorundadır. Müzik çalışanların performansını veya ruh durumlarını olumlu ya 

da olumsuz etkileyebilir. Daha açık ifadeyle, çalışanlar şayet çalınan müzik hoşlarına gitmişse 

daha iyi çalışma ya da en azından daha iyi hissetme eğiliminde olurlar. Ancak şayet yapılan iş 

karmaşıksa ve özel bir dikkat gerektiriyorsa o durumda tüm müzikler performansı düşürücü 

etki gösterebilir (Herrington ve Capella, 1996, 38). 

Çalışma ortamında arka plan müziğinin incelenmesi çalışanların devamsızlığını 

azaltma, iş memnuniyetini artırma ve verimi artırma ile ilgilidir, ancak bu zamana kadar 

yapılan çalışmalarda müzik temposu ve fiziksel iş verimi arasında önemli bir bağlantı 

bulunmamıştır (Oakes, 2000, 552). 

Milliman’ın (1986), Mehrabian ve Russell’ın SOR modelinden yola çıkarak yürüttüğü 

bir araştırmada ise hızlı ve yavaş tempolu müziğin restoran müşterileri üzerine olan etkileri 

araştırılmış, sonuçta çalınan müziğin hem müşterilerin sipariş anından itibaren servis için 

bekleme sürelerini, diğer bir deyişle çalışanların hızını; hem de müşterilerin kalış sürelerini ve 

özellikle de sipariş ettikleri alkollü içecek miktarını doğrudan etkilediği ortaya konulmuştur. 

Hızlı tempolu müzik, servis süresini ve yemek yeme süresini kısaltırken, yavaş tempolu 

müzik tüketilen içki miktarını artırıcı etki göstermiştir. Milliman (1986) bu sonuçtan yola 

çıkarak, arka plan müziğinin restoran müşterilerinin davranışlarını önemli ölçüde etkilediği 

yargısına varmıştır. 

Herrington ve Capella’ya (1994) göre en uygun arka plan müziğinin seçiminde 

müzikle ilgili iki özellik dikkate alınmalıdır: Müziğin yapısal özellikleri ve duygusal 

özellikleri. Birincisi müzik bestesiyle ilgili altı tane unsurdan oluşurken (tempo, ses düzeyi, 



 42 

tarz, perde, ritim ve armoni), ikincisi dinleyenin profili ile alakalıdır (yaş, cinsiyet, gelir, 

eğitim düzeyi, meslek, müzik kültürü, vb). Dolayısıyla öncelikle hedef pazarın ve bu pazarın 

yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, etnik geçmiş ve müziğe aşinalık vb özelliklerinin çok iyi 

bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.   

Herrington ve Capella (1996), müziğin süpermarketlerdeki satın alma davranışlarını 

inceledikleri bir başka araştırmalarında ise bu konuda yapılacak çalışmaların diğer hizmet 

ortamlarında (örneğin sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, spor alanları, vb müşterilerin 

bizzat gördüğü hizmet ortamlarında) da uygulanabilir olduğunu belirtmektedirler.  

Müzik, ruh hali ve hizmet değerlendirmesi arasındaki bağlantıya ilişkin çok az 

araştırma gerçekleştirilmi ştir. Bu çalışmaların birisi de sevilen müziklerin, kişilerin süreç 

öncesi beklemeye olan tepkileri üzerine etkilerini inceleyen Hui vd (1997) tarafından 

yapılmıştır (Cameron vd, 2003, 422).  

Hui vd. (1997) yapmış oldukları çalışmada sevilen müzik (valence of music) 

duyulduğunda algılanan bekleme süresi daha uzun iken, sevilmeyen müzikte bu sürenin daha 

kısa olarak algılandığını belirtmişlerdir. Buna karşılık, aynı çalışmada sevilen müziğin 

bekleme süresine olmasa dahi beklemeye karşı verilen duygusal karşılıklarda önemli bir 

etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Hui vd’ne (1997) göre müzik, beğenilme derecesine 

bakılmaksızın, (hizmet organizasyonuna karşı olan yaklaşma davranışını kuvvetli bir şekilde 

etkileyen) hizmet ortamının duygusal olarak değerlendirilmesini iyileştirmektedir. Üstelik 

diğer ortam özelliklerinden olan ısı, renk ve kokunun algılanan bekleme süresi üzerinde hiç 

etkisi olmayabilirken, müzik yine de bekleme süresince müşterilerin duygularını 

etkilediğinden dolayı, bekleme ile mücadelede kullanılabilecek etkili bir araç olabilir (s. 102).  

Müziğin bir perakende ortamındaki insan davranışları üzerine etkisini araştıran 

Milliman (1982) ise, bir süpermarketler zincirinde 9 hafta boyunca iki farklı bağımsız 

değişken (yavaş tempolu / slow müzik ve yüksek tempolu müzik) kullandığı araştırmasının 

sonucunda müziğin yalnızca kendisinin değil, temposunun da müşterilerin davranışlarını 

etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre; -müşteriler alışveriş sonrası çalınan müziğin pek 

farkında olmasalar dahi- çalınan yavaş tempolu müzik mağaza içi trafik akışını yavaşlatırken, 

yüksek tempolu müzik artırıcı etki göstermektedir. Üstelik verdikleri bu tepkiler toplam satış 

rakamlarına da yansımakta ve yavaş tempolu müzikte daha çok satın alma eğilimindeyken, 

tersine yüksek tempolu müzik çalarken satın alma eğilimi azalmaktadır. 

Milliman’ın (1982, 1986) tersine; Herrington ve Capella (1996), bir süpermarket 

ortamında gerçekleştirdikleri ve arka plan müziğinin temposu ile ses ve beğeni düzeyinin, 

alışveriş edenlerin mağazada geçirdikleri zaman ve harcama miktarı üzerine etkilerini 
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araştırdıkları çalışmalarında çok farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Üç haftayı aşkın bir süre 

boyunca 140 müşteri üzerinde yürüttükleri araştırma sonucunda; müziğin ne temposunun ne 

de ses düzeyinin alışveriş edenlerin harcadıkları zaman ve para üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı, buna karşılık şayet çalınan müzik müşterilerin beğenisine uyum sağlamışsa hem 

kişi başı harcanan zamanda hem de harcanan parada artış olduğu kaydedilmiştir.  

Herrington ve Capella (1994), Milliman’ın (1982, 1986) önceki çalışmalarını, müziğin 

yalnızca temposu (hızlı ve yavaş) üzerinde durulduğu, ancak sesin sabit tutulması dışında 

diğer özellikleri (tarz, tını, perde, aşinalık, beğeni gibi) kontrol edilmediğinden, bu durumun 

temponun gerçek etkisinin ortaya konulmasını güçleştireceğinden ötürü eleştirmektedir. 

Herrington ve Capella (1996)’ya göre, daha önceki çalışmalarda (Milliman 1982, 1986) 

müziğin temposunun ve ses düzeyinin müşterilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı 

sonuçlar vermesinin nedeni bu çalışmalarda tüketici tercihlerinin hesaba katılmamış 

olmasından dolayı elde edilen sonuçların aslında tercihleri yansıtması da olabilir. Bununla 

birlikte, bireylerin müzikal seçimleri de esasında müziğin temposuna dayanmaktadır. 

Jacob (2006) ise Fransa’da bir barda 93 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmasında üç 

farklı müzik stilinin (bar müziği, çizgi film müziği ve popüler-top 40- müzik) bar 

müşterilerinin kalış süresi ve harcama tutarları üzerine etkisini gözlemlemiştir. Araştırmada 

asıl amaç popüler müzik ile genelde barlarda çalınan müziğin, müşteriler üzerindeki etkisini 

kıyaslamaktır. Her ne kadar yalnızca tek bir küçük barda gerçekleştirilmi ş de olsa, elde edilen 

bulgular (müzik stilinin müşteri davranışı üzerinde belirgin bir etkisi olduğu ve bar müziğinin 

hem müşterilerin kalış süresini hem de harcama miktarını artırdığı) önceki çalışmaları 

destekler niteliktedir. 

North ve Hardgreaves (1999), gerçekleştirdikleri bir çalışmada farklı karmaşıklık 

düzeyindeki müziklerin (düşük karmaşıklıktaki pop müzik, orta karmaşıklıktaki pop müzik, 

yüksek karmaşıklıktaki pop müzik ve müziksiz) insanların beklenen süreye ilişkin 

algılamaları üzerine etkisini değerlendirmiş ve bekleme süresiyle ilgili en düşük tahminlerin 

en yüksek karmaşıklıktaki pop müzikte ortaya çıktığını belirtmişlerdir.  

North vd. (2003), daha sonraki bir başka çalışmalarında bir restoranda farklı müzik 

tarzlarının (klasik, pop ve müziksiz) müşterilerin harcamaları üzerindeki etkisini araştırmışlar 

ve sonuçta diğer tüm atmosferik unsurlar sabitken, klasik müziğin müşterilerin harcamalarını 

(özellikle de başlangıç ve kahve) artırdığını bulmuşlardır. Bu durumun olası nedenlerini 

araştıran North vd. (2003), üç ayrı olasılık sıralamış ve sonuncusunun üzerinde durmuşlardır. 

Buna göre müşterilerin klasik müziği tercih etme nedenleri (1) klasik müziğin diğer 

atmosferik unsurlarla sinerji oluşturarak harcamaları artırması, (2) klasik müziğin müşteriler 
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tarafından en tercih edilen müzik olduğundan harcamaları etkilemesi ve (3) klasik müziğin 

seçkin bir atmosfer oluşturarak satın alma niyetlerini artırmış olması.  

Cameron vd (2003) tarafından bir laboratuar ortamında 127 üniversite öğrencisi ile 

gerçekleştirilen bir çalışmada ise ruh halinin, (ruh hali ile uyumlu olacak şekilde) tüm 

deneyim değerlendirmesi üzerinde doğrudan etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca ruh 

halinin yaratılan hizmet deneyimi değerlendirmesi üzerinde bekleme-uzunluğu 

değerlendirmesinden daha önemli olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı, bekleyen müşterilerin 

ruh halini iyileştirmek için kullanılan atmosferik ipuçları düşük-maliyetli bekleme deneyimini 

yönetmede son derece önemli olmaktadır. Ruh halini iyileştiren bir ortam yaratmak müzik 

dışında, örneğin renk, aydınlatma, manzaraya bakan geniş pencereler veya duvarlardaki 

tablolar gibi atmosfer unsurları tarafından da gerçekleştirilebilir (Cameron vd, 2003, 427-

428). 

Son 30 yıldır arka plan müziğinin müşterilerin satın alma davranışı ve zaman 

algılamalarına ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, yöneticilerin müziğin çeşitli 

atmosferik etkilerinin neler olabileceğine ilişkin fikirlerini ortaya çıkaracak bir araştırma ilk 

kez Areni (2003) tarafından Avustralya’da 221 işletme (otel, restoran, pub) yöneticisi 

üzerinde gerçekleştirilmi ştir. Bu çalışmaya göre “yöneticilerin”, atmosferik müziğin; doğru 

atmosferi yaratabileceği, farklı yaş bölümlerinin tercihlerini hesaba katması gerektiği, 

müşterilerin daha uzun süre kalmasını sağladığı, aynı müziğin çok fazla tekrar edilmesi 

halinde can sıkıcı olabileceği, 24 saatlik ritimlerin izlenmesi gerektiği, istenmeyen 

sessizlikten kurtarabileceği, müşteriler ile çalışanlar arasındaki etkileşimi kolaylaştırabileceği, 

arka plandaki istenmeyen gürültüleri engelleyebileceği, müşterileri işletmeye çekebileceği 

veya uzaklaştırabileceği konusunda hem fikir oldukları görülmektedir (s. 268). 

Wilson (2003) tarafından bir restoranda 300 kişi üzerine yürütülen araştırmada çeşitli 

müzik tiplerinin (klasik, caz, kolay dinlenen türde müzik, popüler müzik ve müziksiz ortam); 

müşterilerin restoranın atmosferi ile ilgili algılamaları, satın alma davranışları ile satış 

rakamları üzerine olan etkisi ve diğer değişkenlerle olan etkileşimi incelenmiş; şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

• Farklı müzik stilleri ve müziğin olmaması halleri, sürekli müşterilerin restoran 

çevresiyle ilgili algılamasını etkilemiştir. Müşterilerin müzik algılamaları ile 

restoran algılamaları arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

• Diğer araştırmacıların klasik müzik ile ilgili ortaya koydukları bulgulardan farklı 

olarak [örneğin Shepherd (1986), daha üst sınıftakilerin klasik müzik tercihlerini 

ifade etmiş, Areni ve Kim (1993), klasik müzik çalındığında daha pahalı şaraplar 
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satın alındığını ortaya koymuş, buna karşılık Baker vd (1994), klasik müziğin 

popüler müzikten daha karmaşık olarak algılanmakla birlikte hafif aydınlatma ile 

birlikte daha yüksek kalite beklentisine yol açtığını belirtmiştir] klasik müzik diğer 

müzik türlerine, hatta müziksiz duruma dahi kıyasla insanların restoranda daha az 

vakit geçirmesine ve daha az alkollü içki tüketmesine sebep olmuştur. Wilson 

(2003) bu durumu ankete katılan kişiler tarafından, klasik müziğin ortamla 

uyumsuz olduğunun belirtilmesiyle ilişkilendirmiştir.  

• Klasik ve kolay dinlenen müzik türlerinde müzik farkındalığı çok düşük olarak 

çıkmış, buna karşılık klasik ve kolay dinlenen müziğin uygunluğu yaşa bağlı 

olarak değişiklik göstermiştir.  

Özetle yapılan çalışmalar, müziğin (veya arka plan müziğinin) ruh halini (Herrington 

ve Capella, 1994, 1996; Hoffman ve Bateson, 1997; Hui vd, 1997; Areni, 2003; Cameron vd, 

2003; Spangenberg vd, 2005; McDonnell, 2007) ve tüketici algılamalarını (Herrington ve 

Capella, 1996; Hoffman ve Bateson, 1997; Wilson, 2003) etkilemek suretiyle genel olarak 

davranışları (Milliman, 1982, 1986; Herrington ve Capella, 1996; North vd, 2004), daha özel 

olarak ise tüketim davranışlarını etkilediğini göstermektedir. 

Örneğin arka plan müziği; bekleme deneyimlerini/ zaman algılamasını (Milliman, 

1986; Herrington ve Capella, 1996; Hui vd, 1997; North ve Hardgreaves, 1999; Cameron vd, 

2003;  Spangenberg vd, 2005; Bailey ve Areni, 2006), alışveriş zamanını /kalış süresini 

(Milliman, 1982; Hoffman ve Bateson, 1997; North ve Hardgreaves, 1999; Oakes, 2000; 

Areni, 2003; Wilson, 2003; Spangenberg vd, 2005; Jacob, 2006), karar verme sürecini 

(Hoffman ve Bateson, 1997), tüketim süresini (Milliman, 1986; Areni, 2003), ürün seçimini 

(Spangenberg vd, 2005), satın alma isteğini (Milliman, 1982; Herrington ve Capella, 1996), 

satın alma deneyimini (Herrington ve Capella, 1996; North ve Hardgreaves, 1999), satışları/ 

harcama miktarını (Milliman, 1982, 1986; North ve Hardgreaves, 1999; Oakes, 2000; North 

vd, 2003; Wilson, 2003; Spangenberg vd, 2005; Jacob, 2006), satıcılar ve alıcılar arası 

etkileşimleri (Herrington ve Capella, 1996; Spangenberg vd, 2005), işletmenin imajını 

(Herrington ve Capella, 1996; Oakes, 2000), çalışanların verimini (Milliman, 1986; 

Herrington ve Capella, 1996; Hoffman ve Bateson, 1997) etkilemektedir. Öte yandan yapılan 

çalışmalarda müziğin, tüketici beğenisiyle “örtüşmesi” durumunda algılanan zaman (Hui vd, 

1997) ile harcanan para ve zamanı (Herrington ve Capella, 1996; Spangenberg vd, 2005) çok 

daha belirgin bir şekilde etkilediği belirtilmektedir. Müziğin tüketime ilişkin tüm bu etkileri 

Tablo 2.1.’de özetlenmektedir.  
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Tablo 2.1. Atmosferik Müzik Üzerine Yapılan Çalışmalar* 

ARAŞTIRMACI UYGULAMA 
ALANI 

ĐNCELEME KONUSU SONUÇ 

 Tempo  
Milliman (1982)  
 

Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (farklı parçalar, ses 

düzeyi aynı) 

Hızlıya kıyasla yavaş tempolu müzikte satın alma düzeyi 
artmıştır.  

Milliman (1986)  
 

Restoran Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (ses düzeyi aynı) 

Hızlıya kıyasla yavaş tempolu müzikte tüketilen alkollü 
içki miktarı artmış, yiyecek tüketiminde değişiklik 
olmamıştır. 

Herrington ve Capella 
(1996) 

Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (aynı parça) 

Temponun ne harcama miktarı ne de alışveriş zamanı 
üzerine önemli bir etkisi olmamıştır.  

Sweeney ve Wyber 
(2002) 

Laboratuar Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik 

Müzik temposunun, hizmet algılaması ve memnuniyet 
üzerinde belirgin bir etkisi olduğu bulunmuştur. 

Eroğlu vd (2005) Süpermarket 
 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (ses düzeyi ve tarz 

aynı) 
 

Yavaş tempolu müzik – yüksek müşteri yoğunluğundaki 
hazcıl ve faydacıl değerlendirme ile hızlı tempolu müzik 
– düşük müşteri yoğunluğundaki değerlendirme aynı 
olmuştur. 

 Armoni - uyum  
Kellaris ve Kent (1991) Laboratuar Majör, Minör ve tonsuz Majör tonlu müziklerin, minör tonlara kıyasla daha 

heyecan verici ve davranışsal niyetler üzerinde daha 
etkili olduğu bulunmuştur.  

Kellaris ve Kent (1992) Laboratuar Majör, Minör ve tonsuz En az sevilen tonsuz müzik en kısa süre, en çok sevilen 
major müzik ise en uzun süre tahminine yol açmış. 

 Ses  
Kellaris ve Altsech 
(1992) 

Laboratuar 
(Desibel ölçer) 

Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Bayanlarda yüksek sesli müzik düşük sesli müziğe 
kıyasla daha uzun süre tahminine yol açmış. 

Areni ve Kim (1993) Şarap dükkanı  Popüler müzik (top 40) ve 
klasik müzik 

Popüler müziğe kıyasla, klasik müzik çaldığında daha 
pahalı şaraplar satın alınmıştır.   

