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Özet 

Hizmet başarısızlıkları çalışanlar kaynaklı yaşanabileceği gibi müşterilerden kaynaklı sorunlardan dolayı da 

ortaya çıkabilmektedir. Müşteri kaynaklı sorunlar bilinçsiz ve iyi niyetli olabileceği gibi, bilinçli, kasıtlı ve art niyetli 

olarak da gerçekleşebilir. Alanyazında bu tür müşteri davranışlarına gayriahlaki ya da sapkın müşteri davranışları adı 

verilmektedir. Bu tür olumsuz davranışlar çalışanlarının hizmet kalitelerinin düşmesine ve motivasyonların 

bozulmasına yol açarak işletmeler için iş gücü devir hızının artması ve finansal kayıplar yaşanması anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle çalışanların gayriahlaki müşteri algısı ve bu müşteri davranışları ile başa çıkma stratejilerinin 

öğrenilmesi işletmelerin hizmet kalitelerini artırabilmeleri ve şikâyet yönetim stratejileri geliştirebilmeleri adına 

önemli bir fırsat olabilir. Bu çalışma doğrudan müşteriyle temas kuran çalışanların gözünden gayri ahlaki müşteri algısı 

ve bu davranışlar ile başa çıkma taktikleri araştırılmıştır. Veriler, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen otel ve 

restoran çalışanlarından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 12 

Haziran / 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında restoran örneklemi için Mersin’de, otel örneklemi için ise Kuşadası ve 

İstanbul’da gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda toplam 41 görüşme formu elde edilmiş ve elde edilen 

veriler betimsel nitel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, çalışanlarının en sık karşılaştıkları gayri 

ahlaki müşteri davranışlarının saygısızlık, hakaret etme, karşısındakini küçümseme, sorunlu üslup, hakkı olandan 

fazlasını adil olmayan biçimde almaya çalışma ve sarkıntılık davranışları olduğunu göstermektedir. Ek olarak 

katılımcılardan elde edilen bulgulara göre, çalışanların 2/3’ünün gayri ahlaki müşteri davranışları ile başa çıkmada 

yönetici desteği alma, bireysel iletişime yoluyla çözme ve ikram vb. uygulamalar gerçekleştirirken geriye kalan 1/3’ü 

ise müşterilerle ilgilenmeyi bırakma, müşterinin konuşmalarını umursamama ve hizmeti yavaşlatma gibi uygulamalar 

ile boykot davranışı sergilemektedir. 

Anahtar kelimeler: Hizmet başarısızlığı, Gayriahlaki müşteriler, Gayriahlaki müşteri davranışları,  Otel çalışanları, 

Restoran çalışanları 

Illegitimate Customer Behaviors And Coping Strategies: A Research On 

Restaurant And Hotel Employees 

Abstract  

Service failures can be resulted from customer-related problems as well as employee-related problems. In 

some cases, some customers could consciously show bad, rude, provocative or dirty behaviors to employees. These 

types of behaviors are referred as “illegitimate” or "deviant” customer behaviors. İllegitimate customer behaviors could 
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cause an increase in the turnover rate and financial losses of the businesses by decreasing employees’ service quality 

and work motivation. Hence, determining the illegitimate customer perceptions and coping strategies could be the way 

of improving service quality and complaint management for the tourism companies. This study aims to investigate 

illegitimate customer perceptions and coping strategies of the frontline employees in the hotels and restaurants. Data 

have been collected with semi-structured interview forms from the voluntary front office and restaurant employees that 

are determined by convenience sampling method.  Between 12 June 2017 – 20 July 2017, for the restaurants sample, 

from Mersin and for the hotels sample, from Kuşadası and İstanbul, totally 41 interview forms have been collected 

through face to face qualitative interviews. Data have been analyzed by descriptive quantitative method. According to 

the participants, disrespect, insult, abusive, condescending, trying to get more than deserved, and molestation behaviors 

are the most frequently encountered illegitimate customer behaviors. While two-thirds of participants cope with the 

illegitimate customer behaviors through “manager intervention, individual communication and dialogue and 

complimentary food and drink service, other one-thirds of the participants boycott the customers by ending interaction 

with customer, disregarding customers’ words and denial of services. 

Keywords: Service Failure, Illegitimate customers, Illegitimate customer behaviors, Hotel employees, Restaurant 

employees  

 

Giriş 

Alanyazında gayri ahlaki müşteriler ve davranışları; “sapkın tüketici davranışı – “deviant consumer 

behavior” (Mills ve Bonoma, 1979; Moschis ve Cox, 1989; Reynolds ve Harris, 2006), “işlevsiz müşteri davranışı - 

dysfunctional customer behavior” (Harris ve Reynolds, 2003), “anormal müşteri davranışı - aberrant consumer 

behavior” (Fullerton ve Punj, 1993), “problem müşteri - problem customers” (Bitner, Booms ve Mohr, 1994), “yanlış 

müşteri davranışları - misbehaviour customers” (Fullerton ve Punj, 1997; Tonglet, 2001), “dangalak müşteriler - 

jaycustomers” (Lovelock, 1999) ve “gayri ahlaki müşteriler – illegitimate /unfair customers” (Reynolds ve Harris, 

2005; Berry ve Seiders, 2008; Huang ve Miao, 2016) olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu araştırmada kavram 

kargaşasına yol açmaması için gayriahlaki müşteri kavramı kullanılmıştır. Gayri ahlaki müşteri davranışı; işletmeler 

için, müşteri-çalışan etkileşimi ve diğer müşteriler için sorun yaratan uygunsuz, kötüleyici, suistimal edici, ağzı bozuk 

müşteri davranışları şeklinde tanımlanmaktadır (Huang ve Miao, 2016:657). Gayriahlaki müşteri davranışları, hizmet 

pazarlaması alanyazınında hizmet başarısızlığı konusunun çalışanlar gözünden araştırılması ile ortaya çıkmış bir 

kavramdır. İlk etapta hizmet başarısızlıklarına yalnızca müşteriler gözünden bakıldığı için hizmet başarısızlığı; 

müşteriler ve işletmeler arasında ekonomik ve sosyal etkileşimlere yol açan ve nihayetinde müşterilerin yüzleştiği 

olumsuz bir sonuç olarak  ifade edilmekteydi (Smith, Bolton ve Wagner, 1999: 357). Buradan hareketle hizmet 

başarısızlık türleri çalışanlardan kaynaklı olarak 3 kategoride sınıflandırılmıştı (Bitner, Booms ve Tetrault, 1990). 

Ancak ağırlama endüstrisindeki “müşteri her zaman haklıdır” felsefesinin aksine uygulamaya yönelik ve akademik 

araştırmalar bu felsefenin aksine bir durumun söz konusu olduğunu göstermekteydi (Huang ve Miao, 2016:657). 

Örneğin, Bitner, Booms ve Mohr (1994), hizmet başarısızlıklarını çalışanların gözünden incelediğinde ilgi çekici bir 

bulguya ulaşmıştır. Otel, yiyecek-içecek ve havayolu işletmelerinde çalışan 774 kişi örnekleminde gerçekleştirilen 

araştırmada, müşteriler gözünden ifade edilen üç kategori aynen ortaya çıkmakla birlikte “sorunlu müşteri davranışları” 

(örn; aşırı alkollü olmak, sözlü ve fiziksel taciz, işletmenin politika ve kurallarını hiçe saymak ve işbirliği yapmaktan 

uzak durmak vb.) adı altında yeni bir kategori daha ortaya çıkmıştır. Müşteriler, çalışanları beceriksiz ya da kaba 
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olarak değerlendirirken, çalışanlar işletmenin haklarını koruduğu ya da adaletsiz –ahlaki olmayan davranışlara yanıt 

verdiklerini iddia etmekteydi (Groth ve Grandey, 2012: 209).  