Kellaris ve Rise (1993) Laboratuar 
(Desibel ölçer) 

Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Cinsiyetlere göre ses düzeyi algılaması değişmiş, 
bayanlar düşük sese daha olumlu tepki vermiştir. 

Baker ve Cameron (1996) Laboratuar Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Müziğin sesi yükseldikçe, algılanan bekleme süresi 
artmıştır. 

Herrington ve Capella 
(1996) 

Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Sesin ne harcama miktarı ne de alışveriş zamanı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

Kellaris, Mantel ve 
Altsech (1996) 

Laboratuar Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Yüksek sesli müzik duyulduğunda zaman tahmini daha 
uzun olmuştur.  

 Tarz  
Baker vd (1994) Laboratuar Klasik, popüler, country-

western, oldies, kolay 
dinlenen müzik 

Klasik müzik ve yumuşak aydınlatmadaki ürün ve 
hizmet kalitesi, popüler müzik ve parlak 
aydınlatmadakinden daha yüksek olarak algılanmıştır. 

North ve Hargreaves 
(1999) 

Laboratuar Düşük /orta / yüksek 
karmaşıklıkta pop müzik 

ve müziksiz 

Yüksek karmaşıklıktaki pop müzik diğer müziklere 
kıyasla bekleme süresinin daha kısa algılanmasını 
sağlamıştır. 

Sweeney ve Wyber 
(2002) 

Laboratuar Popüler müzik (top 40) ve 
klasik müzik 

Müzik tarzının hizmet algılaması ve memnuniyet 
üzerinde belirgin bir etkisi olduğu bulunmuştur. 

North vd (2003) Restoran Klasik, pop müzik ve 
müziksiz 

Klasik müzik, müşterilerin daha fazla harcamalarına yol 
açmıştır. 

Wilson (2003) Restoran  Klasik, caz, popüler, 
kolay dinlenen müzik ve 

müziksiz  

Farklı müzik stilleri restoran algılamasını etkilemiştir. 
Klasik müzik ortama uygun bulunmamış ve müşterilerin 
daha erken ayrılmalarına ve daha az alkol tüketmelerine 
yol açmıştır. 

Jacob (2006) Bar 
(Kronometre) 

Bar müziği, çizgi film 
müziği ve popüler müzik 

Bar müziği, diğerlerine kıyasla müşterilerin kalış 
süresini ve harcama miktarını artırmıştır. 

 Beğeni  
Yalch ve Spangenberg 
(1993) 

Departmanlı  Mağaza Aşinalık   
 
 

Alı şveriş edenler, bilmedikleri müzik yerine aşina 
oldukları müziği duyduklarında zaman tahmini daha kısa 
olmuştur. 

Kellaris ve Mantel (1994) Laboratuar Beğenilen ve 
beğenilmeyen müzik 

Beğenilmeyen müzik, beğenilen müziğe kıyasla daha 
kısa süre tahminine yol açtı. 

Herrington ve Capella 
(1996) 

Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Beğenilen ve 
beğenilmeyen müzik 

Beğenilen müzik, harcanan para ve zaman miktarını 
artırmış. 

Hui vd (1997) Laboratuar Beğenilen ve 
beğenilmeyen müzik 

Sevilmeyenden ziyade sevilen müzik duyulduğunda 
zaman tahmini daha uzun, ancak beklemeye verilen 
duygusal tepki daha olumlu olmuştur. 

Yalch ve Spangenberg 

(2000) 

Laboratuar  Aşinalık  Katılımcılar, aşina oldukları müziği duyduklarında, 
zaman tahmini daha uzun iken, bilmedikleri müzikte 
daha uzun süre alışveriş yapmışlardır. 

Sweeney ve Wyber 
(2002) 

Laboratuar Beğenme ve aşinalık Müziği beğenmenin tüketicilerin (memnuniyet, heyecan, 
ürün ve hizmet kalitesi) değerlendirmeleri üzerinde en 
büyük etkiye sahip olduğu, ancak aşinalığın belirgin 
etkisinin olmadığı bulunmuştur. 
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Cameron vd. (2003) Laboratuar Beğenilen ve 
beğenilmeyen müzik 

Müziğin beğenilme derecesi arttıkça zaman tahmini 
azalmıştır. 

Broekemier vd. (2008) Laboratuar Sevilen / sevilmeyen 
müzik 

Sevilen müzik alışveriş niyetleri üzerine en büyük etkiye 
sahiptir. 

 Beklentiler  
Baker vd (1994) Laboratuar Klasik, popüler, country-

western, oldies, kolay 
dinlenen müzik 

Popüler müzik ve parlak aydınlatmanın tersine, klasik 
müzik ve yumuşak aydınlatma daha yüksek kalite 
beklentisine yol açmıştır. 

Sweeney ve Wyber 
(2002) 

Laboratuar Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik 

Müzik temposunun, tarzının ve beğenilmesinin, hizmet 
algılaması üzerinde belirgin bir etkisi olduğu 
bulunmuştur. 

 Algılanan süre  
Yalch ve Spangenberg 
(1990) 

Mağaza Ön plan ve arka plan 
müziği 

Alı şveriş edenler, daha az tercih edilen müzikte, 
beklediklerinden daha uzun zaman harcamıştır. 

Kellaris ve Altsech 
(1992) 

Laboratuar 
(Desibel ölçer) 

Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Bayanlarda yüksek sesli müzik düşük sesli müziğe 
kıyasla daha uzun süre tahminine yol açmış. 

Kellaris ve Kent (1992) Laboratuar Majör, Minör ve tonsuz En az sevilen tonsuz müzik en kısa süre, en çok sevilen 
majör müzik ise en uzun süre tahminine yol açmış. 

Yalch ve Spangenberg 
(1993) 

Departmanlı  Mağaza Aşinalık   
 
 

Alı şveriş edenler, bilmedikleri müzik yerine aşina 
oldukları müziği duyduklarında zaman tahmini daha kısa 
olmuştur. 

Kellaris ve Mantel (1994) Laboratuar Beğenilen ve 
beğenilmeyen müzik 

Beğenilmeyen müzik, beğenilen müziğe kıyasla daha 
kısa süre tahminine yol açtı. 

Baker ve Cameron (1996) Laboratuar Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Müziğin sesi yükseldikçe, algılanan bekleme süresi 
artmıştır. 

Kellaris, Mantel ve 
Altsech (1996) 

Laboratuar Düşük ve yüksek sesli 
müzik 

Yüksek sesli müzik duyulduğunda zaman tahmini daha 
uzun olmuştur.  

Hui vd (1997) Laboratuar Bekleme süresinin uzun / 
kısa olarak algılanması 

Sevilmeyenden ziyade sevilen müzik duyulduğunda 
zaman tahmini daha uzun olmuştur. 

North ve Hargreaves 
(1999) 

Laboratuar Bekleme süresinin uzun / 
kısa olarak algılanması 

Yüksek karmaşıklıktaki pop müzik diğer müziklere 
kıyasla bekleme süresinin daha kısa algılanmasını 
sağlamıştır. 

Yalch ve Spangenberg 

(2000) 

Laboratuar  Aşinalık  Katılımcılar, aşina oldukları müziği duyduklarında, 
zaman tahmini daha uzun olmuştur. 

Cameron vd. (2003) Laboratuar Beğenilen ve 
beğenilmeyen müzik 

Müziğin beğenilme derecesi arttıkça zaman tahmini 
azalmıştır. 

 Ruh hali  
Kellaris ve Kent (1991) Laboratuar Majör, Minör ve tonsuz Majör tonlu müziklerin, minör tonlara kıyasla daha 

heyecan verici olduğu bulunmuştur.  
Kellaris ve Rise (1993) Laboratuar 

(Desibel ölçer) 
Düşük ve yüksek sesli 

müzik 
Cinsiyetlere göre ses düzeyi algılaması değişmiş, 
bayanlar düşük sese daha olumlu tepki vermiştir. 

Hui vd (1997) Laboratuar Müzik tercihlerinin ruh 
hali üzerindeki etkisi 

Müzik, tercihten bağımsız olarak, hizmet ortamının 
duygusal değerlendirmesini iyileştirmiş, hizmet ortamına 
yaklaşma davranışını olumlu etkilemiştir. 

Sweeney ve Wyber 
(2002) 

Laboratuar Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik 

Müzik temposunun, tarzının ve beğenilmesinin, 
memnuniyet üzerinde belirgin bir etkisi olduğu 
bulunmuştur. 

Eroğlu vd (2005) Süpermarket 
 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (ses düzeyi ve tarz 

aynı) 
 

Yavaş tempolu müzik – yüksek müşteri yoğunluğundaki 
hazcıl ve faydacıl değerlendirme ile hızlı tempolu müzik 
– düşük müşteri yoğunluğundaki değerlendirme aynı 
olmuştur. 

Broekemier vd. (2008) Laboratuar Mutlu  / hüzünlü müzik  Mutluluk verici müzikleri dinleyenlerin alışveriş 
niyetleri daha yüksek olmuştur.  

 Harcama   
Milliman (1982) Süpermarket 

(Desibel ölçer) 
Hızlı ve yavaş tempolu 

müzik (farklı parçalar, ses 
düzeyi aynı) 

Hızlıya kıyasla yavaş tempolu müzikte satın alma düzeyi 
artmıştır.  

Milliman (1986)  
 

Restoran Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (ses düzeyi aynı) 

Hızlıya kıyasla yavaş tempolu müzikte tüketilen alkollü 
içki miktarı artmış, yiyecek tüketiminde değişiklik 
olmamıştır. 

Areni ve Kim (1993) Şarap dükkanı  Popüler müzik (top 40) ve 
klasik müzik 

Popüler müziğe kıyasla, klasik müzik çaldığında daha 
pahalı şaraplar satın alınmıştır.   

Herrington ve Capella 
(1996) 

Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (aynı parça), ses 

 

Tempo ve sesin harcama miktarı üzerine önemli bir 
etkisi olmamış, ancak beğeni düzeyine göre 
harcamalarda artış gözlenmiştir. 

North vd (2003) Restoran Klasik, pop müzik ve 
müziksiz 

Klasik müzik, müşterilerin daha fazla harcamalarına yol 
açmıştır. 

Wilson (2003) Restoran  Klasik, caz, popüler, 
kolay dinlenen müzik ve 

müziksiz  

Klasik müzik ortama uygun bulunmamış ve müşterilerin 
daha az alkol tüketmelerine yol açmıştır. 

Jacob (2006) Bar (kronometre) Bar müziği, çizgi film 
müziği ve popüler müzik 

Bar müziği, diğerlerine kıyasla müşterilerin harcama 
miktarını artırmıştır. 
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 Tüketim hızı ve kalış 
süresi 

 

Milliman (1982) Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (farklı parçalar, ses 

düzeyi aynı) 

Alı şveriş edenler, hızlı müziğe kıyasla yavaş tempolu 
müzik çalarken daha yavaş hareket etmiş ve daha uzun 
süre kalmıştır. 

Milliman (1986)  
 

Restoran Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (ses düzeyi aynı) 

Hızlı müziğe kıyasla yavaş tempolu müzikte müşterilerin 
yemeklerini bitirmeleri daha uzun sürmüştür. 

Herrington ve Capella 
(1996) 

Süpermarket 
(Desibel ölçer) 

Hızlı ve yavaş tempolu 
müzik (aynı parça), ses 

 

Ne müziğin temposu ne de ses düzeyi alışveriş süresini 
etkilemiştir. Yalnızca müziğin beğeni düzeyi bu süreyi 
artırmıştır. 

Yalch ve Spangenberg 
(2000) 

Laboratuar  Aşinalık  Katılımcılar, bilmedikleri müzikte daha uzun süre 
alışveriş yapmışlardır. 

Wilson (2003) Restoran  Klasik, caz, popüler, 
kolay dinlenen müzik ve 

müziksiz  

Klasik müzik ortama uygun bulunmamış ve müşterilerin 
daha erken ayrılmalarına yol açmıştır. 

Jacob (2006) Bar (kronometre) Bar müziği, çizgi film 
müziği ve popüler müzik 

Bar müziği, diğerlerine kıyasla müşterilerin kalış 
süresini artırmıştır. 

* Tablo, literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
 

2.4.1.4. Gürültü  

 

“Ses Çatısı (Soundscape)”, yani seslerin duyulduğu duyusal çevre üzerine yapılan çok 

sayıda araştırma, öncelikli olarak “istenmeyen ses” veya “gürültü”, onun hastalık/sağlık etkisi, 

akustik tasarımlar ile gürültü kontrolünün ve azaltılmasının yasal yolları üzerine 

odaklanmaktadır (Hopkins, 1994, 787). Gürültü veya yüksek ses her zaman için rahatsız edici 

ve can sıkıcı olarak algılanmaktadır (Lin, 2004, 163). 

Sesler insanların algılarını düzenlemeye yardımcı olacak ipuçları verirler. Otomobilin 

motorundan gelen ses, kaliteli porselene çatal vuruşu ile çıkarılan ses ve müzik setinin 

verdiği ses; ürünün kalitesinin, performansının ne olabileceğine yönelik ipuçları taşır 

(Odabaşı ve Barış, 2002: 145).  

Đşletmenin tesisleri planlanırken, hoşa gidecek sesleri oluşturmayı anlamak kadar, hoşa 

gitmeyecek seslerden kaçınmayı anlamak da önemlidir. Hoşa giden sesler müşterileri 

çekerken, hoşa gitmeyen sesler işletmenin tüm atmosferinden uzaklaştırır. Bir restoran 

ortamında, mutfak, bulaşıkhane ve tuvalet gürültülerinin engellenmesi gerekir. Açıkçası, 

akşam yemeği süresince tuvaletteki sifon sesini dinlemek, müşterinin yemek deneyimine çok 

az keyif katacaktır. Đstenmeyen sesleri engellemenin diğer yolları ise topuk seslerini azaltmak 

için koridorun tamamına halı yerleştirme, yüksek ses çıkaran havalandırma ünitelerini 

işletmenin işlerin büyük kısmını yürüttüğü alanların dışına yerleştirmesi ve daha düşük 

tavanlar ve hatta istenmeyen sesleri azaltabilmek için ses emici bölgelerin yerleştirilmesidir 

(Hoffman ve Bateson, 1997, 228).  

Gürültü, “stres yaratan” bir etken olarak çalışanların refahı üzerinde de önemli bir 

sorundur (Sundstrom vd, 1994, 195). Sundstrom vd’nin (1994) çalışma ortamındaki gürültüye 

ili şkin yürüttükleri çalışmalarında; ortamdaki gürültüden kaynaklanan rahatsızlığın çok sayıda 
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çevresel durum oluşturabileceği ve hem iş tatminini hem de çevresel memnuniyeti 

etkileyebileceği belirtilmiştir. 

Benzer şekilde çalışma ortamındaki gürültünün etkilerini araştıran Leather vd (2003) 

ise ortamsal gürültünün iş memnuniyeti, mutluluk ve örgütsel bağlılık üzerine doğrudan bir 

etkisini ortaya koyamazken; düşük seviyeli ortamsal gürültünün, psikososyal iş stresinin bu üç 

durum üzerine olan olumsuz etkisini koruduğu bulunmuştur. Diğer bir deyişle düşük seviyeli 

ortamsal gürültünün dolaylı da olsa iş memnuniyeti, mutluluk ve örgütsel bağlılık üzerinde 

etkisi vardır.  

Bir restoranın akustiği de dikkatli bir çalışma gerektirir. Huzurlu bir atmosfer gerekli 

olmakla birlikte, ölü bir sessizlik sağlayan bir akustik planlaması da sakıncalı olabilir. Şayet 

misafirler akustikten dolayı fısıldamaya başladılarsa, iç mekanın tüm atmosferi mahvolabilir 

(Pahlman, 1961, 40).   

 

2.4.1.5. Koku 

 

Kokular limbik sisteme girer (Chebat ve Michon, 2003, 531). Limbik sistem 

beynimizin en ilkel kısmıdır ve anlık duyguların yeridir.  Kokuyla ilgili lob, limbik sistemin 

bir parçası olduğundan dolayı bazı kokular temel duygusal tepkileri tetikler. Koku, 

pazarlamacıların yararlanmak istedikleri hisleri, diğer duyulardan çok daha fazla ortaya 

çıkarmaktadır (McDonnell, 2007, 228). Bu da kokuyu önemli bir atmosferik değişken yapar 

(Michon vd, 2005, 576). 

Araştırmacılar genellikle kokuyu üç bağımsız boyutta ele alırlar: Kokunun duygusal 

kalitesi (ne kadar hoş olduğu), heyecan verici yapısı (fizyolojik bir karşılık almasının ne kadar 

mümkün olduğu) ve yoğunluğu (ne kadar güçlü olduğu) (Mattila ve Wirtz, 2001, 275). 

Kokuların genellikle nesnelerle, olaylarla ve insanlarla ilişkisi vardır. Mutlu veya 

hüzünlü hatıraları uyandırır (Chebat ve Michon, 2003, 531). Koku ile hafıza arasında çok açık 

bir bağlantı mevcuttur. Hatta koku ile uyarılan hatıralar diğer uyarıcılarla anımsatılanlardan 

daha duygusaldır. Öyle ki, koku ile açığa çıkan hatıralar diğerlerinden daha kesin olmasa 

dahi, duygusal niteliği bakımından daha doğru olarak algılanmaktadır (Goldkuhl ve Styvén, 

2007, 1300). Belirli kokular, oldukça düşük yoğunlukta dahi olsa insanların ruh hallerini 

etkiler. Bilinç eşiğinin altındaki (çok düşük yoğunluktaki) kokular dahi insanların ruh 

hallerini bilinçaltından etkilemektedir (McDonnell, 2007, 228).  

Bununla birlikte şayet bir koku daha önceden özel bir anlam kazanmışsa; uzun süreli 

bilişsel, davranışsal ve duygusal karşılıklara yol açabilir (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1300). 
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Çevreyi kaplayan kokuların davranışları değiştirme yeteneği vardır. Belirli hoş kokulara 

maruz kalmanın risk alma, başkalarını düşünme ve iyimserlik gibi bazı işler üzerinde hiçbir 

önemli etkisi olmadığının ortaya konulmasına rağmen, zihinsel aritmetik performansı 

zayıflattığı ve yardım etme istekliliğini artırdığı bulunmuştur (Gould ve Martin, 2001, 225). 

Örneğin aromaterapi uygulanan bir çalışmada matematik hesaplama görevinin daha çabuk 

tamamlandığı belirtilmiştir. Çeşitli deneysel çalışmalar da hoş kokuların (aroma) insanların 

davranışı, duyguları ve kavrayışları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir 

(Guéguen ve Petr, 2006, 335).  

Ancak kokuların tanımlanması ve sınıflandırılması görsel ve işitsel uyarıcılardan daha 

zordur. Đnsanlar, ortalama olarak yaygın kokuların yalnızca % 40-50’sini tanımlayabilir. 

Dolayısıyla kokuları ayırmada çevresindeki renk gibi ipuçlarından yola çıkılabilir. Sarı bir 

sıvının içindeki limon kokusunu, kırmızıdakinden daha kolay ayırt edebiliriz, diğer bir deyişle 

sarı bir kapta sunulmuşsa limon kokulu bir ürünü tanımak daha kolaydır (Chebat ve Michon, 

2003; Goldkuhl ve Styvén, 2007). 

Ortamdaki kokunun, veya atmosferik kokunun insan davranışlarını etkileyecek bir 

araç olarak kullanımının giderek arttığı görünmektedir. Hastaneler, ortam kokusunu tıbbi 

işlemler esnasında kanser hastalarını sakinleştirmek için kullanmaktadır. Deniz aşırı bir şirket, 

ofis çalışanlarına enerji vermek için ortama kokular sağlamaktadır. Bir şirket,  araç içerisine 

direksiyon başında uyuklayan sürücüleri uyumaktan alıkoyacak bir koku pompalamayı 

planlamaktadır (Morrin ve Ratneshwar, 2000, 157). 

Araştırmacılar, kokunun insan davranışları üzerindeki etkisini yeni yeni incelemeye 

başlamışlardır. Bu konuda yapılan çalışmalar ise genellikle yaklaşma-kaçınma (M-R Modeli) 

davranışına odaklanmıştır (Morrin ve Ratneshwar, 2000, 157-158). 

Aromaterapi ve çevre düzenleyici kokular ne kadar etkilidir? Lavanta, fesleğen, tarçın 

ve turunçgiller gibi aromaların rahatlatıcı; nane, kekik ve biberiye gibi aromaların ise 

canlandırıcı olduğu söylenir. Zencefil, kakule, meyankökü ve çikolata romantik duyguları 

harekete geçirirken, gülün depresyonla mücadele ettiğine inanılır. Bazı sektör temsilcilerine 

göre, aromaterapinin bilimsel yanı, bilimin yerine hislere dayanan ritüel deneyimlerden daha 

önemsiz olabilir. Şayet bir müşteri aromaterapi ürünü satın alıyorsa, şişenin içindekine 

bakmaksızın istediğini alabilecektir. Aromaterapinin yararının çoğu, insanların ona olan 

inancından kaynaklanabilir. Bilimsel dilde inancın adı plasebo etkisidir (Chebat ve Michon, 

2003, 530). 

Zemke ve Shoemaker’ın (2006), hoşa giden kokunun birbirini tanımayan insanlar 

arasında yakınlaşma (mimikler, bakışlar vb) ve/veya etkileşim (sohbet vb) etkisini incelemek 
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için gerçekleştirdikleri deneysel çalışma sonucunda; ortamda bulunan hoşa giden kokunun 

(sardunya- daha önce yapılan bir çalışmada diğer çiçek kokularından daha fazla hoşa giden 

koku olduğundan tercih edilmiştir) birbirine yabancı kişiler arasındaki sosyal etkileşim 

davranışlarını artırdığı sonucuna varılmıştır.  

Mekansal koku kaynağını herhangi bir nesneden almak yerine ortamda bulunan 

kokudur (Mattila ve Wirtz, 2001, 275). Mekansal koku, mağaza çevresinin olumlu olarak 

algılanmasına katkıda bulunurken, dolaylı olarak da ürün kalitesini etkilemektedir (Chebat ve 

Michon, 2003, 537). 

Mekansal koku aynı zamanda ne satıldığına ilişkin bilgi de verir; fırın ve kahve 

dükkanlarında olduğu gibi (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1298). Fırın, çikolata ve çiçekçi 

dükkanı gibi özellikli dükkanlar, ürünlerinin kokusunun müşterileri etkilemesine 

güvenmektedir. Kendinden kokusu olmayan (veya beklenmeyen) ürünleri bulunduran çağdaş 

hizmet tedarikçileri ve mağaza yöneticileri ise perakende ortamlarına atmosferik koku 

(örneğin yapay çiçek kokusu) ilave ederler (Spangenberg vd, 2006, 1282). 

Hoşa giden kokular çoğu kez müşterileri satın almaya ikna eder ve aslında kendi 

kokusu olmayan ürünlerin algılanmasını etkileyebilir. Örneğin, Nike tarafından yürütülen bir 

araştırmada müşteriler bir çift spor ayakkabısını iki farklı odada denemişlerdir. Odalardan biri 

tamamen kokudan arındırılmış, diğeri ise çiçek kokusuyla doldurulmuştu. Çalışmanın 

sonuçları; çiçek kokusunun, katılımcıların % 84’ünün bez spor ayakkabısını (sneakers) 

beğenmeleri üzerinde doğrudan olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu özel örnek somut 

bir ürün ile ilgili olmasına rağmen, kokuların (kendi kokusu olmayan) hizmetlere ilişkin 

tüketici algılarını da etkilediği görülmektedir (Hoffman ve Bateson, 1997, 228-229) 

Kokuların insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerine yapılmış çok sayıda bilimsel 

araştırma olmasına karşın, mekânsal kokunun tüketici davranışı üzerine etkisine ilişkin 

araştırmalar çok sınırlıdır (Chebat ve Michon, 2003; Goldkuhl ve Styvén, 2007). Pazarlama 

alanında renk, karışıklık, kalabalık ve müzik gibi çevresel uyarıcılar incelenmiş, ancak 

psikolojideki gibi ortamdaki kokunun etkisine nispeten daha az ilgi gösterilmiştir (Morrin ve 

Ratneshwar, 2000, 157).  

Morrin ve Ratneshwar (2000) tarafından yapılan bir araştırmada ortamdaki hoş 

kokunun özellikle de bilinmeyen markaların değerlendirilmesini geliştirdiği ve kokunun bu 

marka adının hatırlanmasını da kolaylaştırdığı ortaya konulmuştur. 

Gould ve Martin (2001) tarafından üçerli gruplar halindeki toplam 54 üniversite 

öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen deneyde, bir grubun uyarıcı olarak önceden belirlenmiş 

“nane” kokusu olan bir ortamda, diğer grubun “rahatlatıcı” bergomat kokusu olan bir 
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ortamda, son grubun ise kokudan yalıtılmış bir ortamda zihinsel bir aktivitede bulunması 

sağlanmıştır. Araştırma hipotezi olarak uyarıcı kokunun görsel uyanıklığı artırırken, 

rahatlatıcı kokunun tersine görsel uyanıklığı azaltacağı varsayılmıştır. Ancak yapılan deneysel 

çalışma sonucunda uyarıcı kokunun görsel uyanıklık üzerinde belirgin bir etkisi görülmezken, 

rahatlatıcı kokuya maruz kalmanın görsel uyanıklığı zayıflatabileceği (bergomat etkisi) kabul 

edilmiştir. Bu sonuçtan yola çıkan Gould ve Martin (2001), bir iş yerinde (veya hizmet 

işletmesinde) kokunun varlığının, performans ve konfor açısından önemli sonuçları 

olabileceğini öne sürmüşlerdir. Şayet uyarıcılar (koku), görsel uyanıklık üzerinde açıkça 

olumlu (veya olumsuz) etkiler yaratıyorsa, uygulama alanlarında bu uyarıcılar kullanılabilir 

(veya bunlardan sakınılabilir). 

Chebat ve Michon (2003), bir giyim mağazasında mekansal kokunun müşterilerin 

duyguları, kavrayışları ve harcamaları üzerine yürüttükleri çalışma sonucunda; kokunun 

alışveriş edenlerin algılamalarını geliştirmede en az pahalı tekniklerden biri olduğunu 

belirterek işletmecilere (perakende satış, hizmet vb) mekansal kokuyu ciddi anlamda 

değerlendirmelerini tavsiye etmektedirler. Bununla birlikte kullanılacak olan kokunun, 

işletmedeki tüm unsurlarla uyumlu olması, örtüşmesi gerekmektedir. Aksi halde mekansal 

koku yarardan ziyade zarar verecektir.  

Mattila ve Wirtz (2001) ise bir hediye dükkanında gerçekleştirdikleri ve bir mekandaki 

koku ve müzik uyumunun tüketicilerin çevre algılaması, memnuniyet ve satın alma 

davranışları üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmaları sonucunda; düşük heyecan 

düzeyindeki koku (lavanta tercih edilmiştir) ile yavaş tempolu müzik ve yüksek heyecan 

verici koku (greyfurt kullanılmıştır) ile yüksek tempolu müzik uyumunun, hediye dükkanının 

çevre algılamasıyla ilgili olumlu duyguları ve satın alma dürtüsünü artırdığını, yaklaşma 

duygularını etkileyerek müşteri memnuniyetini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Tersi durumda, 

yani lavanta kokusu ile yüksek tempolu müzik ve greyfurt kokusuyla düşük tempolu müzik 

durumunda ortaya çıkan etkiler, uyuşma durumunda olduğundan belirgin şekilde düşük 

çıkmıştır. Diğer bir deyişle mekansal koku ve müzik uyumu, tüketici davranışını bu iki 

uyarıcının uyumsuz olduğu durumdan daha olumlu etkilemiştir.  

Müzik ve koku uyumuna ilişkin bir başka çalışmayı gerçekleştiren Spangenberg vd. 

(2005) tarafından, 130 üniversite öğrencisi arasında mekansal koku ve müziğin etkileşimli 

olarak (1) mağazaya ilişkin, (2) mağaza çevresine ilişkin ve (3) sunulan ürünlere ilişkin 

etkilerinin deneysel bir ortamda incelendiği araştırmada; mekansal koku ve müzik arasında 

uyuşma olması halinde bu durumun mağaza, ürün ve mağaza çevresi değerlendirmelerini 

olumlu şekilde etkilediği sonucuna varmışlardır. Ancak özellikle vurguladıkları bir nokta; 
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müzik ile koku arasında uyuşmazlık olduğu taktirde bundan tüketici değerlendirmelerinin 

olumsuz etkileneceği, dolayısıyla da belki de mağaza yöneticilerinin her iki değişkeni birlikte 

(başarısız olarak) kullanmak yerine ayrı ayrı kullanmalarının yerinde olacağıdır. Bununla 

bağlantılı olarak dikkate alınması gereken bir diğer nokta ise; yalnızca müzik veya yalnızca 

kokunun başarılı bir şekilde kullanılmasının, müzik ve kokunun uyuşması halinde alınacak 

sonuç kadar etkili olabileceğidir.  

McDonnell (2007) ise bir kamu hizmet binasında kuyrukta bekleyen insanlar üzerinde 

gerçekleştirdiği ve mekansal müzik ve kokunun bekleme süreci içerisinde müşteri tatminini 

ne derece etkilediğini araştırdığı çalışmasında; müziğin müşteri tepkileri üzerinde çok daha 

önemli bir etkisi olmakla birlikte, (çok düşük miktarda kullanılmasına karşın) kokunun da 

belirgin bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle, insanların aşina oldukları 

müzik (popüler bir radyo istasyonu seçilmiştir) veya hoş kokunun bekleme sürecinde hizmetin 

değerlenmesi üzerinde olumlu katkısı olmuş, bekleme sürecinin olumsuz etkilerini azaltmıştır. 

Spangenberg vd. (2005)’ne göre mekansal kokunun tüketici karşılıkları üzerine olan 

etkisinin, uyumlu bir müziğin varlığı ile artması şu nedenlerden dolayı mümkün olabilir: (1) 

Uygun bir müziğin varlığı tüketicilerin mekansal kokuyu tanımlamalarını kolaylaştırır ve 

sonuçta kokuya bağlı duygulara, düşüncelere ve deneyimlere erişilmesini sağlar. Üstelik 

tanıdık ve olumlu mekansal kokular, daha olumlu duygular ve daha güçlü yaklaşma davranışı 

ile sonuçlanacaktır. (2) Mekansal koku, müzik gibi çevresel ipuçları ile uyuştuğunda, 

atmosferik unsurların bir parçası olarak algılanması daha fazla mümkündür. 

Ortamın heyecan niteliklerini koku ve müzik yoluyla stratejik olarak geliştirmek 

perakendecilerin (ve diğer hizmet işletmelerinin), mağazalarını rakiplerinden 

farklılaştırmalarını sağlayabilir. Dahası uygun aroma ve müzik, anlık satın almalar konusunda 

alışveriş edenleri cesaretlendirebilir. Yine de farklı çevresel uyarıcıların etkilerinin 

“eşleştiğinden” emin olmak gerekmektedir (Mattila ve Wirtz, 2001, 286). 

Daha evvel aroma ve kokuların tüketicilerin davranışlarına etkisi ile ilgili çalışmalar 

yapılmışsa da, bir restoran ortamında (pizzacı) kokunun müşterilerin kalış süreleri ve harcama 

miktarlarının etkisini ilk araştıranlar Guéguen ve Petr (2006)’dir. Guéguen ve Petr (2006), 

rahatlatıcı olarak tanımlanan lavanta kokusu ile uyarıcı olarak kabul edilen limon kokusunu –

kontrol grubu da kullanmak suretiyle- test ettikleri pizzacıda gerçekleştirdikleri çalışma 

sonucunda, limon kokusunun belirgin bir etkisi olmazken, lavanta kokusunun müşterilerin 

kalış sürelerini ve harcama miktarlarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. 

Araştırmacılar bu durumu, lavantanın rahatlatıcı etkisinden dolayı daha fazla gevşeyen 

müşterilerin kahve vb siparişlerinin artmasına bağlamaktadır.    
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Kokunun, yöneticilere potansiyel açıdan güçlü bir araç sağladığına ve sunduklarına 

koku unsurunu ekleyen hizmet sağlayıcıların rekabetsel bir avantaj elde ettiklerine şüphe 

yoktur (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1303). Koku uzmanları, bir işletmenin, hedef pazarının 

beklentilerine göre bir kokusunun olması gerektiğini ifade etmektedirler. Hastaneler, temizlik 

ve antiseptik kokmalı, hatta belki de eski ve köklü hukuk firmaları bir parça küf kokmalı 

(Hoffman ve Bateson, 1997, 229). 

Bir işletmenin genellikle hedef pazarının beklentilerine uygun şekilde kokması 

gerektiği iddia edilmesine karşın, hizmetleri somutlaştırmanın her zaman için en iyi yolu bu 

değildir. Bazı araştırmacıların hastanelerin temizlik ve antiseptik kokması gerektiğini 

belirtmesine karşın, hastanelerin ve dişçi muayenehanelerinin bu tipik kokusu hastaları daha 

sinirli ve gergin yapmaktadır. Bundan dolayı bazı hastaneler tıbbi süreç içerisinde hastalarını 

sakinleştirmek için mekansal kokudan yararlanmaktadır (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1301-

1302).  

Đşletmenin atmosferi, kokulardan son derece etkilenir. Hizmet müdürünün bu gerçeğin 

farkında olması gerekir. Koku çekicilikleri değerlendirilirken, ses çekiciliklerinde olduğu gibi, 

hizmet müdürleri koku oluşturma kadar, bazı kokulardan kaçınmaya da çok dikkat etmelidir. 

Adi, küflü, iğrenç kokular herkesi etkiler ve bu kokuların işletme hakkında olumsuz 

izlenimler yarattığı kesindir. Kokuları ortadan kaldıramayan kötü havalandırma sistemleri ve 

yanlış yerleştirilmi ş çöp kutuları, muhtemel koku sorunlarının yaygın sebepleridir (Hoffman 

ve Bateson, 1997, 228). 

Bununla birlikte, hizmetleri somutlaştırmada kullanılan kokuların her zaman güzel 

olması gerekmez. Örneğin Đngiltere’de bir müze olan Jorvik Viking Merkezi’nde 

ziyaretçilerin deneyimlerini geliştirmek amacıyla elma gibi güzel kokuların yanı sıra, keskin 

süprüntü kokusu da kullanılmaktadır (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1301). 

Kokunun akıllıca kullanımının hizmet sağlayıcıları için önemli fırsatlar sunmasına 

rağmen, alerji konusunun da unutulmaması gerekir. Tıp uzmanları kokuların astım hastalığına 

yol açmadığında hemfikir oldukları halde bazı kokular astımı olan insanlarda astım krizine 

yol açabilir. Bundan dolayı, kokuları hizmet çevresinde kullanmadan önce güvenli 

olduklarından emin olmak gerekmektedir. Sonuçta hizmet pazarlamasında koku kullanımının 

amacı müşterileri çekmektir, onları kaçırmak değil (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1299). 

Bazı kokulardan tamamen kaçınılması gerekmekle birlikte, “doğru” kokunun 

tüketicilerin davranışları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğuna inanılmaktadır. Böyle 

kokular müşterilerin hem alışveriş edilen yere tekrar gitme niyetlerini etkileyebilir, hem de 
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alışveriş edilen yerin ve ürün kalitesinin olumlu algılanmasına katkıda bulunabilir (Goldkuhl 

ve Styvén, 2007, 1298). 

Bu amaçla hizmet işletmeleri, tesislerinde kendilerine özel bir “imza” kokusu 

geliştirebilir. Yiyecek, deterjan, hijyen ürünleri gibi ürünlerin kendine has kokusu olmasına 

karşın hizmetlerde durum farklıdır. Koku, hatırlatıcı olma özelliği dolayısıyla duyular 

içerisinde en uyarıcı olanıdır. Dikkatli bir şekilde geliştirilecek tescilli bir koku, işletmenin 

hizmetini “dokunulabilir” kılabilir. Şayet müşteri bu “imza” kokuyu başka bir yerdeyken 

koklayacak olursa, işletmenin adının ve hizmetinin çağrışımı gerçekleşebilir. Şayet koku veya 

imza kokusu çağrışıma sebep oluyorsa, çağrışım da hoşlanmaya; o halde koku müşteri 

bağlılığını artırabilir. Đmza kokunun kullanımı işletmenin daha fazla sevilmesine de yol 

açabilir. Bu durumda işletmenin, kokunun kendisini bir pazarlama aracı olarak kullanması 

daha makuldür (Zemke ve Shoemaker, 2006, 11-12). 