Çalışanlardan kaynaklı hizmet başarısızlıklarının işletme ile müşteri arasındaki ilişkide kırılma yaratarak 

geleceğe yönelik olumsuz müşteri davranışlarına neden olabileceği bilinen bir gerçektir (Ha ve Jang, 2009: 319; Koç, 

Ulukoy, Kılıç, Yumuşak ve Bahar, 2015: 2). Benzer şekilde gayri ahlaki müşteri davranışları da işletmeler açısından 

bir dizi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Müşterilerine kaliteli hizmet vermesi ve memnuniyet duygusu yaratması 

beklenen çalışanların karşılaşacağı gayriahlaki müşteri davranışları, bir dizi olumsuz etkiye yol açarak, işletme 

açısından finansal kayıplara, iş gücü devir hızının artmasına, hizmet kalitesinin azalmasına ve verimsizliğin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir (Fisk, Grove, Harris, Keeffe, Daunt, Russell-Bennett ve Wirtz, 2010: 420; Aslan ve 

Kozak, 2012: 693-694). Gayriahlaki müşteri davranışlarının çalışanlara etkisi ise uzun vadeli psikolojik sonuçlar, kısa 

vadeli duygusal etkiler, davranışsal sonuçlar ve fiziksel sonuçlar olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir (Harris ve 

Reynolds, 2003: 149-153). Bu olumsuz etkiler; depresyon, stres, ruhsal bozukluklar, fiziksel yaralanmalar, çalışanların 

mal ve mülklerine verilen zararlar, iş memnuniyetsizliği, iş motivasyonunun düşmesi, iş stresi, tükenmişlik, kötü 

performans, hizmet odaklı yaklaşımdan uzaklaşma vb. gibi çeşitlilik göstermektedir (Harris ve Reynolds, 2003: 149-

153; Yagil, 2008: 146-147; Fisk, Grove, Harris, Keeffe, Daunt, Russell-Bennett ve Wirtz, 2010: 420; Aslan ve Kozak, 

2012: 693-694). Dolayısıyla işletmeler açısından sadece müşterilerin yaşadıkları hizmet başarısızlıkları değil 

çalışanların yaşadıkları hizmet başarısızlıkları da önemli finansal ve yönetimsel sorunlara yol açabilmektedir. Bu 

araştırmanın amacı, çalışanların gayriahlaki müşteri davranışlarından kaynaklı hizmet başarısızlığı algılarının ve bu 

başarısızlıklar ile başa çıkma stratejilerinin öğrenilmesidir. Böylelikle işletmelerin daha kusursuz bir hizmet anlayışına 

kavuşmaları için faydalı bilgiler ortaya koyulması hedeflenmektedir. Araştırma hizmet yoğun ve insan etkileşimine 

açık yapısından kaynaklı olarak (Palmer, Beggs ve McMullan, 2000: 517; Namkung ve Jang, 2009: 397) hizmet 

başarısızlıklarının çok sık yaşandığı turizm endüstrisinin ve yiyecek-içecek sektörünün ayrılmaz bir unsuru olan otel ve 

restoran işletmeleri çalışanları üzerine gerçekleştirilmiştir (Huang, Wu, Chuang ve Lin, 2014: 182).  

1. Kavramsal Arka Plan, Alanyazın Taraması ve Araştırma Soruları 

Gayri ahlaki davranışlarda bulunan müşteriler, demografik değişkenler, psikolojik etmenler ve sosyal etki 

faktörlerine göre değişiklik göstermektedir (Fullerton ve Punj, 1993: 571). Demografik değişkenler bağlamında, yaş, 

cinsiyet, eğitim, ekonomik statü gibi durumlar gayri ahlaki müşteri davranışlarına yöneltebilmektedir. Psikolojik 

faktörler olarak, kişisel özellikler, tutumlar, ahlak, heyecan arayışı vb. hususlar gayri ahlaki davranışlar üzerinde 

önemli etkiye sahiptir. Toplumsallaşma, normlar, arkadaş baskısı, gruba kendini kanıtlama gibi sosyal etki faktörleri de 

gayri ahlaki davranış üzerinde etkili olabilmektedir (Fullerton ve Punj, 1993: 571-572). Alanyazında gayriahlaki 

müşteri davranış tiplerine yönelik bir dizi araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda gayriahlaki 

müşteri davranışları, farklı isimler altında ve farklı sayıda sınıflandırılmıştır. Tablo 1.’de görüleceği üzere örneklem 

farklılıkları da göz önüne alınarak gayriahlaki müşteri tiplerine ait isimler farklılaşmaktadır. Her ne kadar 

isimlendirmeler farklılaşsa da araştırmacıların ortaya koyduğu kategoriler incelendiğinde gayriahlaki müşterilerin 

temel olarak gösterdikleri gayriahlaki davranışlar; (a) ücretsiz ürün ve veya indirim elde etmek için bilinçli olarak 

sorun çıkarma, (b) kural tanımama, (c) sözlü olarak hakaret etme/aşağılama, (d) fiziksel müdahalede bulunma, (e) 

hırsızlık yapma ve (f) sözlü ve/veya fiziksel tacizde bulunma şeklinde altı sınıfta ele alınabilir (Lovelock 1999; Harris 

ve Reynolds, 2004; Reynolds ve Harris, 2005; Berry ve Seiders, 2008; Daunt ve Harris, 2012a; Daunt ve Harris, 

2012b; Aslan ve Kozak, 2012; Huang ve Miao, 2016). Müşterilerin bu gayriahlaki davranışlarda bulunmalarının 

altında yatan temel motivasyonlar ise; (a) ego tatmini, (b) finansal beklentiler ve (c) öç alma şeklindedir (Lovelock 
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1999; Harris ve Reynolds, 2004; Reynolds ve Harris, 2005; Berry ve Seiders, 2008; Daunt ve Harris, 2012a; Daunt ve 

Harris, 2012b; Huang ve Miao, 2016). 

Tablo1. Gayriahlaki Müşteri Kategorilerine Yönelik Alanyazın Taraması 

Yazar Adı Örneklem Kategori Sayısı Gayriahlaki Müşteri Tipleri 

Lovelock (1999) Hizmet işletmeleri 
çalışanları 

Altı Hırsızlar, Kural yıkıcılar, Kavgacılar, Ailece 
kavgacılar, Barbarlar, Avantacılar 

Harris ve 

Reynolds (2004) 

Konaklama 

işletmeleri 
çalışanları 

Sekiz Tazminat mektubu yazarları, Arzulanmayan 

müşteriler, Suiistimalciler, Kibirli müşteriler, Sözlü 
tacizciler, Fiziksel tacizciler, Hizmet çalışanları, 

Cinsel tacizciler 

Reynolds ve 

Harris (2005) 

Alışveriş merkezi 

çalışanları 

Altı Başkalarının sırtından geçinenler, Sahte beyancılar, 

Hata aktarıcılar, Sadece ego kazanımcıları, 
Yanındakilerden dolayı saygı arayanlar, Yıkıcı 

kazançcılar 

Berry ve Seiders 
(2008) 