Bazı hizmet sağlayıcılar ve aracıları şimdiden “imza kokuları” kullanmaktadırlar. 

Örneğin Singapur Havayolları, kendi “duyumsal markasını” eşsiz bir koku (Stefan Floridian 

Waters) kullanarak daha ileriye taşıdı. Bu koku hosteslerin parfümünde, sıcak havlularda ve 

tüm uçaklarda fark edilebilir. Çok az kişinin kokuyu sonradan tanımlayabilmesine karşın, 

Singapur Havayolları uçağına tekrar binen herkes kokunun farkındadır. Hoş kokuların satın 

alma arzusunu canlandırması fikriyle hareket eden Japon kredi kartı şirketi JCB de yakın 

zamanda kokulu kredi kartlarını tanıtmıştır (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1301). 

“ Đmza koku” bazı otel misafirleri tarafından arzu edilen sosyal etkileşimin oluşmasını 

da kolaylaştırabilir. Otel yönetimi, lobi bölümünü ve diğer genel alanlarını, misafirleri 

arasındaki etkileşimi artırmak için kokuyla doldurabilir (Zemke ve Shoemaker, 2006, 12). 

Sosyal psikolojinin, insanların genellikle yaşamlarında tutarlılık aradığı ve 

benimsediği ve mümkün olabildiğince uyumsuzluktan kaçındığını gösteren çok eski bir 

geleneği vardır. Dolayısıyla kokunun, sunulan ürün veya sunulduğu ortam ile uyumlu (tutarlı) 

olması gerekmektedir (Spangenberg vd, 2006, 1282). 

Yapılan araştırmalar, kokuyla ürünün uyuşması durumunda ürün değerlendirmesinin 

arttığını göstermektedir. Örneğin müşteriler, (hindistancevizi kokan) güneş kremi gibi “tipik” 

bir kokusu olan ürünleri, limon kokusu olan güneş kreminden daha olumlu 

değerlendirmektedir. Burada dikkat edilecek nokta, koku ile yalnızca sunulan şeyin uyuşması 

değil, tüm hizmet çevresinin uyumlu olmasıdır. (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1299). 

Uyuşmaması halinde aynı güzel koku ya etkisiz olacak veya daha da kötüsü olumsuz etkileri 

olacaktır. Şayet koku perakende ortamında (veya herhangi bir hizmet işletmesinde, otel, 

restoran, vb gibi) kullanılacaksa yöneticilerin, bu kokuları tüketiciler (ya da misafirler) 
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üzerinde denemeden evvel nasıl çalıştığını, ne şekilde etkisi olduğunu bilmeleri 

gerekmektedir (Chebat ve Michon, 2003, 530). 

Özellikle görme ve duyma gibi diğer duyulara yönelik yapılan araştırmaların sayısıyla 

kıyaslandığında psikoloji ve tüketici davranışı alanlarındaki en az araştırılan konulardan 

birisidir koku alma duyusu. Çevresel psikoloji, insanların gürültü, ışık, ısı ve kirlilik gibi diğer 

ortamsal uyarıcılara olan fizyolojik karşılıkları incelemesine rağmen, kokuya çok az ilgi 

gösterilmiştir (Morrin ve Ratneshwar, 2000; Goldkuhl ve Styvén, 2007). Bununla birlikte 

mekansal kokunun bireysel ve tüketimsel davranışlar üzerine etkisi üzerine çalışan 

araştırmacılar, kokunun da tıpkı diğer çevresel unsurlar gibi insan davranışları üzerinde belirli 

etkilerinin olduğunu saptamışlardır. Yapılan çalışmaların azlığı düşünülecek olursa bu kadar 

çok bulgu elde edilmesi şaşırtıcıdır. Bu bulgulara göre mekansal koku bilişsel, davranışsal ve 

duygusal karşılıklara yol açmaktadır (Goldkuhl ve Styvén, 2007, 1300). Ruh halini 

etkilemekte (Chebat ve Michon, 2003; Guéguen ve Petr, 2006; Spangenberg vd, 2006; 

Goldkuhl ve Styvén, 2007; McDonnell, 2007), genel olarak kavrayışı/algıyı geliştirmekte 

(Mattila ve Wirtz, 2001; Chebat ve Michon, 2003; Spangenberg vd, 2005, 2006; Guéguen ve 

Petr, 2006), bunun yanı sıra yardım etme davranışını (Gould ve Martin, 2001), zihinsel 

performansı ve görsel uyanıklığı (Baron ve Kalsner, 1998; Gould ve Martin, 2001) ve sosyal 

etkileşim davranışını (Zemke ve Shoemaker, 2006) etkilemektedir.  

Mekansal koku ayrıca ne satıldığına ilişkin bilgi verir (Hoffman ve Bateson, 1997; 

Chebat ve Michon, 2003; Goldkuhl ve Styvén, 2007); tüketim davranışını (Mattila ve Wirtz, 

2001; Chebat ve Michon, 2003; Spangenberg vd, 2005, 2006; Guéguen ve Petr, 2006; 

Goldkuhl ve Styvén, 2007), kalış süresini (Guéguen ve Petr, 2006; Goldkuhl ve Styvén, 

2007), satın alma niyetini (Hoffman ve Bateson, 1997; Spangenberg vd, 2006; Goldkuhl ve 

Styvén, 2007), harcama miktarını (Guéguen ve Petr, 2006), tekrar gitmeyi/ müşteri bağlılığını 

(Zemke ve Shoemaker, 2006; Goldkuhl ve Styvén, 2007), yerin ve ürünün kalite algılamasını 

(Hoffman ve Bateson, 1997; Mattila ve Wirtz, 2001; Chebat ve Michon, 2003; Goldkuhl ve 

Styvén, 2007) etkiler; bilinmeyen markaların değerlendirilmesini (Morrin ve Ratneshwar, 

2000) ve “imza kokular” yoluyla marka bilincini (Zemke ve Shoemaker, 2006; Goldkuhl ve 

Styvén, 2007) geliştirir.  

Mekansal kokunun müzik ile birlikte kullanılması durumunda ise çevre algılamasını, 

satın alma davranışını ve müşteri memnuniyetini geliştirdiği, rakiplerden farklılaştırmaya 

yardımcı olduğu (Mattila ve Wirtz, 2001; Spangenberg vd, 2005) ve bekleme sürecinde 

hizmetin değerlendirilmesini etkilediği (McDonnell, 2007) bildirilmiştir. 
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Yapılan araştırmalarda mekansal kokunun “doğru” kullanımının olumlu sonuçlar 

vermekle birlikte, yapılacak hataların tam tersine olumsuz duygu ve karşılıklara yol açacağı 

belirtilmektedir. Kokuyla ilgili dikkat edilecek noktalar şöyle özetlenebilir: (1) mekansal 

koku, sunulan ürün ve sunulduğu ortam ile uyuşmalı (Chebat ve Michon, 2003; Spangenberg 

vd, 2005, 2006; Goldkuhl ve Styvén, 2007), (2) bazı insanların kokuya karşı hassasiyetleri 

(alerji, astım, vb) olacağı unutulmamalı (Goldkuhl ve Styvén, 2007), (3) bazı kokuların 

herkese, bazı kokuların ise bazı insanlara kötü kokabileceğinden dolayı bu kokulardan 

kaçınılmalı (Hoffman ve Bateson, 1997; Goldkuhl ve Styvén, 2007), (4) kokuların yoğunluğu 

arttıkça hissedilen olumsuzluk artacağından (Goldkuhl ve Styvén, 2007) dolayı mekansal 

koku kullanırken dikkatli olunmalı, (5) her mekanda güzel koku kullanmanın şart olmadığı, 

müze vb yerlerde farklı duygular ve karşılıklar yaratmak için ilginç kokuların da 

kullanılabileceği (Goldkuhl ve Styvén, 2007) ve son olarak da (6) kokunun yapabileceği 

etkilerin kestirilemez oluşundan ötürü riskli bir atmosferik değişken olduğu (Michon vd, 

2005, 577) hatırda tutulmalıdır. 

 

2.4.1.6. Tesis Planı  

 

Hizmet ortamları genellikle müşterilerin belirli amaçlarını ya da ihtiyaçlarını yerine 

getirmek için var olduğundan dolayı, fiziksel ortamın uzamsal planı ve işlevselliği özellikle 

önemlidir (Bitner, 1992, 66). 

Ang vd (1997), tesis planını (uzamsal planı); makine, malzeme ve mobilyaların 

düzenlenmesi, büyüklükleri ve şekilleri ile aralarındaki uzamsal ilişkiler olarak 

tanımlamaktadır. Uzamsal plan, çevrede bulunan nesnelerin duruş şeklini ifade eder. Özellikle 

bekleme ile ilgili algılamaların yönetilmesinde etkili bir yöntemdir (Baker ve Cameron,1996, 

342). 

Tesis planı ve tasarımı ile ilgili tüm unsurlar, ziyaretçilerin kalışlarından keyif 

almalarına veya hayal kırıklığı yaşamalarına yol açabilir. Trafik akışından tasarım, koridor 

boşluğu ve oturma yerlerine kadar her şey, ziyaretten (veya tesiste kalıştan) alınan keyfi 

etkileyebilir. Yetersiz koridor boşluğu kalabalığa ve akışın sekteye uğramasına neden olabilir; 

kötü tesis planı ise kafa karışıklığı ve yorgunluğa. Yetersiz oturma yerleri düzenlenmesi 

satışları azaltarak, gelenlerin canını sıkacak ve kötü izlenimler oluşturacaktır (Bonn vd, 2007, 

348). 

Đyi bir otel planında, misafir resepsiyondan asansöre geçerken kokteyl salonunu, 

lokantayı, oyun salonunu ve kapalı havuzu görür. Şayet kötü planlanmışsa kokteyl salonu 
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otelin lobisinden görünmeyecek, yalnızca lokantadan ulaşma imkanı olacaktır (Renaghan, 

1981, 33). Restoran içinde masalar arasında bırakılan boşluk da önemlidir. Đnsanlar halka açık 

yerlerde dahi mahremiyet ister ve konuşmalarının yan masadaki müşteriler tarafından 

duyulmasından hoşlanmaz (Pahlman, 1961, 40).  

Müşteriler bir hizmet tesisine geldiklerinde genellikle yerine getirecekleri belirli 

amaçları vardır. Örneğin bir bankaya gelen bir müşterinin hesap açtırmak veya para yatırmak 

gibi belirli bir amacı vardır. Hizmet işletmeleri, işlevsel bir tesis planı vasıtasıyla onların 

amaçlarını yerine getirmelerini kolaylaştırmalıdır. Bu durum özellikle de karmaşık işlerin 

zaman baskısı altında tamamlandığı self-servislerde önemlidir.  Deneysel çalışmalar, tesis 

planından kaynaklanan kalabalıklık halinde, bu durumun müşterilerde gerginlik yarattığını 

ortaya koymaktadır (Ang vd, 1997, 14-15).  Đyi bir tesis planı, müşteriler arasında olumlu bir 

imaj yaratacak şekilde kalabalığı azaltacaktır (Countryman ve Jang, 2006, 537). 

Uzamsal plan, bekleme sürecindeki sosyal adalet algılamalarını da yönetmektedir. 

Örneğin havalimanlarındaki birinci mevki (sınıf) giriş işlemleri (ki genellikle daha hızlıdır), 

diğer müşterilere adaletsizce görünebilir ve sinirlenmelerine ve daha uzun süre beklediklerini 

düşünmelerine yol açabilir (Baker ve Cameron,1996, 343).  

Baker ve Cameron (1996) tarafından Martin (1983)’den aktarılan bir örnekte 

havalimanında bavullarını bekleyen yolcuların zaman algılamaları ele alınmıştır. Yolcuların 

uçaktan indikten sonra yaklaşık 8 dakika beklemelerinden şikayetçi olmaları üzerine, bu süre 

daha aşağıya (7 dakika) çekilmiş, ancak yine de yolcuların şikayetleri devam etmiştir. Bunun 

üzerine havayolu şirketi, tüm uzamsal planı yeniden tasarlayarak uçağı ana terminalden en 

uzak noktaya indirmek ve bagaj teslim yeri için en uzaktaki yeri seçmek suretiyle müşterilerin 

daha uzun yürüdüğü halde daha memnun ayrılmalarını sağlamıştır. 

Ang vd (1997) ise uzamsal plan ve işlevsellik ile işaretler, semboller ve tabelaların 

banka müşterilerinin yaklaşma ve kaçınma davranışları üzerine etkisini inceledikleri 

araştırmalarında tesis planı ve işaretlerin, müşterilerin duygusal durumlarına bağlı olarak 

hizmetten hizmete değiştiği sonucuna varmışlardır. Örneğin bir eğlence parkında; fiziksel 

çevrenin gürültülü ve korku arayışına cevap vermesi beklenirken, bir dişçi muayenehanesi 

için tam tersi söz konusudur (s. 23). Aynı çalışmalarında Ang vd (1997), müşterilerin aşina 

olmadıkları tesis planlarını da tehlikeli olarak algıladığını belirtmişlerdir (Ang vd, 1997, 14-

15).  
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2.4.2. Sosyal Çevre Unsurları 

 

Sosyal faktörler insanların hareketlerini ve tavırlarını etkilemektedir. Đnsanlar sosyal 

yaratıklardır (Robson, 1999, 60). Turley ve Milliman (2000), alışveriş davranışı üzerine 

atmosferik değişkenlerin etkisini inceledikleri çalışmalarında “insan değişkeni” alt başlığı 

içerisinde müşterileri ve çalışanları ele almışlar ve bu bağlamda; müşterilerin kalabalık veya 

yoğunluk durumlarını, gizlilik, müşteri özellikleri, personel/çalışan özelliklerini ve çalışan 

üniformalarını insan değişkeni içerisine dahil etmişlerdir (s.197). 

Müşterilerin davranışları, “hizmet çatısı” atmosferinin bir parçasını meydana 

getirdiğinden dolayı çevresel bir uyarıcıdır  (Tombs ve McColl-Kennedy, 2003, 449). 

Çevredeki diğer müşterilerin sayısı, tipi ve davranışları sosyal faktör unsurları arasındadır 

(Baker vd, 1994, 331).  

Çevrenin fiziksel özelliklerinin sabit veya değişmez yapısının tersine, sosyal unsurlar 

dinamiktir. Çevredeki diğer müşteriler renk, aydınlatma veya ses gibi değişmez değildir, 

tersine duygusal olayların olduğu dinamik bir etkileşim yaratır. Bu duygusal olaylar başka bir 

müşterinin gülümsemesinden veya bir bardaki dramatik bir kavgadan kaynaklanabilir (Tombs 

ve McColl-Kennedy, 2003, 454-457). 

Sosyal çevrenin etkisi hem içsel tepkiler hem de dışa vurulan davranışlar açısından 

belirlenebilir. Örneğin kalabalık bir perakende ortamı; hem kontrolün kaybedilmesi ve 

memnuniyetin azalması gibi duygularla hem de ortamda geçirilen zamanın veya harcamanın 

azalması gibi davranışsal tepkilerle ilişkilidir. Hatta bireyin davranışını gözlemleyen diğer 

insanların varlığı bile bireyin, grubun standart davranışlarına uymasına yol açabilir (Tombs ve 

McColl-Kennedy, 2003, 451). 

Çoğu hizmet bağlamında; müşteriler diğer müşterilerle aynı anda hizmet alırlar veya 

kendilerine sıra gelene dek beklemek zorunda kalırlar. Her iki durumda da “diğer müşteriler” 

hizmet ortamında bulunur ve hizmet sürecini etkiler. Diğer müşteriler müşteri memnuniyeti 

ve kalite algılamalarını artırmak veya azaltmak suretiyle etkileyebilmektedir (Zeithaml ve 

Bitner, 2000, 321). 

Bir bankadaki aşırı kalabalık, kuyruktaki bazı müşterilerin ekstra talepleri, bir 

restorandaki ağlayan çocuk, bir oteldeki aşırı gürültücü müşteriler, bir tiyatroya başladıktan 

sonra giren izleyiciler, bir yüksek lisans programındaki yetersiz bir öğrenci, bir hastane 

bekleme odasındaki temiz olmayan bir hasta diğerlerinin algıladıkları hizmet kalitesini önemli 

derecede etkiler (Öztürk, 2005, 105). 
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Diğer müşterilerin etkisinin araştırıldığı literatürün büyük çoğunluğu kalabalık soruna 

odaklanmıştır (Turley ve Milliman, 2000, 197).  Bu konuda yapılan çalışmalarda kalabalığın, 

atmosfer algılamaları üzerine olumsuz bir etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bununla 

birlikte, örneğin barlar ve gece kulüplerindeki gibi bazı durumlarda kalabalık, tüketicilerin 

işletmenin cazibesini değerlendirmesini de sağlayabilir (s. 208). 

Bir oyuna veya herhangi bir eğlence ortamına katılan insanların çoğu “iyi bir 

kalabalık” beklentisi içindedir (Wakefield ve Blodgett, 1994, 69). Örneğin bir spor 

müsabakasını izleme keyfini, stadyumdaki diğer taraftarların heyecanı destekleyecektir. Öte 

yandan kalabalık bir süpermarketin koridorlarında duyulan baskı, ürün değerlendirmesini ve 

seçimini engelleyebilir (Tombs ve McColl-Kennedy, 2003, 454).   

Müşteriler aşırı kalabalık veya rahatsız edici bir kalabalık istemezler çünkü kalabalık 

yüzünden sıkışmak zorunda kalabilirler. Bir yerin kalabalık olduğunu düşünenler daha az 

heyecan duyarlar. Şayet hizmet çatısı fazla kalabalıksa; kişinin hem çevreyi keşfetme isteği 

(restoran, stadyum, eğlence parkı, müze vb arayışı) hem de hizmet tesisinde kalışından 

duyduğu rahatlık azalacaktır (Wakefield ve Blodgett, 1994, 69).  

Çalışanların, “müşterilerin atmosfer algılamaları üzerine etkileri” konusuna çok az ilgi 

gösterilmiştir (Turley ve Milliman, 2000, 208). Turizm ve ağırlama hizmetlerinde; özellikle 

müşterilerle iletişim halindeki çalışanların veya “aktif servis elemanlarının” (Yüksel ve 

Yüksel-Mermod, 2004, 289)  performansları, hizmet algılamaları açısından son derece 

önemlidir. Bu çalışanlar, (işletmenin performansına sağladıkları stratejik katkıya kıyasla 

aldıkları düşük ücretlere ve kazançları olmamasına veya az olmasına karşın) müşteri 

memnuniyeti oluşturmada ve bunu sürdürmede önemli rol oynamaktadır (Nguyen, 2006, 

229). 