Hizmet işletmeleri 
çalışanları 

Beş Sözlü tacizciler, Kınayıcılar, Kural çiğneyenler, 
Fırsatçılar, Geri yollayıcılar 

Daunt ve Harris 

(2012a) 

Konaklama 

sektörü müşterileri 

Üç Finansal egoistler, Para kapıcılar, Ego intikamcıları 

Daunt ve Harris 
(2012b) 

Konaklama 
sektörü müşterileri 

Üç Küçük norm ihlalleri, Kasıtlı norm ihlalleri, Saldırgan 
norm ihlalleri 

Aslan ve Kozak 

(2012) 

Otel çalışanları Altı Nezaketsizler, Sözlü sapkınlık yapanlar, Fiziksel 

sapkınlık yapanlar, Suçlular, Sözlü cinsel tacizde 
bulunanlar, Fiziksel cinsel tacizde bulunanlar 

Huang ve Miao 

(2016) 

Otel ve restoran 

çalışanları 

Üç Fırsatçı Komplocular, Sürekli Homurdananlar, Ara 

Sıra Zorbalar 

Alanyazında gayriahlaki müşteriler bağlamında üzerinde durulan bir diğer konu da çalışanların bu olumsuz 

davranışları gösteren müşteriler ile nasıl başa çıktığı olmuştur (Reynolds ve Harris, 2006; Isin, Altintas ve Altintas, 

2010; Echeverri, Salomonson ve Aberg, 2012; Aslan ve Kozak, 2012). Konaklama işletmelerinde çalışan 64 kişiyle 

görüşme tekniğiyle topladığı nitel verileri analiz eden toplayan Reynolds ve Harris (2006), gayri ahlaki müşteri 

davranışlarıyla başa çıkma taktiklerinin “hizmet öncesi taktikler” (iş için zihinsel hazırlık, giyilen kıyafete dikkat etme, 

daha önce gelen müşteriler hakkında bilgi alma, yasal ve yasa dışı ilaç kullanımı), “hizmet sırası taktikler” (görmezden 

gelme, müşteriye ikramlarda bulunulması, duygusal emek yoluyla hislerini ve mimiklerini saklama, cinsel istismarda 

bulunma, diğer sadık müşterilerden destek alma, konuşma tarzını müşteriyle uyumlu olacak şekilde değiştirme, ve 

hizmet atmosferini müşteriye göre düzenlemek.) ve “hizmet sonrası” (kendini izole etme, diğer çalışanlarla dertleşme, 

fiziksel olarak duygularını dışarı çıkarma (ağlama, bağırma, etrafı tekmele vb.) ve öç alma (servis yaptığı ürünü 

kirletme, bozma vb.) olarak 3 kategoride toplamıştır. Anket ve görüşme formlarını bir arada kullanarak 498 restoran 

müşterisi ve 158 çalışandan veri toplayarak bir araştırma gerçekleştiren Isin, Altintas ve Altintas (2010), gayri ahlaki 

müşteri davranışların üstesinden gelebilmek için uygulanan başlıca taktiklerin; (a) müşteriyi kibar bir dille uyarma, (b) 

yöneticilerden destek isteme, (c) müşteriye başka bir çalışanı yönlendirme (d) müşteriye tam hizmet vermeme ve 

hizmet kalitesini düşürme, (e) uygun bir şekilde müşteriye karşılık verme ve (f) görmezden gelme olduğunu 

bulgulamışlardır. Echeverri, Salomonson ve Aberg (2012), gayri ahlaki müşteri davranışlarını aşma taktiklerini 

İsveç’teki sigorta, nakliye ve toplu taşımacılık çalışanlarından oluşan 63 kişilik bir örneklem üzerinde araştırmıştır. 

Araştırmacıları bulguları; rutin, durumsal ve içeriksel taktikler olarak üç sınıfta toplamıştır. Rutin taktikler, 

müşterilerin ani ve küçümseyici davranışlarını aşabilmek için kurallardan bahsetmek, görmezden gelmek, yalan 

söylemek, tartışmak ve özür dilemek gibi bir takım uygulamaların yer aldığı kategoridir. Durumsal taktikler, 

çalışanların, müşterilerin sinir ve gerginliği gidermek için açıklamada bulunma, telafi etme, yeni ürün verme ve 

şakalarla yaklaşma gibi yapmış olduğu uygulamalardır. İçeriksel taktikler ise: çalışanların, gayri ahlaki davranışları 

çözmek için kişiye özgü (kişileştirilmiş) davranışlarda bulunması durumudur. Aslan ve Kozak (2012), 21 otel işletmesi 
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çalışanları üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında, gayri ahlaki müşteri davranışı sergileyen müşterilere karşı 

çalışanlar tarafında ılımlı tepkiler verildiğini bulgulamışlardır. Bu tepkiler; (a) mantıklı olma (müşteri daima haklıdır 

kuralıyla hareket edip, çözüm bulma), (b) duyguları ve reaksiyonları gizleme ve (c) sakin kalarak, müşteriye saldırgan 

tepkileri yansıtmama şeklinde bulgulanmıştır. Huang ve Miao (2016), toplam 16 otel ve restoran çalışanı örnekleminde 

gerçekleştirdikleri araştırmada, çalışanların gayri ahlaki müşteri davranışları sonucunda; (a) “kendilerinde duygusal 

bozulmalar gerçekleştiği” (b) “müşterilerin aynı hareketleri başka yerlerde de yapacağı”, (c) “işletmelerin “müşteri 

daima haklıdır” yaklaşımları nedeniyle bu müşterilerle yaşamaya alışmak gerektiği” ve (d) “yaşanılan olumsuz 

deneyimlerin kendilerini hayat deneyimi anlamında geliştirdiği” algılarına sahip olduğunu bulgulamıştır. 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, çalışanların gayriahlaki müşteri davranışlarından kaynaklı hizmet başarısızlığı 

algılarının ve bu başarısızlıklar ile başa çıkma stratejilerinin öğrenilmesidir. Keşfedici nitelikteki bu amacı 

gerçekleştirebilmek için nitel araştırma tasarımına başvurulmuştur. Nitel araştırmalarda asıl amaç, araştırılan konu ile 

ilgili olarak okuyuculara derinlemesine betimlemeler sunabilme ve bakış açılarını ortaya koyabilecek yorumlar 

yapabilme imkanı vermektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:55). Araştırmanın evreni Türkiye’de müşterilerle doğrudan 

iletişim kuran tüm otel ve restoran çalışanları (frontline employees*) olarak tanımlanmıştır. Bu evrene ulaşmanın 

imkânsızlıklarından hareketle örneklem belirleme yoluna gidilmiştir. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak olasılık 

temelli olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme zengin 

bilgiye sahip olduğu düşünülen kişilerle derinlemesine çalışılmasına olanak sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011:135). Bu 

kapsamda kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (gönüllü olan katılımcılar, maksimum çeşitlilik örneklemesi (farklı 

şehirler) ve ölçüt örneklemeye  (1.sınıf restoranlar ve 5 yıldızlı oteller) başvurulmuştur. Buna göre araştırmanın 

örneklemi Mersin, İstanbul ve Aydın’daki 1.sınıf restoran ve 5 yıldızlı otel çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemlerinde en sık başvurulan veri toplama tekniklerinden birisi olan görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Görüşme yoluyla, deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, ,yorumlar, zihinsel algılar ve tepkiler gibi somut bir 

biçimde gözlenemeyen olgular anlaşılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011:148). Görüşmeler,  katılımcıların 

betimleyici özelliklerinin, gayriahlaki müşteri algısı ve gayriahlaki müşteriler ile başa çıkma taktiklerinin öğrenilmesi 

amacıyla oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşme formunda 6 adet 

demografik soru ve 7 adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcılara 

yöneltilen açık uçlu sorular Tablo 2.’de görülebilir. İlgili sorular Harris ve Reynolds (2003) ve Reynolds ve Harris’in 

(2006) işlevsiz ve sapkın müşteri davranışları olarak nitelendirdiği müşteri davranışlarını incelediği araştırmalarda 

kullandığı görüşme formu sorularından alınmıştır. 12 Haziran / 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler yoluyla 24 restoran çalışanı ve 17 otel çalışanı 

olmak üzere 41 çalışandan veri toplanmıştır. Görüşmeler, katılımcıların izni ile ses kayıt cihazına alınmış ve ardından 

bilgisayar ortamında yazıya dökülmüştür. Görüşmelerin ortalama süresi 16 dakikadır. Veri analizi, Strauss ve 

Corbin’in önerdiği 4 aşamalı betimsel analiz süreci ile gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:253).  

 

 

*İngilizce’de frontline employees olarak kullanılan kavramın Türkçe karşılığı ön alan\cephe\saha çalışanları şeklinde 

olmaktadır. Ancak bu kelime ile aslında söylenmek istenen müşteriler ile doğrudan iletişimde olan resepsiyon, 

restoran, bar, müşteri ilişkileri gibi departman çalışanları ifade edilmeye çalışılmaktadır. 
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Tablo 2. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular 

1. İşletmenizin hizmet kalite standartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne seviyedesiniz? İşletmeniz, hizmet 

standartları ile ilgili sizi bilgilendiriyor mu? İşletmenizin hizmet standartlarına uyup uymadığınız işletmeniz tarafından 

nasıl takip ediliyor? 

2. Bireysel olarak işletmeniz tarafından belirlenen hizmet kalite standartlarına her zaman uyduğunuzu düşünüyor 

musunuz?  Farklı yöntemler, kendinize has uygulamalar yaptığınız oluyor mu? Ne sıklıkta oluyor? Örneklendirebilir 
misiniz lütfen? 

3. Sizin için en mükemmel ve en kötü müşteri profili kimdir? Davranışları çerçevesinde anlatabilir misiniz? 

4. Müşterilerin en sık gösterdikleri gayriahlaki (kötü, kasıtlı, art niyetli, ahlaki olmayan) davranışlar nelerdir? En zor 

başa çıkılanı ve en kolay başa çıkılanları nelerdir? 

5. Sizin için en yıkıcı ve kötü müşteri davranışları nelerdir? Hangi davranışları katlanılmaz buluyorsunuz? Bu 

davranışlar sizi nasıl etkiler ve sergilendiğinde nasıl tepki gösteriyorsunuz? Diğer müşterilere karşı davranışlarınız 

etkilenir mi? Sizin içinde bulunduğunuz duruma iş arkadaşlarınız nasıl tepki gösterir? Yaşananların diğer çalışma 
arkadaşlarınıza ve işletmenize de etkisi oluyor mu? 

6. Gayriahlaki davranışlar içinde olan müşterilerin davranışları ile nasıl başa çıkarsınız? Neler yaptığınızı 

yaşadıklarınızdan hareketle detaylı olarak anlatabilir misiniz? Bir üst yöneticinizden veya patronlarınızdan destek 
görüyor musunuz? Onlara danışmanız gerekiyor mu yoksa kendi başınıza mı başa çıkmaya çalışırsınız? 

7. Son zamanlarda yaşamış olduğunuz ve hatırladığınız gayri ahlaki müşteri deneyimini bizimle paylaşır mısınız? 

Olayın nasıl gerçekleştiğini, sizin ne tepki verdiğinizi, sorunlu müşteriyle nasıl başa çıktığınızı anlatabilir misiniz? 

3. Bulgular 

3.1. Demografik  Bulgular 

Çalışanların gayriahlaki müşteri davranışlarından kaynaklı hizmet başarısızlığı algılarının ve bu 

başarısızlıklar ile başa çıkma stratejilerinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın katılımcı profiline ait 

temel bilgiler Tablo 3’de paylaşılmıştır. 41 katılımcının 24’ü restoran, 17’si ise otel çalışanıdır. Katılımcıların önemli 

bir çoğunluğu erkek (%70) erkek ve 30 yaş ve altında (%80), ortalama 7 yıllık mesleki deneyime sahip ve çoğunlukla 

lise ve ön lisans düzeyinde eğitime sahip kişilerdir.  
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Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 İşletme Türü Katılımcının Görevi Cinsiyeti Yaşı 