Ryu ve Jang (2007), birinci sınıf restoranlarda çevrenin müşteri davranışları üzerine 

etkisini inceledikleri çalışmalarında; çalışanları da çevresel etmenler arasında 

değerlendirmişler ve çalışanların hem stilleri (yani profesyonel görünümleri ve çekicilikleri) 

bakımından bu tip restoranların imajını yansıttıklarını hem de müşterilerin memnuniyet ve 

heyecan durumlarını etkilediklerini ortaya koymuşlardır (s.69). Nguyen ve Leblanc (2002) ise 

“aktif servis personelinin”, toplam “hizmet çatısının” bir parçası olduğunu ifade ederek 

çalışanların hem işletme imajının önemli bir parçası hem de hizmet buluşmasının ilk noktası 

olduğunu vurgulamışlardır. 
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III. BÖLÜM 

OTELLERDE H ĐZMET ATMOSFER Đ OLUŞTURULMASINA YÖNEL ĐK BĐR ALAN 

ARAŞTIRMASI: S ĐVAS ÖRNEĞĐ 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI  

 

 Turizm sektöründe ürün pazarlamasından farklı olarak fiziksel unsurlara daha fazla 

gerek duyulmaktadır. Özellikle oteller açısından hizmet atmosferi oluşturmak oldukça 

karmaşık ve çok yönlü bir iştir. Hizmet atmosferini müşterinin algılamasına hitap eden her 

konuda oluşturmak ve geliştirmek gerekmektedir. Üstelik bunu gerçekleştirirken de tüm hedef 

kitle için ortak memnuniyet yaratacak bir yol bulunmalıdır. Bu araştırmanın amacı anket 

uygulanan dört yıldızlı otel işletmesindeki hizmet atmosferinin, müşterilerin memnuniyetleri 

üzerine olan etkilerini ortaya koymaktır. 

 

3.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI  

 

Araştırma esas olarak yüksek nitelikli malzemelerin müşteriler üzerindeki etkisini 

ölçmekten ziyade atmosferik unsurların etkisini değerlendirmek üzerine kurulu olduğundan, 

yüksek kaliteyi ifade eden beş yıldız ve benzer nitelikteki tesisler yerine; kısmen de olsa bu 

etkinin daha az olduğu dört yıldızlı oteller tercih edilmiştir. Araştırma süresince ülke 

çapındaki otellere ulaşılmaya çalışılmış ancak gerek otel yönetimlerinden alınan olumsuz 

yanıtlar, gerekse de otel müşterilerinin isteksizliği dolayısıyla bu hedefe ulaşmak mümkün 

olmamıştır. Hem bu tür dış faktörler, hem de zaman ve kaynak kısıtı gibi iç faktörler 

dolayısıyla araştırma Sivas Đli’ndeki 230 yatak kapasiteli dört yıldızlı bir otelde 

gerçekleştirilmi ştir. Ana kütlenin önceden bilinmemesi ve örneklem oluşturmanın güçlüğü 

nedeniyle, yaklaşık üç aylık bir süre içerisinde (Nisan-Haziran 2008) otele gelen tüm 

müşteriler ile tam sayım hedeflenmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden bütün müşteriler 

örnek kütleyi oluşturmuştur. Hazırlanan anket formu Türkçe olarak hazırlanmış ve tüm 

müşterilere uygulanmıştır. Elde edilen anket formları arasından 181 adet anket formu 

araştırmaya uygun nitelikte bulunmuştur.  
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3.3. ARAŞTIRMA YÖNTEM Đ 

 

 Araştırma için gerekli veriler yüzyüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anket soruları 

titiz bir literatür taraması neticesinde oluşturulmuştur. Anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Đlk bölümde otel müşterilerinin demografik yapısı ve otele gelişi ile ilgili 

sorulara yer verilmiş, ikinci bölümde ise otelin fiziksel ve sosyal atmosferine ilişkin sorular 

yer almıştır. Hazırlanan anket formu dört yıldızlı bir otelde 20 kişi üzerinde uygulanmış ve 

sorular ön testten geçirilerek yeniden değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde kikare homojenlik ve bağımsızlık testleri kullanılmıştır 

 

3.4. ARAŞTIRMANIN H ĐPOTEZLER Đ 

 

Araştırmada test edilmeye çalışılan ana hipotezler aşağıdaki gibidir:  

 

(H1): Farklı demografik ve sosyo-ekonomik durumdaki müşterilerin memnuniyetleri                             

arasında farklılık vardır. 

(H2):   Otellerdeki hizmet atmosferi ile müşteri memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Araştırmanın alt hipotezleri ise şunlardır: 

 

1. Farklı cinsiyetteki otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır. 

2. Farklı yaş gruplarındaki otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır. 

3. Medeni durumları farklı olan otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır. 

4. Eğitim durumları farklı olan otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır. 

5. Farklı meslek gruplarındaki otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır. 

6. Farklı gelir düzeyindeki otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır. 

7. Otellerin aydınlatması ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

8. Otellerin iç mekanlarında kullanılan renkler ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

9. Otellerde genel alanlarda çalınan müzik ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

10. Otellerdeki gürültü düzeyi ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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11. Otellerdeki iç mekan kokusu ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir 

ili şki vardır. 

12. Otellerin uzamsal planı ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

13. Otellerdeki diğer müşterilerin varlığı ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı 

bir ili şki vardır. 

14. Otellerdeki çalışanlar ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

3.4.1. Araştırma Đçin Bir Model Önerisi 

 

 Araştırma için öne sürülen hipotezleri gösteren model önerisi Şekil 3.1.’deki gibidir. 

Buna göre otel atmosferinin fiziksel çevre unsurları olan aydınlatma, renk, müzik, gürültü, 

koku ve tesis planı ile sosyal çevre unsurları olan diğer müşteriler ve çalışanlar, otel 

müşterisinin memnuniyetini etkilemektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde tanımlanmış olan 

söz konusu fiziksel ve sosyal çevre unsurları aynı zamanda çalışmada müşteri memnuniyeti 

üzerindeki etkisi ölçülen değişkenlerdir. 

 

 

Şekil 3.1. Hizmet Atmosferinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisine Đli şkin Bir Model 

 

Otel Müşterisi 

Aydınlatma 

Renk 

Gürültü  Müzik 

Koku 
 

Tesis Planı 

Diğer 
Müşteriler 

Çalışanlar  

Müşteri 
Memnuniyeti 

1 

 2 

  3   4 

    5 

6 

7 8 

Fiziksel Çevre 

Sosyal Çevre 

Hizmet Atmosferi 
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3.5. VERĐLERĐN ANAL ĐZĐ 

 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 16.0 istatistik paket programı 

kullanılmıştır. 

3.6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DE ĞERLENDĐRMELER 

  

Gerçekleştirilen anket uygulaması neticesinde araştırmaya katılan 181 otel 

müşterisinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir:   

 
3.6.1. Frekans Dağılımları 
 

Araştırmaya katılan otel müşterilerinin %57.5’i erkek, % 42.5’i kadındır. Dolayısıyla, 

oranlar birbirine yakın olmakla birlikte, erkeklerin sayısı kadınların sayısından fazladır (Tablo 

3.1). 

Tablo 3.1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı  
 

Katılımcıların 
Cinsiyet Dağılımı 

f % 

Erkek 104 57.5 
Kadın 77 42.5 
Toplam 181 100 

 

 

 Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde; % 49.7’si 25-34 yaş aralığı 

içerisindedir. Bu oranı sırasıyla % 22.1 ile 18-24 yaş aralığı, % 16.6 ile 35-44 yaş aralığı 

izlemektedir. Araştırmaya katılanlar içerisinde en düşük pay % 1.1 ile 65 ve üzeri yaş grubuna 

aittir. Dolayısıyla katılımcıların % 71.8’ini 18-34 yaş aralığındaki genç katılımcılar 

oluşturmaktadır (Tablo 3.2). 

Tablo 3.2. Katılımcıların Yaş Dağılımı  
 

Katılımcıların 
Yaş Dağılımı 

f % 

18-24 arası 40 22.1 
25–34 90 49.7 
35–44 30 16.6 
45-54 13 7.2 
55-64 6 3.3 
65 yaş ve üzeri 2 1.1 
Toplam 181 100 
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Ankete katılanların medeni durumlarına bakıldığında; en büyük kesimi % 47.0 ile evli 

kesim oluşturmaktadır. Ankete katılan bekar müşterilerin oranı % 40.9’dur.  Dul ve boşanmış 

müşterilerin oranı ise toplamda katılımcıların % 8.8’ini teşkil etmektedir (Tablo 3.3).  

 

 

Tablo 3.3.Katılımcıların Medeni Hal Dağılımı  
 

Katılımcıların 
Medeni Hali  

f % 

Evli 85 47.0 
Bekar 74 40.9 
Dul 14 7.7 
Boşanmış 2 1.1 
Nişanlı 6 3.3 
Toplam 181 100 

 

 

 

Eğitim düzeyleri açısından değerlendirildiğinde; katılımcıların % 59.7’sinin üniversite 

mezunu, % 28.2’sinin lise mezunu olduğu görülmektedir (Tablo 3.4). 

 

 

Tablo 3.4. Katılımcıların Eğitim Düzeyi Dağılımı 
 

Araştırmaya Katılanların 
Eğitim Düzeyi 

f % 

Đlkokul / Đlköğretim 4 2.2 
Lise 51 28.2 
Üniversite 108 59.7 
Yüksek Lisans / Master 17 9.4 
Doktora 1 0.6 
Toplam 181 100 

 

 

 

 Anket sorularını cevaplayan müşterilerin % 39.2’sini serbest meslek sahipleri 

oluşturmakta, bu oranı sırasıyla % 19.3 ile memurlar, % 6.6 ile emekliler izlemektedir. 

Katılımcıların %13.3’ü ise mesleklerini diğer seçeneğinde (yönetici, hemşire, vb) ifade 

etmişlerdir (Tablo 3.5). 
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Tablo 3.5. Katılımcıların Mesleki Dağılımı  
 

Araştırmaya 
Katılanların Meslek 

Dağılımı 

f % 

Serbest Meslek 71 39.2 
Memur 35 19.3 
Emekli 12 6.6 
Đşçi 9 5.0 
Ev Hanımı 5 2.8 
Öğrenci 25 13.8 
Diğer 24 13.3 
Toplam 181 100 

 
 
 
 
 Katılımcıların gelirleri incelendiğinde; çalışmanın dört yıldızlı otellerde yapılmasının 

da etkisiyle % 49.7’lik kesimin 1001 – 2000 YTL, % 31.5’inin 1000 YTL altında ve % 

13.8’inin de 2001–3000 YTL gelir aralığında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırmaya 

katılanların % 95’inin 3001 YTL’den daha az geliri vardır (Tablo 3.6).  

 
 

Tablo 3.6.  Katılımcıların Gelir Dağılımı 
 

Araştırmaya 
Katılanların Gelir 

Dağılımı 

f % 

1000 YTL altında 57 31.5 
1001–2000 YTL 90 49.7 
2001–3000 YTL 25 13.8 
3001–4000 YTL 3 1.7 
4001–5000 YTL 1 0.6 
5000 YTL üzerinde 5 2.8 
Toplam 181 100 

 
 
 
 
 
 Araştırmaya katılan müşterilerin otele geliş sebeplerine bakıldığında; % 45.3’ünü iş 

amaçlı gelenler oluşturmaktadır. Toplantı ve eğlence amaçlı gelenlerin oranı ise % 12.7’dir 

(Tablo 3.7). 
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Tablo 3.7.  Katılımcıların Otele Geliş Nedenleri 
 

Araştırmaya 
Katılanların Otele Geliş 

Sebebi 

f % 

Đş 82 45.3 
Eğlence 23 12.7 
Sağlık 7 3.9 
Alışveriş 2 1.1 
Spor 7 3.9 
Eğitim 7 3.9 
Toplantı vb 23 12.7 
Yakınları ziyaret 10 5.5 
Diğer (kafe vb) 20 11.0 
Toplam 181 100 

 
 
 
 
 Katılımcıların otele geliş sıklıkları incelendiğinde; müşterilerin % 35.4’ünün otele ilk 

gelişleri, % 17.7’sinin ikinci gelişleri, % 18.8’inin ise üçüncü gelişleri olduğu anlaşılmaktadır 

(Tablo 3.8). 

 
 
 

Tablo 3.8.  Katılımcıların Otele Geliş Sıklığı 
 

Araştırmaya 
Katılanların Otele Geliş 

Sıklığı 

f % 

Đlk kez 4 35.4 
Đkinci kez 32 17.7 
Üçüncü kez 34 18.8 
Dördüncü kez 13 7.2 
Beşinci kez 38 21.0 
Toplam 181 100 

  
 
 
 
 Müşterilerin otelde kalış süreleri açısından değerlendirme yapıldığında; otelde 

konaklama yapanların oranı %75.1 olurken, konaklama yapmayanların oranı % 24.9 ile sınırlı 

kalmıştır. Konaklama yapanlar içerisinde en büyük kesimi % 23.2 ile bir gün kalanlar 

oluşturmaktadır (Tablo 3.9). 
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Tablo 3.9.  Katılımcıların Otelde Kalış Süreleri 
 

Araştırmaya 
Katılanların Otelde 

Kalış Süreleri 

f % 

Konaklama yapmadım 45 24.9 
1 gün 42 23.2 
2 gün 37 20.4 
3 gün 20 11.0 
4 gün 13 7.2 
5 gün 8 4.4 
6 gün 1 0.6 
7 gün 3 1.7 
8 gün ve üzeri 12 6.6 
Toplam 181 100 

 
 
 
 Otel müşterilerinin hizmet atmosferine ilişkin ifadelere verdikleri yanıtlar ise Tablo 

3.10’da görülmektedir. Bu tabloya göre yapılan araştırma sonucunda katılımcıların %56.4’ü 

otelin aydınlatma koşullarının uygunluğuna “kesinlikle katılıyorum” yanıtını verirken, 

sırasıyla renklerin uygunluğuna %49.7’lik kesim “kesinlikle katılıyorum”, gürültü seviyesinin 

uygunluğu hususunda katılımcıların %37.6’sı “katılıyorum”, müziğin ses düzeyi ve türünün 

uygun seçilmiş olması ifadesine %30.9 oranındaki otel müşterisi “katılıyorum” yanıtını 

vermiştir. Otelde hoşa gitmeyen bir koku alıp almadıkları ifadesine karşılık katılımcıların 

%44.8’i kesinlikle böyle bir koku almadıklarını belirtirken, %49.7’lik kesim otelin tesis 

planının iyi olduğu hususuna “kesinlikle katıldıklarını” belirtmiştir. Fiziksel çevre unsurlarına 

ili şkin ifadelere verilen yanıtlara genel olarak bakıldığında, otel müşterilerinin otelin fiziksel 

çevre unsurlarını uygun buldukları anlaşılmaktadır.  

 Otelin çeşitli mekanlarında yer bulma sıkıntısına ilişkin olarak katılımcıların %44.2’si 

kesinlikle böyle bir sıkıntının olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %42.5’i ise otelin 

kalabalık düzeyi ile ilgili bir sorun olmadığına ilişkin ifadeye “kesinlikle katıldıklarını” 

belirtmiştir. Bu iki ifade, hem fiziksel tesis planına hem de diğer müşterilerin etkisine ilişkin 

olarak yorumlanmaya açıktır. Dolayısıyla bu ifadelerin hem fiziksel hem de sosyal çevre 

unsurları arasında yer aldığını varsayacak olursak; katılımcıların %80.7’si yer bulmaya ilişkin 

bir sıkıntı olmadığını, %80.6’sı ise oteli kalabalık bulmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.10. Otel Müşterilerinin Hizmet Atmosferine Đlişkin Đfadelere Verdikleri 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

 
 
 

Hizmet Atmosferine Đlişkin Đfadeler 
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1. Bu otelde aydınlatma koşulları uygun. 5 
%2.8 

8 
%4.4 

13 
%7.2 

53 
%29.3 

102 
%56.4 

2. Đç mekanlarda kullanılan renkler iyi seçilmiş. 3 
%1.7 

9 
%5.0 

8 
%4.4 

71 
%39.2 

90 
%49.7 

3. Gürültü seviyesi kabul edilebilir bir noktadadır. 3 
%1.7 

14 
%7.7 

32 
%17.7 

68 
%37.6 

64 
%35.4 

4. Çalınan müziğin ses düzeyi ve türü uygun 
seçilmiş. 

12 
%6.6 

31 
%17.1 

45 
%24.9 

56 
%30.9 

37 
%20.4 

5. Bu otelde hoşa gitmeyen bir koku duymadım. 2 
%1.1 

2 
%1.1 

22 
%12.2 

74 
%40.9 

81 
%44.8 

6. Otelin tesis planı (otel içi ulaşım kolaylığı, 
koridor genişliği vb) iyi.  

5 
%2.8 

4 
%2.2 

21 
%11.6 

61 
%33.7 

90 
%49.7 

7. Restoran, kafeterya, bar vb mekanlarda yer 
bulma sıkıntısı yok. 

3 
%1.7 

6 
%3.3 

26 
%14.4 

66 
%36.5 

80 
%44.2 

8. Bu otelin kalabalık düzeyi rahatsız edici 
boyutlarda değil.  

2 
%1.1 

10 
%5.5 

23 
%12.7 

69 
%38.1 

77 
%42.5 

9. Diğer müşteriler içerisinde bana rahatsız edici 
gelen kimse yok. 

2 
%1.1 

6 
%3.3 

28 
%15.5 

68 
%37.6 

77 
%42.5 

10. Otel çalışanlarının giyimi iyi. 4 
%2.2 

8 
%4.4 

11 
%6.1 

53 
%29.3 

105 
%58.0 

11. Çalışanların davranışları iyi.  2 
%1.1 

2 
%1.1 

5 
%2.8 

48 
%26.5 

124 
%68.5 

12. Çalışanlar işlerini iyi biliyor.  3 
%1.7 

5 
%2.8 

12 
%6.6 

54 
%29.8 

107 
%59.1 

13. Çalışan sayısı yetersiz değil. 7 
%3.9 

22 
%12.2 

45 
%24.9 

44 
%24.3 

63 
%34.8 

14. Bu otelde kaldığım için memnunum. 3 
%1.7 

1 
%0.6 

11 
%6.1 

58 
%32.0 

108 
%59.7 

 
 
 
 
 
 Katılımcıların %42.5’i otel müşterileri arasında rahatsızlık verecek kişilerin “kesinlikle 

olmadığını” belirtirken, %58.0’ı çalışanların giyiminin iyi olduğuna “kesinlikle 

katıldıklarını”, %68.5’i çalışanların davranışlarını kesinlikle iyi bulduklarını, katılımcıların 

%59.1’i çalışanların işlerini iyi bildikleri ifadesine “kesinlikle katıldıklarını” belirtmiş, 

%34.8’lik bir katılımcı grubu ise çalışan sayısının kesinlikle yeterli olduğunu ifade etmiştir. 
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Sosyal çevre unsurları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; müşterilerin otelin sosyal çevre 

unsurlarını da uygun buldukları anlaşılmaktadır. 