Eğitim 

Durumu 

İşyerinde Çalışma 

Süresi Mesleki Tecrübesi 

1 Restoran Şef Garson Erkek 31 Lisans 3 yıl 3 yıl 

2 Restoran Şef Garson Erkek 34 Açık Lise 7 yıl 16 yıl 

3 Restoran Servis Elemanı Erkek 30 Lise 7 yıl 12 Yıl 

4 Restoran Servis Elemanı Erkek 39 Ortaokul 6 yıl 12 yıl 

5 Restoran Servis Elemanı Erkek 32 Lise 3 yıl 5 yıl 

6 Restoran Servis Elemanı Erkek 20 Lise 2 yıl 2 yıl 

7 Restoran Servis Elemanı Kadın 27 Lise 1 yıl 2 yıl 

8 Restoran İşletme Müdürü Erkek 37 Ortaokul 3 yıl 25 yıl 

9 Restoran Muhasebe Elemanı Kadın 24 Lisans 5 yıl 8 yıl 

10 Restoran Servis Elemanı Erkek 36 Lise 4 ay 19 yıl 

11 Restoran Kaptan Erkek 26 Lise 2 yıl 6 yıl 

12 Restoran Kasiyer Erkek 21 Lisans 2 yıl 3 yıl 

13 Otel Resepsiyonist Kadın 29 Lisans 2 yıl 8 yıl 

14 Otel Bellboy Erkek 24 Lise 2 yıl 2 yıl 

15 Otel Resepsiyonist Erkek 28 Y. Lisans 5 yıl 6 yıl 

16 Otel Santral Görevlisi Kadın 29 Lisans 2 yıl 5 yıl 

17 Otel Resepsiyonist Kadın 26 Lisans 2 yıl 3 yıl 

18 Restoran İşletme Müdürü Erkek 33 - 3,5 yıl 13 yıl 

19 Restoran Garson Erkek 29 Lise 3 yıl 14 yıl 

20 Restoran Komi Şef Erkek 17 Lise 15 ay 3 yıl 

21 Restoran Komi Erkek 18 Ön Lisans 6 ay 5 yıl 

22 Restoran Komi Kadın 20 Lisans 1 ay 1 yıl 

23 Restoran Garson Erkek 23 Lise 11 ay 1 yıl 

24 Restoran Garson Erkek 37 İlköğretim 10 gün 20 yıl 

25 Restoran Barmen Erkek 21 Lisans 5 gün 6 yıl 

26 Restoran Komi Erkek 18 Lise 2 ay 2 yıl 

27 Restoran Komi Erkek 21 Ön Lisans 1 ay 2 ay 

28 Restoran İşletme Şefi Erkek 29 Lisans 3 yıl 10 yıl 

29 Otel Resepsiyonist Erkek 27 Lisans 1 yıl 5 yıl 

30 Otel Resepsiyonist Erkek 25 Ön Lisans 8 ay 4 yıl 

31 Otel Resepsiyonist Kadın 26 Ön Lisans 2 ay 3 yıl 

32 Otel Resepsiyonist Erkek 23 Ön Lisans 2 ay 4 yıl 

33 Otel Komi Kadın 17 Lise 3 ay 1 yıl 

34 Otel Komi Erkek 25 Lisans 4 ay 3 yıl 

35 Otel Bar Şefi Kadın 24 Lisans 2 yıl 6 yıl 

36 Otel Garson Erkek 30 Lisans 2 yıl 10 yıl 

37 Otel Garson Kadın 20 Lise 3 ay 4 yıl 

38 Otel Pastacı Kadın 49 Lise 2 yıl 20 yıl 

39 Otel Garson Şef Erkek 25 Ön Lisans 6 ay 8 yıl 

40 Otel Komi Erkek 28 Lise 1 yıl 4 yıl 

41 Otel Barmen Kadın 18 Lise 2 ay 2 ay 

3.2. İşletmelerin Hizmet Kalitesi ve Standartları Hakkında Görüşler 

Katılımcıların algıladıkları gayri ahlaki müşteri tipleri, davranışları ve bu davranışlar ile başa çıkma 

stratejilerinin öğrenilmesinden önce, katılımcılara işletmelerinin hizmet kalitesi ve hizmet standardı hakkındaki 

görüşleri sorulmuştur. Bu sorular kontrol amaçlı sorulmuş olup, çalışanların gayri ahlaki müşteri davranışlarına yönelik 

yanıtlarının tutarlılığı açısından incelenmiştir. Katılımcılardan alınan yanıtlar incelendiğinde 24 restoran çalışanının 10 

tanesi işletmelerinin hizmet kalitesini iyi, 10 tanesi çok iyi-üst düzey, 2 tanesi orta, 1 tanesi de kötü olarak nitelemiştir. 

17 otel çalışanının ise 13 tanesi iyi, 3 tanesi çok iyi-üst düzey ve 1 tanesi de kötü olarak yanıtlamıştır. Buradan 

hareketle ilgili işletmelerde gayri ahlaki müşteri davranışlarının yaşanmasının normal sayılacağı bir ortamın olmadığı 

görülmektedir. Çalışanlar ortalama olarak iyi kalitede hizmet veren bir işletme de çalıştıkları görüşündedirler. 

Çalışanların hizmet standartları ile ilgili görüşleri incelendiğinde iki farklı uygulama olduğu görülmektedir. 

Çalışanların bir kısmı haftalık ve aylık periyodlar ile toplantılar yapıldığından, müşteri şikâyetleri ve yöneticilerin 
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gözlemlediği sorunların ele alınarak hizmet standartlarının gözden geçirildiğini söylemektedir. Çalışanların bir diğer 

kısmı ise hizmet standartları hakkında aktif bir kontrol olmadığı, genellikle müşteri şikâyeti olması durumunda ya da 

yöneticilerin anlık olarak gördükleri bir sorun olursa hizmet standartlarına uyumun söz konusu olduğunu ifade 

etmektedir. Çalışanlar, sosyal medya ve müşteri yorumlarını toplayan internet sitelerinin de yöneticiler ve patronlar 

tarafından incelendiğini ve hizmet standartlarına uyulup uyulmadığının işletmeler tarafından bu şeklide de kontrol 

edildiğini ifade etmektedir. Tüm bu bulgulardan hareketle, işletmelerin hizmet kalite ve standartların kendi 

geliştirdikleri yöntemler ile denetlediği görülmektedir. Dolayısıyla, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetimi 

konularının gerek restoran gerekse otel işletmeleri tarafından dikkate alındığı söylenebilir.  

3.3. Algılanan Gayri Ahlaki Müşteri Tipleri ve Davranışları  

Katılımcıların algıladıkları gayri ahlaki müşteri tipleri ve davranışları “Sizin için en mükemmel ve en kötü 

müşteri profili kimdir? Davranışları çerçevesinde anlatabilir misiniz?” ve “Müşterilerin en sık gösterdikleri gayriahlaki 

(kötü, kasıtlı, art niyetli, ahlaki olmayan) davranışlar nelerdir? En zor başa çıkılanı ve en kolay başa çıkılanları 

nelerdir?” soruları ile ortaya koyulmuştur. Tablo 4’de katılımcıların en mükemmel ve en kötü müşterileri 

tanımladıkları sıfatlara ilişkin frekans ve yüzdeler bulunmaktadır. Tablo 4’deki bulgulardan hareketle, çalışanların en 

mükemmel olarak tanımladıkları müşteriler çalışanlara karşı “saygılı, anlayışlı ve kibar” olan müşterilerdir. 

Çalışanların bahşiş bırakılmasını mükemmel müşteri ile bağdaştırmamış olmaları dikkate değer bir bulgudur. Benzer 

şekilde çalışanlarının en kötü müşteri tipini “küçümseyici, saygısız ve üslup sorunu olan” müşteriler şeklinde 

tanımladıkları görülmektedir.   

Tablo 4. Katılımcıların En Mükemmel ve En Kötü Müşteri Profili Algısı 

En Mükemmel Müşteri Profili Sıklık % En Kötü Müşteri Profili Sıklık % 

Saygılı olan  12 30,8 Çalışanları küçümseyen  8 21,1 

Anlayışlı olan  8 20,5 Saygısız olan  6 15,8 

Kibar olan  7 17,9 Üslubu kaba olan  5 13,1 

Teşekkür eden  4 10,3 Sesini yükseltebilen  5 13,1 

Güleryüzlü olan  3 7,7 Diyaloğa/iletişime kapalı olan  5 13,1 

Diyaloğa/iletişime açık olan  3 7,7 En küçük problemleri büyüten 4 10,6 

Bahşiş bırakan  2 5,1 Aşırı alkollü  3 7,9 

Toplam 39 100,0 Şımarık olan  2 5,3 

Toplam 38 100,0 

Katılımcıların mükemmel ve kötü  müşteri profili ile ilgili ifadelerinin bazıları şu şekildedir; 

 Benim için en mükemmel müşteri, karşısındakinin de “insan” olduğunun farkında olan anlayışlı ve saygılı 

kişilerdir (Erkek, 29 yaş, işletme şefi, 10 yıllık deneyim). 

 Mükemmel müşteri bir problemle karşılaştığı zaman saygısından ödün vermeyen müşteridir (Kadın, 29 yaş, 

santralist, 5 yıl deneyim). 

 En iyi müşteri ufak tefek yanlışları görmezden gelip anlayışlı olan kişidir (Erkek, 24 yaş, Bellboy, 2 yıl 

deneyim). 

 Para ödediği için personeli de satın aldığını düşünen ve saygısızca davranan benim için en kötü müşteri 

profilidir (Kadın, 26 yaş, resepsiyonist, 3 yıl deneyim). 

 En kötü müşteri, kendisini çalışandan üstün gören, sesini yükseltip bizi rencide eden ve küçümseyen kişidir 

(Erkek, 25 yaş, komi, 3 yıl deneyim). 