 Otel müşterilerine uygulanan anketteki son Likert tipi ifade olan “bu otelde kaldığım 

için memnunum” ifadesine %59.7 oranında katılımcı otelde kalmaktan “kesinlikle memnun 

oldukları”, %32.0’lık bir kesim ise “memnun oldukları” cevabını vermiştir. Dolayısıyla genel 

olarak değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan 181 otel müşterisinden %91.7’si otelde 

kalmaktan duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. Yukarıda da ifade edildiği gibi katılımcılar 

aynı zamanda otelin fiziksel ve sosyal çevre unsurlarını da uygun bulmuşlardır. O halde otelin 

hizmet atmosferi (fiziksel ve sosyal çevre unsurları) ile müşterilerin memnuniyet dereceleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Bu ilişkiyi ölçmek için söz konusu tüm atmosferik 

değişkenler ile müşteri memnuniyeti arasında kikare bağımsızlık analizi yapılmıştır. Buna 

ilaveten otel müşterilerinin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile otelden duydukları 

memnuniyet arasındaki ilişki de kikare homojenlik testi ile değerlendirilmiştir.  

  

 

3.6.2. Demografik Faktörler Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

 

 Otel müşterilerinin cinsiyet, yaş, medeni hal, milliyet, eğitim durumu, meslek ve 

gelirleri ile müşterilerin otelden duydukları memnuniyet arasındaki ilişki kikare yöntemi ile 

değerlendirilmiş olup, sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

 Araştırmaya katılan kadınların %55.8’i, erkeklerin ise %62.5’i otelde kalmaktan 

“kesinlikle memnun” olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 3.11). Yapılan kikare homojenlik 

testinde SD (Serbestlik Derecesi)= 4 iken, p = 0.243 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p > α = 

0.05’tir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde cinsiyetler arasında memnuniyet 

yönünden bir farklılık yoktur, bundan ötürü “farklı cinsiyetteki otel müşterilerinin 

memnuniyetleri arasında farklılık vardır” alt hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 3.11. Cinsiyet Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

* SD = 4, p = 0.243 

 
 
 Araştırmaya katılan müşterilerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; otelde 

kalmaktan “kesinlikle memnun” olan müşterilerin yaş dağılımı sırasıyla %48.1 ile 25-34 yaş 

arası, %19.4 ile 18-24 yaş arası, %16.6 ile 35-44 yaş arası, %7.2 ile 45-54 yaş arası, %3.3 ile 

55-64 yaş arası ve %1.1 ile 65 yaş ve üzeri olarak gerçekleşmiştir (Tablo 3.12). Yapılan 

kikare homojenlik testinde SD = 20 iken, p = 0.568 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p > α = 

0.05’tir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde yaş grupları arasında memnuniyet 

yönünden bir farklılık yoktur, bundan dolayı “farklı yaş gruplarındaki otel müşterilerinin 

memnuniyetleri arasında farklılık vardır” alt hipotezi reddedilmiştir. 

 
Tablo 3.12. Yaş Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum 
Toplam 

Sayı 1 0 1 17 21 40 

Yaş Đçindeki % Dağılım 2,5 0,0 2,5 42,5 52,5 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

9,1 29,3 19,4 22,1 

18-24 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 9,4 11,6 22,1 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 0 0 4 30 43 77 

Cinsiyet Đçindeki %  
Dağılım 

0,0 0,0 
5,2 39,0 55,8 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki %  Dağılım 

0,0 0,0 
36,4 51,7 39,8 42,5 

Kadın 

Toplam % 0,0 0,0 2,2 16,6 23,8 42,5 

Sayı 3 1 7 28 65 104 

Cinsiyet Đçindeki %  
Dağılım 

2,9 1,0 6,7 26,9 62,5 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki %  Dağılım 

100,0 100,0 63,6 48,3 60,2 57,5 

C
in

si
ye

t 

Erkek 

Toplam % 1,7 0,6 3,9 15,5 35,9 57,5 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Cinsiyet Đçindeki %  
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki %  Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 
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Sayı 1 0 10 27 52 90 

Yaş Đçindeki % Dağılım 1,1 0,0 11,1 30,0 57,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

90,9 46,6 48,1 49,7 

25-34 

Toplam % 0,6 0,0 5,5 14,9 28,7 49,7 

Sayı 1 1 0 9 19 30 

Yaş Đçindeki % Dağılım 3,3 3,3 0,0 30,0 63,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 100,0 
0,0 

15,5 17,6 16,6 

35-44 

Toplam % 0,6 0,6 0,0 5,0 10,5 16,6 

Sayı 0 0 0 4 9 13 

Yaş Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 0,0 30,8 69,2 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 
6,9 8,3 7,2 

45-54 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 2,2 5,0 7,2 

Sayı 0 0 0 1 5 6 

Yaş Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 
1,7 4,6 3,3 

55-64 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 0,6 2,8 3,3 

Sayı 0 0 0 0 2 2 

Yaş Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1,9 1,1 

65 ve üzeri 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Yaş Đçindeki % Dağılım 1,7% 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7% 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 20, p = 0.568 

 

 

 Araştırmaya katılan müşterilerin medeni hallerinin otelde kalmaktan duydukları 

memnuniyet üzerine etkisine bakıldığında; otelde kalmaktan “kesinlikle memnun” olan 

müşterilerin medeni hallerine göre dağılımı sırasıyla %50.0 ile evliler, %38.0 ile bekarlar, 

%8.3 ile dul müşteriler, %1.9 ile boşanmış ve %1.9 ile nişanlı müşteriler olarak 

gerçekleşmiştir (Tablo 3.13). Yapılan kikare homojenlik testinde SD = 16 iken, p = 0.459 

olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p > α = 0.05’tir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde 

müşterilerin medeni halleri arasında memnuniyet yönünden bir farklılık yoktur, bundan ötürü 

“medeni durumları farklı olan otel müşterilerinin memnuniyetleri arasında farklılık vardır” alt 

hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 3.13. Medeni Hal Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đli şki 
Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 1 1 5 24 54 85 

Medeni Hal Đçindeki % 
Dağılım 

1,2 1,2 5,9 28,2 63,5 100,0 

Memnuniyet  Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 100,0 45,5 41,4 50,0 47,0 

Evli 

Toplam % 0,6 0,6 2,8 13,3 29,8 47,0 

Sayı 1 0 4 28 41 74 

Medeni Hal Đçindeki % 
Dağılım 

1,4 0,0 5,4 37,8 55,4 100,0 

Memnuniyet  Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 36,4 48,3 38,0 40,9 

Bekar 

Toplam % 0,6 0,0 2,2 15,5 22,7 40,9 

Sayı 1 0 0 4 9 14 

Medeni Hal Đçindeki % 
Dağılım 

7,1 0,0 0,0 28,6 64,3 100,0 

Memnuniyet  Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 0,0 6,9 8,3 7,7 

Dul 

Toplam % 0,6 0,0 0,0 2,2 5,0 7,7 

Sayı 0 0 0 0 2 2 

Medeni Hal Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Memnuniyet  Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,1 

Boşanmış 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 

Sayı 0 0 2 2 2 6 

Medeni Hal Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 100,0 

Memnuniyet  Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 18,2 3,4 1,9 3,3 

M
ed

en
i H

al
 

Nişanlı 

Toplam % 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 3,3 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Medeni Hal Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet  Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16, p = 0.459 

 
 Yapılan araştırmaya katılan otel müşterilerinin eğitim durumlarının, memnuniyetleri 

üzerine etkileri incelenecek olursa; eğitim durumları arasında otelde kalmaktan “kesinlikle 

memnun” olanlar arasında en yüksek kesimi %59.3 ile üniversite mezunları oluşturmaktadır, 

bu oranı sırasıyla %28.7 ile lise, %9.3 ile yüksek lisans, %1.9 ile ilköğretim ve %0.9 ile 

doktora mezunları izlemektedir (Tablo 3.14).  Yapılan kikare homojenlik testinde SD = 16 

iken, p = 0.995 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p > α = 0.05’tir. Diğer bir deyişle 0.05 
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anlamlılık düzeyinde müşterilerin eğitim durumları arasında memnuniyet yönünden bir 

farklılık yoktur, bundan ötürü “eğitim durumları farklı olan otel müşterilerinin 

memnuniyetleri arasında farklılık vardır” alt hipotezi de reddedilmiştir. 

 
Tablo 3.14. Eğitim Durumu Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun  
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 0 0 0 2 2 4 

Eğitim Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 0,0 3,4 1,9 2,2 

Đlköğretim 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 2,2 

Sayı 1 0 1 18 31 51 

Eğitim Đçindeki % 
Dağılım 

2,0 0,0 2,0 35,3 60,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

33,3 0,0 9,1 31,0 28,7 28,2 

Lise 
 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 9,9 17,1 28,2 

Sayı 2 1 9 32 64 108 

Eğitim Đçindeki % 
Dağılım 

1,9 0,9 8,3 29,6 59,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

66,7 100,0 81,8 55,2 59,3 59,7 

Üniversite 

Toplam % 1,1 0,6 5,0 17,7 35,4 59,7 

Sayı 0 0 1 6 10 17 

Eğitim Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 5,9 35,3 58,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 9,1 10,3 9,3 9,4 

Yüksek Lisans 

Toplam % 0,0 0,0 0,6 3,3 5,5 9,4 

Sayı 0 0 0 0 1 1 

Eğitim Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 0,0 
100,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,9 0,6 

E
ği

tim
 D

ur
u

m
u 

Doktora 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Eğitim Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16, p = 0.995 
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Araştırmaya katılan müşterilerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 

otelde kalmaktan “kesinlikle memnun” olan müşterilerin %37.0’ı serbest meslek sahibi, 

%19.4’ü memur, %8.3’ü emekli, %3.7’si işçi, %2.8’i ev hanımı, %13.0’ı öğrenci ve geriye 

kalan %15.7’lik kesim ise diğer meslek gruplarındandır (Tablo 3.15). Yapılan kikare 

homojenlik testinde SD = 24 iken, p = 0.034 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p < α = 0.05’tir. 

Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde müşterilerin meslek grupları arasında memnuniyet 

yönünden bir farklılık vardır, bundan ötürü “farklı meslek gruplarındaki otel müşterilerinin 

memnuniyetleri arasında farklılık vardır” alt hipotezi kabul edilmiştir.  

 

Tablo 3.15. Meslek Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đli şki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  
Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 0 0 3 28 40 71 

Meslek Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 4,2 39,4 56,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
27,3 48,3 37,0 39,2 

Serbest 
Meslek 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 15,5 22,1 39,2 

Sayı 2 0 4 8 21 35 

Meslek Đçindeki % Dağılım 5,7 0,0 11,4 22,9 60,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 
0,0 

36,4 13,8 19,4 19,3 

Memur 
 

Toplam % 1,1 0,0 2,2 4,4 11,6 19,3 

Sayı 1 0 0 2 9 12 

Meslek Đçindeki % Dağılım 8,3 0,0 0,0 16,7 75,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 0,0 

3,4 8,3 6,6 

Emekli 

Toplam % 0,6 0,0 0,0 1,1 5,0 6,6 

Sayı 0 1 0 4 4 9 

Meslek Đçindeki % Dağılım 0,0 11,1 0,0 44,4 44,4 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
100,0 

0,0 
6,9 3,7 5,0 

Đşçi 

Toplam % 0,0 0,6 0,0 2,2 2,2 5,0 

Sayı 0 0 0 2 3 5 

Meslek Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 
3,4 2,8 2,8 

Ev 
Hanımı 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 2,8 

Sayı 0 0 2 9 14 25 

Meslek Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 8,0 36,0 56,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
18,2 15,5 13,0 13,8 

M
es

le
k 

Öğrenci 

Toplam % 0,0 0,0 1,1 5,0 7,7 13,8 
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Sayı 0 0 2 5 17 24 

Meslek Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 8,3 20,8 70,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
18,2 8,6 15,7 13,3 

Diğer 

Toplam % 0,0 0,0 1,1 2,8 9,4 13,3 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Cinsiyet Dağılımı Đçindeki % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Dağılımı Đçindeki 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 24, p = 0.034 

 
 Araştırmaya katılan otel müşterilerinin memnuniyet düzeylerinin gelir gruplarına göre 

dağılımı incelendiğinde; otelde kalmaktan “kesinlikle memnun” olduklarını ifade eden 

müşterilerin %31.5’inin gelirinin 1000 YTL ve altında, %49.7’sinin gelirinin 1001 – 2000 

YTL arasında, %13.8’inin gelirinin 2001 – 3000 YTL arasında, %2.8’inin gelirinin 5000 YTL 

üzerinde, %1.7’sinin gelirinin 3001 – 4000 YTL arasında ve %0.6’sının gelirinin ise 4001 – 

5000 YTL arasında olduğu görülmektedir (Tablo 3.16). Yapılan kikare homojenlik testinde 

SD = 20 iken, p = 0.133 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p > α = 0.05’tir. Diğer bir deyişle 

0.05 anlamlılık düzeyinde müşterilerin gelir grupları arasında memnuniyet yönünden bir 

farklılık yoktur, bundan ötürü “farklı gelir düzeyindeki otel müşterilerinin memnuniyetleri 

arasında farklılık vardır” alt hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 3.16. Gelir Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 0 0 4 24 29 57 

Gelir Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 7,0 42,1 50,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 0,0 0,0 36,4 41,4 26,9 31,5 

1000 YTL 
altında 

Toplam % 0,0 0,0 2,2 13,3 16,0 31,5 

Sayı 2 0 6 29 53 90 

Gelir Đçindeki % Dağılım 2,2 0,0 6,7 32,2 58,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 0,0 54,5 50,0 49,1 49,7 

1001-2000 
YTL 

Toplam % 1,1 0,0 3,3 16,0 29,3 49,7 

Sayı 0 1 1 4 19 25 

Gelir Đçindeki % Dağılım 0,0 4,0 4,0 16,0 76,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 100,0 9,1 6,9 17,6 13,8 

G
el

ir 
D

ur
um

u 

2001-3000 
YTL 

Toplam % 0,0 0,6 0,6 2,2 10,5 13,8 
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Sayı 0 0 0 1 2 3 

Gelir Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 1,7 1,9 1,7 

3001-4000 
YTL 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 1,7 

Sayı 0 0 0 0 1 1 

Gelir Đçindeki % Dağılım 
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 

4001-5000 
YTL 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

Sayı 1 0 0 0 4 5 

Gelir Đçindeki % Dağılım 20,0 0,0 0,0 0,0 80,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 0,0 0,0 3,7 2,8 

5000 YTL 
üzerinde 

Toplam % 0,6 0,0 0,0 0,0 2,2 2,8 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Gelir Đçindeki % Dağılım 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 20, p = 0.133  

 

 

 Araştırmaya katılan otel müşterilerinin meslek grupları haricindeki demografik ve 

sosyo-ekonomik özelliklerinin, müşterilerin otelde kalmaktan duydukları memnuniyet üzerine 

farklılık yaratacak kadar belirgin bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu 

otelin hedef pazarını iyi tanıması ve onlara uygun hizmet geliştirmiş olması ile açıklanabilir. 

 

 

 

3.6.3. Atmosferik Unsurlar Đle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

 

Yapılan kikare bağımsızlık testinde SD = 16 iken, p = 0.000 olarak bulunmuştur. 

Dolayısıyla p < α = 0.05’dir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde otelin aydınlatması 

ile müşterilerin otelden memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bundan ötürü 

“otellerin aydınlatması ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır” 

alt hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 3.17).  
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Tablo 3.17. Aydınlatma ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 
Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 2 1 5 

Aydınlatma Đçindeki % 
Dağılım 

40,0 0,0 0,0 40,0 20,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 0,0 0,0 3,4 0,9 2,8 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 1,1 0,6 2,8 

Sayı 0 1 1 3 3 8 

Aydınlatma Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 12,5 12,5 37,5 37,5 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 100,0 9,1 5,2 2,8 4,4 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,6 1,7 1,7 4,4 

Sayı 0 0 2 6 5 13 

Aydınlatma Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 15,4 46,2 38,5 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 0,0 0,0 18,2 10,3 4,6 7,2 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 1,1 3,3 2,8 7,2 

Sayı 0 0 3 23 27 53 

Aydınlatma Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 5,7 43,4 50,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 27,3 39,7 25,0 29,3 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 12,7 14,9 29,3 

Sayı 1 0 5 24 72 102 

Aydınlatma Đçindeki % 
Dağılım 

1,0 0,0 4,9 23,5 70,6 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 45,5 41,4 66,7 56,4 

A
yd

ın
la

tm
a 

ko
şu

lla
rı

 u
yg

un
 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 2,8 13,3 39,8 56,4 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Aydınlatma Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16, p = 0.000 
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Tablo 3.18’de görüldüğü gibi, Yapılan kikare bağımsızlık testinde SD = 16 iken, p = 

0.000 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p < α = 0.05’dir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık 

düzeyinde otelin renk düzeni ile müşteri memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır, 

“otellerin iç mekanlarında kullanılan renkler ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında 

anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 3.18. Renk ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 1 0 3 

Renk Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

66,7 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 1,7 

Sayı 0 1 2 1 5 9 

Renk Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 11,1 22,2 11,1 55,6 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 100,0 18,2 1,7 4,6 5,0 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 1,1 0,6 2,8 5,0 

Sayı 0 0 0 6 2 8 

Renk Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 0,0 10,3 1,9 4,4 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 0,0 3,3 1,1 4,4 

Sayı 0 0 5 29 37 71 

Renk Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 7,0 40,8 52,1 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 45,5 50,0 34,3 39,2 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 2,8 16,0 20,4 39,2 

Sayı 1 0 4 21 64 90 

Renk Đçindeki % 
Dağılım 

1,1 0,0 4,4 23,3 71,1 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

33,3 0,0 36,4 36,2 59,3 49,7 

R
en

kl
er

 iy
i s

eç
ilm

iş 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 2,2 11,6 35,4 49,7 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Renk Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Gürültünün müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ölçmek amacı ile yapılan kikare 

bağımsızlık testinde SD = 16 iken, p = 0.000 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p < α = 

0.05’dir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde otelin gürültünün düzeyi ile müşteri 

memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır, bundan ötürü “otellerdeki gürültü düzeyi ile 

otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi de kabul 

edilmiştir (Tablo 3.19). 