 İyi müşteri kötü müşteri yoktur. Önemli olan hizmet verebilmektir. Özellikle üslupla ilgili sıkıntılar 

yaşıyoruz. Onlara da alttan alıp hizmete devam ediyoruz. (Erkek, 29 yaş, 14 yıl deneyim) 
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Katılımcılara kendileri için mükemmel ve kötü müşteri tiplerinin ardından en sık karşılaştıkları gayriahlaki 

müşteri davranışlarının neler olduğu sorulmuştur. Tablo 5.’den de görüleceği üzere çalışanların en sık maruz kaldıkları 

kötü müşteri davranışı %51,36 ile “hakarete, kötü sözlere ve el-kol hareketine” maruz kalmaktır. İkinci sırada % 24,32 

ile müşterilerin haksız kazanç elde etmek adına hizmet ve ürünlerle ilgili gerçeği yansıtmayan şikâyetlerde bulunma 

davranışı çalışanlar tarafından ifade edilmiştir. Müşterilerin istedikleri almak için ve hak etmedikleri halde taleplerini 

elde edebilme düşüncesiyle istenemedik üslup ve davranışlarında bulunması, çalışanların kötü müşteri tipi olarak 

“saygısız” müşterileri nitelemiş olmalarının kaynağı olabilir. Ek olarak, işletmelerde kadın çalışanlara yönelik 

sarkıntının da söz konusu olduğu (%13,5) görülmektedir.  

Tablo 5.Katılımcıların En Sık Karşılaştıkları Gayriahlaki Davranışlar 

İfadeler Sıklık % 

Hakaret etmek/argo veya küfür kullanmak / Islık-el-kol hareketleriyle çalışanı 
çağırmak 

19 51,36 

İndirim ya da yeni ürün alabilmek için gerçeği yansıtmayan şikâyetlerde bulunmak  9 24,32 

Sarkıntılık 5 13,52 

Hırsızlık yapmak 2 5,40 

Müşteriyle ilgilenirken araya girmeye çalışmak 2 5,40 

Toplam 37 100,0 

 Bir iki dakika yemeğin geç gelmesinden kaynaklı uzun süreli hareketler ve atarlı laflar. (Erkek, 30 yaş, 

garson, 10 yıl deneyim) 

 Menümüz standart olduğu halde, yemeği veya içeceği beğenmeyip servis elemanının azarlanması, hakaret 

edilmesi en çok karşılaştığım gayriahlaki müşteri davranışıdır (Kadın, 24 yaş, bar şefi, 6 yıl deneyim). 

 Kadın çalışan olduğumuz için en fazla karşılaştığım gayriahlaki davranış sarkıntılık oluyor. İnsan kendini 

kötü hissediyor, ne yapacağını bilemiyor (Kadın, 20 yaş, komi, 1 yıl deneyim). 

 Emir kipiyle bir şeyler istenmesi ve el-kol hareketleriyle çağırmalarına sinir oluyorum (Erkek, 25 yaş, komi, 

3 yıl deneyim) 

 Şefim çevredeyken beni bilinçli olarak zor durumda bırakan müşteriler var. (Kadın, 20 yaş, garson, 4 yıl 

deneyim) 

 Taze olan ürünü sırf fiyatını yüksek buldukları için bayat diyerek şikayet ediyorlar (Kadın, 49 yaş, otel 

pastacısı, 20 yıl deneyim) 

 Fiziksel temasta bulunan müşteriler yüzünden işi bırakmayı düşündüğüm oluyor (Kadın, 17 yaş, bar komisi, 

2 ay deneyim) 

 Bir müşteri ile konuşurken araya girmek ve çalışanın işine karışmak gayri ahlaki bir davranıştır.(Kadın, 29 

yaş, resepsiyonist, 8 yıl deneyim) 

 Odalardaki eşyaları çantalarına koyan, götürmeye kalkan misafirler tesisimizde çok olmakta. İnkar edip 

işletmeyi suçlayanı ile baş etmek gerçekten zor.(Erkek, 24 yaş, bellboy, 2 yıl deneyim). 

 Satın aldıkları oda standart kara manzaralı olmasına rağmen bahşiş karşılığı deniz manzaralı odaya 

geçmek isteyen müşteriler bulunmaktadır.(Kadın, 26 yaş, resepsiyonist, 3 yıl deneyim) 

Katılımcılara müşterilerin gayri ahlaki davranışları arasından en zor başa çıkılanlarının hangisi olduğu da 

sorulmuştur. Elde edilen cevaplar en zor başa çıkılan gayri ahlaki müşteri davranışının, “dediğim dedik, inatçı, egolu, 

kibirli, parasıyla karşı tarafı küçümseyen ve her şeyi satın alabilen müşterilerin” davranışları olduğu ifade edilmektedir. 

Katılımcıların yaklaşık %80’i bu tür müşterilerin davranışlarını tolere etmenin ve üstesinden gelmenin çok zor 

olduğunu ifade etmektedir. Başa çıkılması en zor bir diğer gayri ahlaki müşteri davranışı da alkollü müşterilerin 

davranışları olarak ifade edilmektedir.  
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 Siparişi geciken; alkol alan müşteri daha tahammülü az oluyor. Bunun dışında, bende para var, her 

istediğim anında yapılmalı tavrı içinde olan müşteri tipleri de var. Hele de alkollüyse en zor başa çıkılan 

olarak tanımlayabiliriz. (Erkek, 34 yaş, şef garson, 16 yıl deneyim) 

 Sadece sarhoş ve kendi kontrolünü kaybetmiş misafirler için kötü diyebilirim. Onun dışında tüm misafirler 

benim için değerlidir. (Erkek, 27 yaş, resepsiyonist, 5 yıl deneyim). 

 Ben bayan olduğum için bazen sıkıntı yaşayabiliyorum art niyetli misafirim olabiliyor ama ileri boyutta bir 

durum yaşamadım. Benim için en zor başa çıkılan misafir alkollü misafirdir en kolayı ise agresif olan 

misafirdir (Kadın, 26 yaş, resepsiyonist, 3 yıl deneyim). 

 Yaklaşım yolunu keşfettikten sonra başa çıkılamayacak müşteri yoktur kanımca. (Erkek, 31 yaş, restoran 

şefi, 3 yıl deneyim) 

 En zoru dinlemeden bağırıp çağıran müşteriler, en kolayı ise çözüm odaklı olarak şikâyette bulunan genç 

ailelerin şikâyetleriyle başa çıkmaktır (Kadın, 29 yaş, resepsiyonist, 8 yıl deneyim) 

3.4. Gayri Ahlaki Müşteri Davranışları ile Başa Çıkma Stratejileri 

Araştırmanın amaçlarından birisi olan gayriahlaki müşteri davranışları ile başa çıkma stratejilerinin 

öğrenilmesi için Tablo 2.’de yer alan dört, beş ve altı numaralı sorular yöneltilmiştir. Katılımcılara gayri ahlaki müşteri 

davranışları ile başa çıkmadan önce kendileri için en yıkıcı, kötü gayri ahlaki davranışın ne olduğu sorulmuştur. Tablo 

6.’da görüleceği üzere katılımcıların ifadeleri arasında ilk üç sırayı “bireysel hakaret”, “küfürlü konuşma” ve “kaba 

konuşma” almaktadır.  

Tablo 6. Katılımcıların Karşılaştıkları En Yıkıcı ve En Kötü Müşteri Davranışları 

En Yıkıcı ve En Kötü Müşteri Davranışları Sıklık % 

Şahsıma hakaret 8 19,5 

Küfürlü konuşma  7 17,1 

Kaba konuşan  6 14,6 

Sürekli şikâyet eden  3 7,3 

Ukalalık yapan  3 7,3 

Sarkıntılık yapan  2 4,9 

Egolu müşteri  2 4,9 

Yalan söyleyen  2 4,9 

Alkollü müşteri  2 4,9 

Fiziksel temasta bulunmaya çalışan  2 4,9 

Ödemeyle ilgili hesaba itiraz edenler  2 4,9 

Menüde olmayan şeyler isteyen  1 2,4 

En küçük bir olayda yetkilinizi çağırın diyen  1 2,4 

Toplam 41 100,0 

 En yıkıcı gayriahlaki müşteri davranışı, personele hitaben küfür edilmesidir. Bu durum, hem personel hem 

de şube içinde huzursuzluğa yol açar (Erkek, 26 yaş, kaptan, 6 yıl deneyim). 

 Kaba konuşan misafirler beni çok sinirlendiriyor. Çalışanı köle gibi görüyorlar (Erkek, 24 yaş, bellboy, 2 

yıl deneyim). 

 Sarkıntılık, egoistlik. Bir şey sorduğunda önemsemeyip duymamış gibi yapılması. Bu durumda daha yüksek 

sesle soruyorum. Başta moralim düşüyor ama hemen toparlıyorum. (Kadın, 20 yaş, komi, 1 yıl deneyim). 

 Personeli de satın aldığını düşünen müşterileri katlanılmaz buluyorum. (Kadın, 29 yaş, santralist, 5 yıl 

deneyim). 

 En kötü müşteri davranışları bağırarak konuşan ve dinlemeyen, ukala tavırlardır. Ukala davranışları 

katlanılmaz buluyorum (Erkek, 28 yaş, resepsiyonist, 6 yıl deneyim). 
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Katılımcıların yanıtlarından, karşılaştıkları kötü müşteri davranışlarının ekibin tümünün moralini 

bozduğunu ve ekibin motivasyonunun düştüğünü (%71.4) ancak işlerin devam edebilmesi için olayı geride bırakmak 

zorunda kaldıkları ve diğer müşterilere karşı davranışlarının değişmediği (%73,7) anlaşılıyor. Bunun en önemli 

sebebinin işletmelerin “müşteri her zaman haklıdır” görüşünde olmalarından kaynaklandığını söyleyen katılımcıların 

%84,8’i sorunların çözümü için yöneticilerinden yardım istediklerini belirtmektedir.  

 Kalabalık gruplar halinde gelip kendisini o grupta göstermek için bizi tersleyen, tartışma yaratmaya 

çalışan ve sesini yükselten müşteriler beni çok etkiliyor. Yaşanan olayı orada bırakıp, işime bakıyorum. Bu 

tür olaylar ekip olarak moralimizi bozuyor (Erkek, 25 yaş, komi, 3 yıl deneyim). 

 Hakaret edenlere tahammül edemiyorum. İçimdekileri yüzlerine söyleyip onları rencide etmek istiyorum 

fakat bunun yerine hemen telafi edeceğim demek zorunda kalıyorum. Çünkü işletmeler, “müşteri her zaman 

haklıdır” mantığındalar. (Kadın, 20 yaş, garson, 4 yıl deneyim) 

 Şahsıma yönelik direk hakaret ve davranışlarla karşılaşıyorum bazen. Hakaret dayanılmaz boyutta 

olabiliyor. Ancak "Müşteri Haklıdır." sloganına uygun davranıp alttan alıyorum. Müşterinin memnuniyetini 

sağlamaya çalışıyorum. Elbette insan olarak ben ve arkadaşlarım bu tavır ve davranışlardan rahatsızlık 

duymaktayız (Erkek, 34 yaş, şef garson, 16 yıl deneyim). 

 Allaha şükür umursamaz bir yapım var takılmıyorum ama çok can sıkan bir müşteri varsa masasıyla 

ilgilenmiyorum (Erkek, 23 yaş, garson, 1 yıl deneyim). 

Çalışanlara sırasıyla en sık karşılaştıkları gayri ahlaki müşteri davranışları ve en yıkıcı buldukları gayri 

ahlaki müşteri davranışları sorulduktan sonra, bu müşterilerle başa çıkma stratejilerine yönelik uygulamaları 

sorulmuştur. Elde edilen yanıtlardan en yaygın ilk uygulamanın üst yöneticiye sorunu aktarmak olduğu (%43) 

görülmektedir. Katılımcıların sorunun çözümünün zor olduğu ya da bireysel olarak tartışmaya girileceğini 

düşündükleri noktada bir üstü olan yöneticiye sorunu aktardığı anlaşılmaktadır. Katılımcıların ikinci sıklıkta 

uyguladığı yöntem ise (%19) müşteriler ile uygun bir şekilde iletişime girerek müşterileri sakinleştirmektir. Görüşülen 

çalışanların bir kısmı daha sinirli bir tavır takınarak, müşterilerin hizmetine başka bir çalışanın bakmasını sağlama 

(%14), umursamaz kalma (%10) ve hizmet yavaşlatma (%5) uygulamalarına başvurduğu görülmektedir (Tablo 7).  

Tablo 7. Katılımcıların Gayriahlaki Müşteri Davranışlarıyla Başa Çıkma Yöntemleri (n=35) 

Gayriahlaki davranışlarla başa çıkma yöntemleri Sıklık % 

Üstüm olan yöneticiden destek alırım. 30 43 

Bireysel olarak müşteriyle iletişime girerek müşteriyi alttan almaya çalışırım. 13 19 

Müşteri ile ilgilenmeyi bırakır, başka bir arkadaşımı yönlendiririm. 10 14 

Umursamaz kalırım.  7 10 

Yeni ürün veya hizmet veririm. 6 9 

İsteklerini ağırdan alırım. 3 5 

Toplam 69 100,0 

 Müşteriye daima hak veririm. O gün için psikolojisi bozuk olabilir. Saygı ve sabır gösteririm. Örneğin 

masaya ikram isterse şefime ileteceğimi söylerim. Gerekli ikramlar var ise yapılır. Müşteri buna rağmen 

memnun olmazsa, sorunu yumuşak bir dille önce ben halletmeye çalışırım, halledemezsem şefime daha zor 

durumda patronuma giderim (Erkek, 18 yaş, komi, 1 yıl deneyim). 

 Müşteri ile çözemeyeceğimi düşündüğüm durumlarda, başka bir ekip arkadaşımdan müşteri ile 

ilgilenmesini istiyorum (Kadın, 49 yaş, Pastacı, 20 yıl deneyim). 

 Bazı misafirler oluyor yaklaşımının iyi olmadığını anlıyorum ve ona göre ağırlığımı koyuyorum örneğin 

normalde misafirlere karşı gülümsemem gerekir ama niyetinin iyi olmadığını anladığımda ciddi bir şekilde 
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sadece işlemlerini halledip uzaklaştırmaya çalışıyorum gülümsemiyorum muhatap olmuyorum. Beni aşan 

bir durum olursa tabi ki üstlerimden yardım alırım (Kadın, 26 yaş, resepsiyonist, 3 yıl deneyim). 

 Ahlakdışı bir tavırla karşılaştığımda genellikle sessiz kalarak sabır gösteririm. Şefim ya da müdürümü 

konuya dâhil edip sakinleşmeyi beklerim. Bazı durumlarda kendilerine danışırım.(Kadın, 29 yaş, 

resepsiyonist, 8 yıl deneyim). 