 Tablo 3.19. Gürültü ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun  
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 1 0 0 1 1 3 

Gürültü Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 0,0 33,3 33,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 0,0 1,7 0,9 1,7 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 1,7 

Sayı 0 1 1 7 5 14 

Gürültü Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 7,1 7,1 50,0 35,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 100,0 9,1 12,1 4,6 7,7 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,6 3,9 2,8 7,7 

Sayı 1 0 3 13 15 32 

Gürültü Đçindeki % 
Dağılım 

3,1 0,0 9,4 40,6 46,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 27,3 22,4 13,9 17,7 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,6 0,0 1,7 7,2 8,3 17,7 

Sayı 0 0 5 25 38 68 

Gürültü Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 7,4 36,8 55,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 45,5 43,1 35,2 37,6 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 2,8 13,8 21,0 37,6 

Sayı 1 0 2 12 49 64 

Gürültü Đçindeki % 
Dağılım 

1,6 0,0 3,1 18,8 76,6 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 18,2 20,7 45,4 35,4 
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 1,1 6,6 27,1 35,4 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Gürültü Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Yapılan araştırma kapsamında gerçekleştirilen kikare bağımsızlık testinde SD = 16 

iken, p = 0.165 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla p > α = 0.05’tir. Diğer bir deyişle 0.05 

anlamlılık düzeyinde otelde çalınan müziğin ses düzeyi ve türü ile müşteri memnuniyeti 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur, bundan ötürü “otellerde genel alanlarda çalınan müzik ile 

otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi reddedilmiştir 

(Tablo 3.20). Bu durum aynı müzik türünün ve ses düzeyinin her müşteri için geçerli 

olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Çeşitli müzik türlerinde ve atmosferik müziğin çeşitli 

özellikleri ayrıca değerlendirilmek suretiyle uygulamalar yapıldıktan sonra müziğin 

memnuniyet üzerine etkisinden söz etmek daha uygun olacaktır.  

Tablo 3.20. Müziğin Ses Düzeyi ve Türü ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 
Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 1 0 1 2 8 12 

Müzik Đçindeki % Dağılım 8,3 0,0 8,3 16,7 66,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 9,1 3,4 7,4 6,6 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 1,1 4,4 6,6 

Sayı 1 1 1 10 18 31 

Müzik Đçindeki % Dağılım 3,2 3,2 3,2 32,3 58,1 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 100,0 9,1 17,2 16,7 17,1 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,6 0,6 0,6 5,5 9,9 17,1 

Sayı 0 0 3 19 23 45 

Müzik Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 6,7 42,2 51,1 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 27,3 32,8 21,3 24,9 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 10,5 12,7 24,9 

Sayı 0 0 5 21 30 56 

Müzik Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 8,9 37,5 53,6 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 45,5 36,2 27,8 30,9 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 2,8 11,6 16,6 30,9 

Sayı 1 0 1 6 29 37 

Müzik Đçindeki % Dağılım 2,7 0,0 2,7 16,2 78,4 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 0,0 9,1 10,3 26,9 20,4 
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 3,3 16,0 20,4 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Müzik Đçindeki % Dağılım 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.165 
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Otel müşterilerinin konaklamaları süresince hoşa gitmeyen bir koku algılamamaları ile 

otelde konaklamaktan duydukları memnuniyet arasındaki ilişkiyi ölçmek için yapılan kikare 

bağımsızlık testinde SD = 16 iken, p = 0.000 olarak bulunmuştur, p < α = 0.05’tir. Diğer bir 

deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde otellerdeki iç mekan kokusu ile otel müşterilerinin 

memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 3.21). 

 

Tablo 3.21. Đç Mekan Kokusu ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki  
Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 0 0 2 

Koku Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

66,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1,1 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Sayı 0 1 0 1 0 2 

Koku Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
50,0 

0,0 
50,0 

0,0 
100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 
100,0 

0,0 
1,7 

0,0 
1,1 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 1,1 

Sayı 1 0 3 5 13 22 

Koku Đçindeki % 
Dağılım 

4,5 
0,0 

13,6 22,7 59,1 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

33,3 
0,0 

27,3 8,6 12,0 12,2 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,6 0,0 1,7 2,8 7,2 12,2 

Sayı 0 0 6 34 34 74 

Koku Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
8,1 45,9 45,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 
54,5 58,6 31,5 40,9 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 3,3 18,8 18,8 40,9 

Sayı 0 0 2 18 61 81 

Koku Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
2,5 22,2 75,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

0,0 0,0 
18,2 31,0 56,5 44,8 
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 1,1 9,9 33,7 44,8 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Koku Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki 
% Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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 Tablo 3.22’de görüldüğü gibi tesis planı ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amacı ile yapılan kikare bağımsızlık testinde SD = 16 iken, p = 0.000 olarak 

bulunmuştur, p < α = 0.05’tir. Diğer bir deyişle 0.05 anlamlılık düzeyinde otellerin uzamsal 

planı ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi de 

kabul edilmiştir.  

 

 

Tablo 3.22. Tesis Planı ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki  
Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 2 1 5 

Plan Đçindeki % Dağılım 40,0 0,0 0,0 40,0 20,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 
0,0 0,0 

3,4 0,9 2,8 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 1,1 0,6 2,8 

Sayı 0 1 0 0 3 4 

Plan Đçindeki % Dağılım 0,0 25,0 0,0 0,0 75,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
100,0 

0,0 0,0 
2,8 2,2 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 2,2 

Sayı 0 0 3 5 13 21 

Plan Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 14,3 23,8 61,9 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
27,3 8,6 12,0 11,6 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 2,8 7,2 11,6 

Sayı 1 0 5 31 24 61 

Plan Đçindeki % Dağılım 1,6 0,0 8,2 50,8 39,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

45,5 53,4 22,2 33,7 

Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 2,8 17,1 13,3 33,7 

Sayı 0 0 3 20 67 90 

Plan Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 3,3 22,2 74,4 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
27,3 34,5 62,0 49,7 
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 11,0 37,0 49,7 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Plan Đçindeki % Dağılım 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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 Diğer müşterilerin etkisi ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ölçmek için 

yapılan testte “yer durumu” ile memnuniyet arasında (Tablo 3.23), “kalabalık düzeyi” ile 

memnuniyet arasında arasında (Tablo 3.24) ve “rahatsızlık düzeyi” ile memnuniyet arasındaki 

(Tablo 3.25) Serbestlik Dereceleri (SD) = 16 iken, p = 0.000’dır, P < α = 0.05 olduğundan 

dolayı, 0.05 anlamlılık düzeyinde “otellerdeki diğer müşterilerin varlığı ile otel müşterilerinin 

memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 3.23. Yer Durumu ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đli şki 
Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun  
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim  
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 0 1 3 

Yer Durumu Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 
0,0 0,0 0,0 

33,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 
0,0 0,0 0,0 

0,9 1,7 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,7 

Sayı 0 1 1 1 3 6 

Yer Durumu Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
16,7 16,7 16,7 50,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
100,0 9,1 1,7 2,8 3,3 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,6 0,6 1,7 3,3 

Sayı 1 0 3 12 10 26 

Yer Durumu Đçindeki % 
Dağılım 

3,8 
0,0 

11,5 46,2 38,5 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

27,3 20,7 9,3 14,4 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,6 0,0 1,7 6,6 5,5 14,4 

Sayı 0 0 4 27 35 66 

Yer Durumu Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
6,1 40,9 53,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
36,4 46,6 32,4 36,5 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 2,2 14,9 19,3 36,5 

Sayı 0 0 3 18 59 80 

Yer Durumu Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
3,8 22,5 73,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
27,3 31,0 54,6 44,2 
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 9,9 32,6 44,2 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Yer Durumu Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Tablo 3.24. Kalabalık Düzeyi ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle  
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 1 0 0 0 1 2 

Kalabalık Đçindeki % 
Dağılım 

50,0 
0,0 0,0 0,0 

50,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 0,0 0,0 

0,9 1,1 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 

Sayı 0 1 1 3 5 10 

Kalabalık Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
10,0 10,0 30,0 50,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
100,0 9,1 5,2 4,6 5,5 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,6 1,7 2,8 5,5 

Sayı 0 0 3 9 11 23 

Kalabalık Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
13,0 39,1 47,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
27,3 15,5 10,2 12,7 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 5,0 6,1 12,7 

Sayı 1 0 3 32 33 69 

Kalabalık Đçindeki % 
Dağılım 

1,4 
0,0 

4,3 46,4 47,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

27,3 55,2 30,6 38,1 

Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 1,7 17,7 18,2 38,1 

Sayı 1 0 4 14 58 77 

Kalabalık Đçindeki % 
Dağılım 

1,3 
0,0 

5,2 18,2 75,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

36,4 24,1 53,7 42,5 
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 2,2 7,7 32,0 42,5 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Kalabalık Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Tablo 3.25. Diğer Müşterilerden Duyulan Rahatsızlık ile Müşteri Memnuniyeti 
Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun  
Değilim 

Fikrim  
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 0 0 2 

Diğer Müşteriler Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1,1 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Sayı 1 1 0 2 2 6 

Diğer Müşteriler Đçindeki % 
Dağılım 

16,7 16,7 
0,0 

33,3 33,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 100,0 
0,0 

3,4 1,9 3,3 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,6 0,6 0,0 1,1 1,1 3,3 

Sayı 0 0 3 10 15 28 

Diğer Müşteriler Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
10,7 35,7 53,6 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
27,3 17,2 13,9 15,5 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 5,5 8,3 15,5 

Sayı 0 0 7 28 33 68 

Diğer Müşteriler Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
10,3 41,2 48,5 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
63,6 48,3 30,6 37,6 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 3,9 15,5 18,2 37,6 

Sayı 0 0 1 18 58 77 

Diğer Müşteriler Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
1,3 23,4 75,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
9,1 31,0 53,7 42,5 
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Kesinlikle  
Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 0,6 9,9 32,0 42,5 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Diğer Müşteriler Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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 Otel atmosferinin sosyal çevre unsurlarından olan çalışanların özellikleri ile müşteri 

memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ölçmek için yapılan kikare bağımsızlık testinde sırasıyla 

 “çalışanların giyimi” ile memnuniyet arasında (Tablo 3.26), “çalışanların davranışları” ile 

memnuniyet arasında (Tablo 3.27), “çalışanların iş bilgisi” ile memnuniyet arasında (Tablo 

3.28) ve “çalışanların sayısı” ile memnuniyet arasındaki (Tablo 3.29) Serbestlik Dereceleri 

(SD) = 16 iken, p = 0.000 olarak bulunmuştur.  P < α = 0.05 olduğundan dolayı, 0.05 

anlamlılık düzeyinde “otellerdeki çalışanlar ile otel müşterilerinin memnuniyeti arasında 

anlamlı bir ilişki vardır” alt hipotezi de kabul edilmiştir. 

 
Tablo 3.26. Çalışanların Giyimi ile Mü şteri Memnuniyeti Arasındaki Đli şki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  
Kesinlikle 
Memnun  
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 0 1 1 4 

Çalışanlar Đçindeki % Dağılım 50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 66,7 0,0 0,0 1,7 0,9 2,2 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,0 0,6 0,6 2,2 

Sayı 0 1 0 4 3 8 

Çalışanlar Đçindeki % Dağılım 0,0 12,5 0,0 50,0 37,5 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 0,0 100,0 0,0 6,9 2,8 4,4 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,0 2,2 1,7 4,4 

Sayı 1 0 2 5 3 11 

Çalışanlar Đçindeki % Dağılım 9,1 0,0 18,2 45,5 27,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 33,3 0,0 18,2 8,6 2,8 6,1 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,6 0,0 1,1 2,8 1,7 6,1 

Sayı 0 0 6 24 23 53 

Çalışanlar Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 11,3 45,3 43,4 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 54,5 41,4 21,3 29,3 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 3,3 13,3 12,7 29,3 

Sayı 0 0 3 24 78 105 

Çalışanlar Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 2,9 22,9 74,3 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 27,3 41,4 72,2 58,0 

Ç
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Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 1,7 13,3 43,1 58,0 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Çalışanlar Đçindeki % Dağılım 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Tablo 3.27. Çalışanların Davranışları ile Mü şteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi 
 

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 1 0 1 0 0 2 

Çalışan Davranışları Đçindeki % 
Dağılım 

50,0 
0,0 

50,0 
0,0 0,0 

100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 33,3 0,0 9,1 0,0 0,0 1,1 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 

Sayı 0 1 0 1 0 2 

Çalışan Davranışları Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
50,0 

0,0 
50,0 

0,0 
100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 0,0 100,0 0,0 1,7 0,0 1,1 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 1,1 

Sayı 1 0 1 2 1 5 

Çalışan Davranışları Đçindeki % 
Dağılım 

20,0 
0,0 

20,0 40,0 20,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 33,3 0,0 9,1 3,4 0,9 2,8 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 1,1 0,6 2,8 

Sayı 0 0 5 23 20 48 

Çalışan Davranışları Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
10,4 47,9 41,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 0,0 0,0 45,5 39,7 18,5 26,5 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 2,8 12,7 11,0 26,5 

Sayı 1 0 4 32 87 124 

Çalışan Davranışları Đçindeki % 
Dağılım 

0,8 
0,0 

3,2 25,8 70,2 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 33,3 0,0 36,4 55,2 80,6 68,5 

Ç
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Kesinlikle  
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 2,2 17,7 48,1 68,5 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Çalışan Davranışları Đçindeki % 
Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % Dağılım 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Tablo 3.28. Çalışanların Đş Bilgisi ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 2 0 1 0 0 3 

Çalışanların Đş Bilgisi 
Đçindeki % Dağılım 

66,7 
0,0 

33,3 
0,0 0,0 

100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

66,7 
0,0 

9,1 
0,0 0,0 

1,7 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam % 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 

Sayı 0 1 0 0 4 5 

Çalışanların Đş Bilgisi 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 
20,0 

0,0 0,0 
80,0 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 
100,0 

0,0 0,0 
3,7 2,8 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,0 0,0 2,2 2,8 

Sayı 0 0 2 5 5 12 

Çalışanların Đş Bilgisi 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
16,7 41,7 41,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
18,2 8,6 4,6 6,6 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 1,1 2,8 2,8 6,6 

Sayı 0 0 7 28 19 54 

Çalışanların Đş Bilgisi 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
13,0 51,9 35,2 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

0,0 0,0 
63,6 48,3 17,6 29,8 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 3,9 15,5 10,5 29,8 

Sayı 1 0 1 25 80 107 

Çalışanların Đş Bilgisi 
Đçindeki % Dağılım 

0,9 
0,0 

0,9 23,4 74,8 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

33,3 
0,0 

9,1 43,1 74,1 59,1 

Ç
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Kesinlikle  
Katılıyorum 

Toplam % 0,6 0,0 0,6 13,8 44,2 59,1 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Çalışanların Đş Bilgisi 
Đçindeki % Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet Đçindeki % 
Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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Tablo 3.29. Çalışanların Sayısı ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Đlişki 

Kalmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi  

Kesinlikle  
Memnun  
Değilim 

Memnun  
Değilim 

Fikrim 
Yok 

Memnunum 
Kesinlikle 

Memnunum Toplam 

Sayı 3 0 1 1 2 7 

Çalışan Sayısı 
Đçindeki % Dağılım 

42,9 
0,0 

14,3 14,3 28,6 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki % Dağılım 

100,0 
0,0 

9,1 1,7 1,9 3,9 

Kesinlikle  
Katılmıyorum 

Toplam % 1,7 0,0 0,6 0,6 1,1 3,9 

Sayı 0 1 1 8 12 22 

Çalışan Sayısı 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 
4,5 4,5 36,4 54,5 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 
100,0 9,1 13,8 11,1 12,2 

Katılmıyorum 

Toplam % 0,0 0,6 0,6 4,4 6,6 12,2 

Sayı 0 0 7 23 15 45 

Çalışan Sayısı 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
15,6 51,1 33,3 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
63,6 39,7 13,9 24,9 

Fikrim Yok 

Toplam % 0,0 0,0 3,9 12,7 8,3 24,9 

Sayı 0 0 1 22 21 44 

Çalışan Sayısı 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
2,3 50,0 47,7 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
9,1 37,9 19,4 24,3 

Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 0,6 12,2 11,6 24,3 

Sayı 0 0 1 4 58 63 

Çalışan Sayısı 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
1,6 6,3 92,1 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki % Dağılım 

0,0 0,0 
9,1 6,9 53,7 34,8 

Ç
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Kesinlikle  
Katılıyorum 

Toplam % 0,0 0,0 0,6 2,2 32,0 34,8 

Sayı 3 1 11 58 108 181 

Çalışan Sayısı 
Đçindeki % Dağılım 

1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

Memnuniyet 
Đçindeki % Dağılım 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Toplam 

Toplam % 1,7 0,6 6,1 32,0 59,7 100,0 

*SD = 16,  p = 0.000 
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4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

 

Bir bedel karşılığında elde edilen doygunluklar olarak tanımlanabilecek olan hizmet, 

yapısı gereği değişken, soyut, stoklanamaz ve eşzamanlı üretim-tüketim özelliğine sahiptir. 

Hizmetlerin bu özellikleri pazarlama çabalarını da güçleştirmektedir. Somut, elle tutulabilir 

bir ürünü tüketicilerin isteklerine uygun bir şekilde geliştirerek bunu onlara duyurmak ve 

tanıtmak daha kolayken, belki de ne istediğini bile bilmeyen ya da pek çok durumda 

beklentileri değişebilen tüketicilere soyut bir ürünü sunmak daha zor olmaktadır. Müşterilerin 

hizmet üretim sürecine dahil olmaları da, hizmetin bilhassa stoklanamama ve değişkenlik 

özelliklerinin de etkisiyle hoşnutsuzluğa yol açmaktadır.  