4. Sonuç 

Söz konusu hizmet memnuniyeti olduğu zaman genellikle tek taraflı yani işletme ve çalışanları tarafından 

sağlanacak bir memnuniyetin olduğu ön kabulü mevcuttur. Ancak hizmetler, çoğunlukla soyut, tek bir çıktıdan ziyade 

süreçler bütünü olan, üretim ve tüketimin neredeyse eş zamanlı yapıldığı ve müşterilerin üretim sürecine belirli bir 

seviyede dâhil olduğu deneyimlerdir (Gronroos, 1988: 10). Turizm bağlamında da sunulan ürünlerin temelde soyut 

olması, hizmet üretim ve tüketiminin aynı anda olması ve insan unsurunun baskın olması (Miller, Craighead ve 

Karwan, 2000: 387) hizmet sürecinde birçok hatanın gerçekleşmesine ve memnuniyetsizliklerin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır (Gustafsson, 2009: 1220).  Dolayısıyla yaşanan hizmet başarısızlıklarına ve memnuniyetsizliklerine 

yalnızca müşteri bakış açısıyla bakmak hatalı ve eksik bir yaklaşımdır. Hizmet başarısızlıkları ve şikâyetlerin 

azaltılarak hizmet kalitesinin artırılması, böylelikle hizmet memnuniyetinin artırılması için işletmelerin çalışanların 

düşünce ve deneyimlerini dikkate alması gerekir.  

Bu çalışmada hizmet başarısızlıkları konusu alışılageldiği şekilde müşterilerin gözünden değil çalışanların 

gözünden araştırılarak, gayri ahlaki müşteri davranışları araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, turizm endüstrisinin en 

önemli iki yapıtaşından olan otel ve restoran sektörü çalışanlarının en sık karşılaştıkları gayri ahlaki müşteri 

davranışlarının saygısızlık, hakaret etme, karşısındakini küçümseme, sorunlu üslup, hakkı olandan fazlasını adil 

olmayan biçimde almaya çalışma ve sarkıntılık davranışları olduğunu göstermektedir. Katılımcılar, müşterilerin sakin 

olmaları durumunda her türlü sorunun kolaylıkla çözülebileceğini ancak kişisel hakaret, küfürlü ve kaba konuşmalar 

söz konusu olduğu zaman normal yollar ile gayri ahlaki davranışlarla başa çıkmanın oldukça zorlaştığını ifade 

etmektedir. Bilhassa müşteriler aşırı alkollü, inatçı ve parasıyla her şeyi yapabileceğini düşünen türde insanlar 

olduğunda çalışanlarının sabrının tükendiği görülmektedir. Katılımcılardan elde edilen bulgulara göre, çalışanların 

2/3’ünün gayri ahlaki müşteri davranışları ile başa çıkmada yönetici desteği alma, bireysel iletişime yoluyla çözme ve 

ikram vb. uygulamalar gerçekleştirdiği, geriye kalan 1/3’ünün ise müşterilerle ilgilenmeyi bırakma, müşterinin 

konuşmalarını umursamama ve hizmeti yavaşlatma gibi uygulamalar ile intikam almaya yönelik davranışlar sergilediği 

görülmektedir. Müşterilerin gösterdikleri gayriahlaki davranışların çalışanların ekip olarak motivasyonunu düşürdüğü 

ancak işletmelerin “müşteri her zaman haklıdır” felsefesi sebebiyle çalışanların kendilerini hızlı bir şekilde toparlamak 

zorunda hissettiklerini ve yaşanan olayı geride bırakmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır.  

Elde edilen bu bulgular alanyazında daha önce Lovelock, 1999; Harris ve Reynolds, 2004; Reynolds ve 

Harris, 2005; Berry ve Seiders, 2008; Daunt ve Harris, 2012a; Daunt ve Harris, 2012b; Aslan ve Kozak, 2012; Huang 

ve Miao, 2016 tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile büyük benzerlik taşımaktadır. Tıpkı bu çalışmalarda olduğu 

gibi, gerçekleştirilen bu araştırmada da müşterilerin gösterdikleri gayriahlaki davranışlar; (a) ücretsiz ürün ve veya 

indirim elde etmek için bilinçli olarak sorun çıkarma, (b) kural tanımama, (c) sözlü olarak hakaret etme/aşağılama, (d) 

fiziksel müdahalede bulunma, (e) hırsızlık yapma ve (f) sözlü ve/veya fiziksel tacizde bulunma şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Yine alanyazındaki çalışmalar uyumlu şekilde (Lovelock 1999; Harris ve Reynolds, 2004; Reynolds ve 

Harris, 2005; Berry ve Seiders, 2008; Daunt ve Harris, 2012a; Daunt ve Harris, 2012b; Huang ve Miao, 2016) 

müşterilerin gayriahlaki davranışlarda bulunmalarının altında yatan temel sebeplerin; (a) ego tatmini ve (b) finansal 
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beklentiler olduğu görülmektedir. Araştırmada elde edilen gayri ahlaki müşteri davranışlarıyla başa çıkmaya yönelik 

bulgular alanyazında daha önce restoran örnekleminde araştırma yapan Isin, Altintas ve Altintas (2010) ve otel 

çalışanları örnekleminde araştırma yapan Aslan ve Kozak’ın  (2012) bulgularıyla büyük benzerlik taşımakta iken 

Reynolds ve Harris’in (2006) bulgularının bir kısmıyla benzerlik taşımaktadır. Reynold ve Harris’in (2006) hizmet 

sürecinde ve hizmet sonrasında başa çıkma taktikleri ile bu araştırmada ortaya koyulan başa çıkma taktikleri 

benzeşirken, Reynold ve Harris’in (2006) aksine bu araştırmaya katılan iş görenlerin “hizmet öncesi” herhangi bir 

zihinsel ön hazırlıktan bahsetmediği görülmüştür. Ek olarak tıpkı Huang ve Miao’nun (2016) bahsettiği üzere gayri 

ahlaki müşteri davranışları sonucunda çalışanlarda duygusal bozulmalar gerçekleştiği ve işletmelerin “müşteri daima 

haklıdır” yaklaşımları nedeniyle bu müşterilerle yaşamaya alışmak gerektiği bulguları bu araştırmada da ortaya 

çıkmıştır. 

Alanyazına ek olarak araştırma bulguları gerek otel gerekse restoran işletmeleri yöneticileri için de önemli 

çıkarımlar sağlamaktadır. Yöneticilerin çalışanlarına farklı müşteri tiplerine ait davranışlar karşısında nasıl 

davranmaları gerektiğine yönelik eğitimler vermeleri ve istenmeyen kötü müşteri davranışları anında yapılması 

gerekenler ile ilgili standartlar oluşturmaya çalışmaları faydalı olacaktır. Bununla birlikte işletme içerisindeki örgütsel 

vatandaşlık algısının geliştirilerek çalışanlar arası bilgi ve deneyim alışverişinin doğal yollarla sağlanmasını teşvik 

etmelidir. Sorun yaratacağı tahmin edilen veya bilinen müşterilere yönelik en iyi bilgi, daha önceden deneyimi olan ya 

da gözlem yeteneği iyi olan diğer çalışanlar tarafından verilebilir. Ek olarak, çalışanlara yönelik, sorumluluk verme, 

destek verme ve ödüllendirme gibi uygulamaları içeren “personel güçlendirme” süreçlerinin işletilmesi iş görenlerin 

istenmeyen müşteri davranışları ile başa çıkmalarında önemli katkılar sunabilecektir. 
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