Hizmete özgü farklılıkların ve bunların pazarlama üzerindeki etkisinin farkında olan 

ve tüketicilerin işletmeleriyle ilgili algılamalarını etkileyerek, memnuniyet düzeylerini 

yükseltmek isteyen hizmet işletmeleri, işletmenin ürünüyle ilgili ipuçları taşıyan somut 

kanıtlardan yararlanacaktır. Đşletmeden işletmeye değişen bu somut unsurlar, yapılan çeşitli 

araştırmalara göre müşterilerin hizmetle ilgili yargılarını kesinlikle etkilemektedir. 

Bir otel işletmesi için sunduğu hizmetin fiziksel kanıtları; işletmenin tesis içi, dışı ve 

diğer unsurlardan ya da diğer bir deyişle temel ve yan kanıtlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla 

bir otel işletmesi, tesislerinin dış görünümü ve unsurları, içsel bütünlüğü ve diğer öğeleriyle, 

fiziksel kanıtlara sahiptir ve ancak bu kanıtlardan etkili bir şekilde yararlanması halinde çeşitli 

yararlar elde edecektir: Kendisini rakiplerinden farklılaştıracak, ürününü istediği ya da 

tüketicilerin istediği şekilde paketleyebilecek, çalışanları ve müşterileri için belki de ideal 

ortamı yaratacak ve hizmet üretim süreciyle ilgili sorunları ortadan kaldıracaktır.  

Otel işletmelerinin, fiziksel kanıtlar kapsamında üzerinde durması gereken önemli bir 

nokta da uygun bir işletme atmosferi oluşturmaktır. Đşletmeler bu amaçla hizmet atmosferinin 

fiziksel ve sosyal unsurlarından yararlanabilir; tüketicilerin görsel, işitsel, kokusal, vb. 

duyularına hitap edecek şekilde atmosferini geliştirerek ve sosyal unsurları kontrol altına 

alarak, gerek müşterileri gerekse çalışanları için arzu edilen hizmet ortamını yaratabilir.  

Araştırmanın uygulama aşamasında otel müşterilerinin hizmet atmosferine ilişkin 

değerlendirmeleri ile otelde kalmaktan duydukları memnuniyet arasındaki ili şki 

değerlendirilmiş ve hizmet atmosferinin araştırmaya dahil edilen “müziğin ses düzeyi ve türü 

hariç” tüm unsurları ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki 0.05 anlamlılık düzeyinde tespit 

edilmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak otel işletmelerinin atmosferik unsurları ile müşteri 

memnuniyeti arasında %95’in üzerinde bir oranda anlamlı ilişki olduğu söylenebilir.  
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Ancak bu çalışmanın bazı sınırlıkları vardır. Öncelikle çalışma yalnızca tek bir dört 

yıldızlı otelde yapılmış ve dolayısıyla da yalnızca belirli demografik yapıdaki müşteri 

kitlesine ulaşılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunu, diğer otelleri de kapsayacak şekilde 

genişletebilmek için çalışmanın (farklı şehirlerde, farklı ürünler sunan, farklı kategorilerdeki) 

diğer otelleri de kapsayacak şekilde tekrarlanması gerekmektedir. Buna ilaveten turizm 

sektörü dışında da örneğin banka, hastane, perakende mağazaları vb gibi diğer hizmet 

işletmelerinde de benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir. 

Bir diğer önemli nokta bu çalışmada otellerin hizmet atmosferinin belirli unsurları 

üzerinde durulmuş, müşteri memnuniyetini etkileyen oda / yiyecek-içecek fiyatları, odaların 

temizliği, otelin dış çevresi vb değişkenler kapsam dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla müşteriler 

atmosferden memnun olmasa dahi, onların otelden memnuniyetini etkileyen başka unsurlar 

olabilir ya da atmosferden memnun olmakla birlikte asıl memnuniyet nedeni (örneğin oda 

fiyatı gibi) başka faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Bundan ötürü, diğer değişkenleri 

değerlendirmeye katmaksızın otelin atmosferik unsurları ile müşteri memnuniyeti arasında 

nedensellik ilişkisi aranması uygun bulunmamıştır. Hizmet atmosferinin gerçek etkisini ortaya 

çıkarabilmek için müşteri memnuniyetini etkileyen diğer faktörleri de araştırmaya dahil 

edecek şekilde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte müşteri 

memnuniyetinin tüm bu atmosferik ve atmosferik olmayan unsurların bileşkesi olduğu 

söylenebilir. 

Yapılan araştırmada yüzyüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Oysaki atmosferik 

unsurların etkileri (ki bunlar yalnızca müşteri memnuniyeti için değil; satın alma /kalma 

niyetleri, kalma süresi, sıklığı vb için de söz konusu olabilmektedir) başka yöntemler 

kullanılarak da araştırılabilir ve araştırma boyutu derinleştirilebilir. Örneğin otel müşterileri 

üzerine müziğin etkilerini ölçmek için seçilecek (benzer nitelik ve müşteri profiline sahip) 

otellerde çalınan müziğin türü ve sesi değiştirilerek uygulama yapılabilir. 

 
 
4.1. OTEL ĐŞLETMEC ĐLERĐ ĐÇĐN ÖNERĐLER 
 
 Gerçekleştirilen kapsamlı literatür çalışması sonucunda hizmet atmosferinin 

unsurlarının çeşitli yazarlarca ele alındığı ve konunun teorik veya ampirik olarak çalışıldığı 

görülmektedir. Yapılan literatür çalışması ve alan araştırması neticesinde otel işletmecilerinin 

/ yöneticilerinin atmosferik unsurlara ilişkin dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 
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� Đşletmenin fiziksel kanıtları, diğer bir deyişle otel müşterilerine hizmetin niteliğine 

ili şkin ipucu verebilecek tüm fiziksel detaylar önemlidir (patlamış ampuller, 

çalışmayan asansörler, kirli menü kartları, özensiz giyinmiş çalışanlar, vb). 

Dolayısıyla otel yöneticilerinin, bu ipuçlarının hizmet kalitesini yansıttığını hatırda 

tutarak, otelin fiziksel kanıtlarını geliştirmeleri ve sürekli gözden geçirmeleri 

gerekmektedir. Çünkü hizmetler soyut niteliktedir ve onları somutlaştıracak olan 

unsurlar fiziksel kanıtlardır. 

� Atmosfer, yoğun rekabet şartları içerisinde otel işletmesini farklılaştırabilecek önemli 

bir unsurdur. Bundan ötürü de atmosferik unsurlar titizlikle ele alınarak hedeflenen 

müşteri profiline uygun bir atmosfer oluşturulmalı / geliştirilmelidir.  

� Otel işletmelerinin sundukları hizmetler “kişiler arası hizmetler” arasında olduğundan, 

atmosfer yalnızca müşterileri değil, aynı zamanda çalışanları da etkilemektedir. 

Bundan dolayı otelin hizmet atmosferi; çalışanların duygusal, bilişsel ve fizyolojik 

özellikleri de göz önüne alınarak, diğer bir deyişle her iki tarafı da (müşteriler ve 

çalışanlar) memnun edecek şekilde oluşturulmalıdır.  

� Otelin fiziksel unsurlarının yetersiz olması durumunda dahi atmosferin sosyal 

unsurlarından olan çalışanların davranışları, sayısı, niteliği vb özellikleri bu açığı 

kapatmakta etkilidir. Tersinden söyleyecek olursak, işletmeye alınan personele dikkat 

edilmeli; beş yıldızlı otelde üç yıldızlı personel çalıştırılmamalıdır. 

� Otelde kalan diğer müşterilerin birbirleri üzerinde sanıldığından çok daha fazla etkisi 

söz konusudur. Bu yüzden hedef pazar oluşturulurken tüm demografik unsurlar hesaba 

katılmalıdır. Buna ilaveten kavgacı, gürültücü, sinirli vb özellikteki müşterilerin 

kontrol altına alınmasını sağlayacak önlemler / yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

� Aydınlatma önemli bir atmosferik unsurdur. Özellikle otel işletmelerinin 

restoranlarında hem kişiler üzerinde farklı ışık kaynaklarının yapacağı etkiler, hem de 

aydınlatmanın çeşidine ve kalitesine göre yiyeceklerin ve diğer dokunulabilir 

unsurların algılanması daha farklı olabileceğinden, aydınlatma konusuna özel bir 

önem verilmesi gerekmektedir. Öncelikle aydınlatma, tüm alana yayılabilir ve kontrol 

edilebilir olmalıdır. Otelin farklı bölümlerinde, günün farklı saatlerinde uygulanacak 

aydınlatma da farklı olmalıdır. Akkor ışık, gerek kontrol edilebilir aydınlatma 

sağlaması, gerekse flüoresan ışık gibi olumsuz etkiler (ortama mavi renk eklemesi 

gibi) yaratmaması dolayısıyla oteller için en uygun aydınlatma aracıdır. Đyi bir 

aydınlatma yalnızca zamana ve mekana uygun olmakla kalmayıp, potansiyel müşteri 

beklentilerini de karşılamaya yönelik olmalıdır. Örneğin, bir bayan için 
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kırışıklıklarının görünmeyeceği kadar “aydınlık” bir ışık önemli olabilirken, bir başka 

bayan için yeni aldığı elbiseyi göstereceği ve diğer bayanların ne giydiğini göreceği 

bir ışık önemlidir..  

� Otel işletmeleri renkleri titizlikle kullanmalıdır. Çünkü her rengin tonu, değeri ve 

yoğunluğu farklı kesimler üzerinde farklı etkiler bırakmakta ve bu etkiler bireyden 

bireye de değişmektedir. Renk algılamaları kültüre, yaşa, cinsiyete, ırka, kişili ğe bağlı 

olarak farklılık göstermekle birlikte, renklerin genel etkileri de söz konusudur. Đşletme 

tipine ve müşteri profiline göre renklerden; daha fazla müşteri çekmek, kalış sürelerini 

uzatmak, satışları artırmak, müşteri memnuniyeti sağlamak vb gibi amaçlara ulaşmak 

için yararlanılabilir. 

� Her ne kadar, yapılan alan araştırmasında “müziğin ses düzeyi ve türü” ile müşteri 

memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış olsa da; daha önce yapılmış olan 

çok sayıdaki teorik ve ampirik çalışmada seçilecek müziğin türü, ses düzeyi, temposu, 

armonisi, beğenilme derecesi vb unsurlarının ruh halini, tüketici algılamalarını ve 

bağlantılı olarak da tüketim davranışını etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla, daha 

kesin ve net sonuçlar elde edilinceye değin, müziğin etkileri göz önüne alınmalı ve 

seçilecek müziğin tüm bu özellikleri, otelin müşteri profili ve işletme amaçları ile 

uyumlu olmalıdır. Örneğin canlılık ve süreklilik amacıyla plajda ya da diskoda yüksek 

sesli müzik çalınırken, müşteri dolaşımını artırmak için fast-food restoranlarda 

tempolu müziklere, kalış süresini uzatmak ve gelirleri artırmak için alakart bir 

restoranda daha dinlendirici müziklere yer verilmesi, aynı tür müziklerin otel lobisinde 

rahatlatma amacıyla kullanılması, hafta sonuna daha fazla hareket ve dinamizm 

getirmek amacıyla “brunch”larda canlı müziklerin tercih edilmesi mümkündür.  

� Öncelikli olarak gelen konukların konaklama ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet 

gösteren otel işletmeleri için en acil görev, konukları rahatsız edebilecek olan 

istenmeyen sesleri önlemektir. Bu, otelin diskosundan sabaha karşı gelecek olan sesin 

otel odalarından duyulmaması için gerekli tertibatı almak şeklinde olabileceği gibi, 

restoranda yemek yiyen konukların keyfini kaçırabilecek tabak-çatal-bıçak seslerini, 

çalışanların diyaloglarını ve arka plandan gelebilecek sesleri önlemek için örneğin fon 

müziği çalmak şeklinde de olabilir. Gürültüyü yaratan unsurların ortadan kaldırılması, 

yalnızca otel müşterileri açısından değil, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıkları 

açısından da bir zorunluluktur.  

� Her işletmenin kendine has bir kokusu vardır ya da hedef kitlesi tarafından öyle 

kokması beklenir. Örneğin bir hastane antiseptik ve ilaç kokarken, bir restorandan hoş 
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yemek kokuları gelir ya da bir kozmetik dükkanı biraz parfüm kokar. Otel işletmeleri 

içinse durum biraz farklıdır. Birincisi oteller tek tip değildir, sayfiye (kıyı, resort) 

otelleri, termal oteller, şehir otelleri, vb çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla örneğin sayfiye 

oteli biraz deniz kokmalı, dağ ya da yayla otellerinde baharın ve çiçeklerin kokusu 

olmalıdır. Đkincisi, işletmenin türü ya da yerleşim yeri kadar hedef kitlesi de önemlidir. 

Yaşlıların konakladığı ve bilhassa tedavi amacı taşıyan oteller belki de tüm kokulardan 

yalıtılmalıdır. Bir başka önemli nokta ise herkesin farklı beğenileri ya da algılamaları 

olacağı ve farklı kokulara farklı tepkiler verebileceği (örneğin alerji, astım vb 

nedeniyle) dikkate alınmalıdır. Örneğin bir otel odasının yastık ve nevresim 

takımlarındaki çiçek kokusu bazı insanlara rahatlatıcı gelebilecekken, bazılarına da 

tam tersi uyarıcı gelebilir ya da nefes almalarını güçleştirebilir.  

� Otel işletmelerinde hizmet atmosferi oluştururken dikkat edilmesi gereken bir başka 

nokta tesis planıdır. Otel planı, öncelikle müşteri akışını kolaylaştıracak şekilde 

tasarlanmalıdır. Bununla birlikte, genel alanların mümkün olabildiğince geniş ve ferah 

algılanacak şekilde planlanması gerekir, aksi takdirde otelin doluluk oranı düşükken 

dahi müşterilerde kalabalık algılaması oluşacaktır. 

 
 

Özetle denilebilir ki; her işletmeye uyan ve herkes için geçerli olan bir model yoktur. 

Her konaklama işletmesi, kendi içinde bulunduğu şartları, işletme büyüklüğünü, işletme 

çevresini, hedef pazarını ve benzeri faktörleri göz önüne alarak kendine özgü atmosferi 

oluşturmalıdır. Giderek bireyselleşen pazarlama ortamı içerisinde yer almak isteyen bir otel 

işletmesi, kendini mümkün olabildiğince farklılaştırarak tüketicilerin zihninde 

konumlandırmak durumundadır. Bunun da en uygun yolu, sunduğu konaklama, yeme-içme vb 

hizmetlerinin bir bütün olarak işletme atmosferi içerisinde erimesini sağlamaktır.   
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Bu anket formunun temel amacı, siz misafirlerimizin otelin hizmet atmosferine ilişkin görüşlerinizi öğrenmek 

yoluyla Đnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda 
hazırlanmakta olan “Otel Đşletmelerinde Hizmet Atmosferi Oluşturulması” adlı yüksek lisans tezi için veri 

toplamaktır. Lütfen tüm soruları yanıtlayınız. 
Ankete göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz.. 

                                   
 Öğr.Gör. Gülşah KARKIN 

                   Cumhuriyet Üniversitesi 
                                   gulakkus@cumhuriyet.edu.tr 

I. BÖLÜM 

1. Cinsiyetiniz; 
           1   Kadın             2 Erkek 

 
2. Yaşınız; 
          1  18-24              2    25-34                     3  35-44     

          4  45-54             5   55-64                    6 65 ve üzeri 
 

3. Medeni Durumunuz; 

               1 Evli             2 Bekar            3  Dul             4 Boşanmış       5 Nişanlı 
 

4. Uyruğunuz: ……………………..  

 

5. Eğitim Durumunuz;  

           1  Đlkokul/Đlköğretim        2 Lise     3 Üniversite       4 Yüksek lisans / Master       5 Doktora    
   

6. Mesleğiniz; 
               1 Serbest meslek           2  Memur             3  Emekli         4 Đşçi  
            5 Ev hanımı                    6  Öğrenci             7  Diğer: ………………….  

 
7. Aylık Gelir Düzeyiniz;    
               1 1500 YTL ve altı          2    1501-3500 YTL            3  3501-5500 YTL   
 4 5501-7500 YTL            5  7501-9500 YTL            6 9501 YTL ve üzeri 
 
8. Otele / şehire geliş nedeniniz? 
               1 Đş             2  Eğlence             3   Sağlık          4 Kültür 

 5 Alışveriş            6  Spor              7   Din                                     8 Eğitim 
 9 Doğa            10  Toplantı, kurs vb         11 Yakınları ziyaret       12 Diğer: ………. 

 
9. Bu otele kaçıncı gelişiniz? 
               1 Đlk             2  Đkinci            3  Üçüncü          4 Dördüncü       5  Beşinci kez ve üzeri 

 
10. Otelde kaç gün kalmayı planlıyorsunuz? 

           1 ……… gün           2  Konaklama yapmadım.           

OTEL ATMOSFERĐ ARAŞTIRMASI 
 

EK1 
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   II. BÖLÜM 

Aşağıdaki yargılara ne ölçüde katıldığınızı “X” ile işaretleyerek 
belirtiniz. 
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1. Bu otelde aydınlatma koşulları uygun. 5 4 3 2 1 
 

2. Đç mekanlarda kullanılan renkler iyi seçilmiş. 5 4 3 2 1 

 
3. Gürültü seviyesi kabul edilebilir bir noktadadır. 5 4 3 2 1 
 

4. Çalınan müziğin ses düzeyi ve türü uygun seçilmiş. 5 4 3 2 1 
 

5. Bu otelde hoşa gitmeyen bir koku duymadım. 5 4 3 2 1 
 

6. Otelin tesis planı (otel içi ulaşım kolaylığı, koridor genişliği vb) iyi.  5 4 3 2 1 
 

7. Restoran, kafeterya, bar vb mekanlarda yer bulma sıkıntısı yok. 5 4 3 2 1 
   

8. Bu otelin kalabalık düzeyi rahatsız edici boyutlarda değil.  5 4 3 2 1 
 

9. Diğer müşteriler içerisinde bana rahatsız edici gelen kimse yok. 5 4 3 2 1 
 

10. Otel çalışanlarının giyimi iyi. 5 4 3 2 1 
 

11. Çalışanların davranışları iyi.  5 4 3 2 1 
 

12. Çalışanlar işlerini iyi biliyor.  5 4 3 2 1 
 

13. Çalışan sayısı yetersiz değil. 5 4 3 2 1 
 

14. Bu otelde kaldığım için memnunum. 5 4 3 2 1 
 

15. Otelin atmosferine ilişkin eleştirileriniz, görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen paylaşınız: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

        
 

Anketimize katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz...                              
 


