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ÖZET 

Restoranlar, geçmişten günümüze insan ihtiyaçları ve yoğun rekabet koşullarına ayak 
uydurabilmek için gelişip değişmektedir. Yiyecek içecek sektöründeki bu değişim ve farklılaşma 
sürekli bir biçimde kendini göstermekte olsa da; müşteri memnuniyeti sağlama ve sağlık 
koşullarına uygunluk son yüz yılda restoran işletmeleri de dâhil olmak üzere yiyecek içecek 
sektöründe önemini kat be kat hissettirmektedir. Restoranlar müşteri memnuniyeti sağlayarak 
piyasada avantajlı bir konuma geçmek istemektedirler. Müşteri memnuniyetini sağlamadaki 
önemli noktalardan biri de temiz bir yiyecek içecek hizmeti sunmaktan geçmektedir. Bu 
bağlamda yapılan çalışmanın amacı, müşterilerin restoran temizlik algılamalarını saptamak ve 
restoran temizlik algılarının tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırmada 
kolayda örneklem yöntemi kullanılarak, Mersin şehir merkezinde yaşayan ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden 427 kişi örnekleme dâhil edilmiştir. Veriler 30 Mart-15 Nisan 2019 
tarihleri arasında araştırmacı tarafından bırak topla ve yüz yüze görüşme yöntemleriyle 
toplanmıştır. Anket çalışmasının ardından çoklu sapan ve çoklu normal dağılıma uygunluk 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda çoklu sapan değerlere sahip 28 gözlem 
verilerden çıkarılmıştır. Böylelikle 399 kişi ile analizlere başlanmıştır. Araştırma kapsamında 
betimleyici analizlerin yanı sıra açıklayıcı faktör analizi, fark testleri ve regresyon testi 
gerçekleştirilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda restoran temizliğinin sırasıyla; 
“restoranın içi”, “tuvalet”, “yemek”, “restoranın dışı”, “garsonun davranışları” ve “garsonun 
görünümü” olmak üzere altı boyutta algılandığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, katılımcıların 
restoran temizliği algılamalarında cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, meslek, restorana gitme 
sıklığı, restoranda ödenen ortalama miktar, restorana birlikte gidilen kişiler, gidilen restoran 
türü, daha önce aşçı veya garson olarak çalışıp/çalışmama durumu açısından anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir.  Bununla birlikte, algılanan restoran temizliği ile müşteri tatmini arasında orta 
düzeyde (0,528) pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır.  Ayrıca yapılan regresyon analizi 
sonucunda algılanan restoran temizliğinin, müşteri tatmininin %27,8’ini açıkladığı görülmüştür. 
Elde edilen bulgular, restoran işletmecilerine ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmesini 
sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Algılanan Restoran Temizliği, Müşteri Tatmini, Mersin Restoranları, 
Restoran Temizlik Unsurları, Gastronomi. 
 
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hülya TAŞTAN, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Mersin 
Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 

Restaurants have evolved from past to present to adapt to human needs and intense 
competition. Even though this change and differentiation in the food and beverage sector is 
constantly evident; ensuring customer satisfaction and compliance with health conditions have 
been overwhelmingly felt in the food and beverage sector, including restaurant establishments 
over the last hundred years. Restaurants provide customer satisfaction and want to be 
advantageous in the market. One of the important points in providing customer satisfaction is to 
provide a clean food and beverage service. In this context, the aim of this study is to determine 
the perception of restaurant cleaning perceptions and the effect of restaurant cleaning 
perception on satisfaction levels. 427 people living in Mersin city center and accepting to 
participate in the research were included in the sample by using the sampling method. The data 
were collected by the researcher between 30 March-15 April 2019 and collected by face-to-face 
interview methods. After the survey, multiple slings and multiple normal distribution 
conformity analyzes were performed. As a result of the analyzes, 28 observations with multiple 
slings were excluded from the data. In this way, 399 people were analyzed. In the scope of the 
research, descriptive factor analysis, difference tests and regression test were conducted. As a 
result of the explanatory factor analysis, the cleaning of the restaurant, respectively; “the 
interior of the restaurant”, “toilet”, “food”, “outside the restaurant”, “the waiter's behavior” and 
“waiter’s appearance” was detected in six dimensions. On the other hand, significant differences 
were found in terms of gender, age, marital status, income, occupation, frequency of going to 
restaurant, average amount paid in restaurant, number of people going to restaurant, type of 
restaurant going, working / not working as cook or waiter before. However, a moderate (0.528) 
positive and significant relationship was found between perceived restaurant cleanliness and 
customer satisfaction. In addition, the perceived restaurant cleaning as a result of the regression 
analysis revealed 27.8% of customer satisfaction. The findings have led to the development of 
recommendations for restaurant operators and researchers. 
 
Keywords: Perveived Restaurant Cleanliness, Customer Satisfaction, Mersin Restaurants, 
Restaurant Cleanliness Items, Gastronomy. 
 
Advisor: Asst. Prof. Hülya TAŞTAN, Department of Gastronomy and Culinary Arts, Mersin 
University, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde toplumsal hayatın hızlı devinimi, teknolojinin gelişmesi ve tüketicilerin 

bilinçlenmesi gibi faktörler sonucunda tüm sektörlerde kaliteli mal ve hizmet üretimini önemli 

bir hale gelmiştir. Hizmetin soyutluk, ayırt edilmezlik, heterojenlik gibi özellikleri sebebiyle 

müşterilerin kalite algılamaları da değişkenlik göstermektedir (Aydın, 2005: 1107). Ayrıca 

müşteriler, hizmetin üretilme sürecinde işletme çalışanlarıyla, işletme ortamıyla ve sunulan 

ürünlerle etkileşim içinde bulunmaktadırlar. Bu sebeple, işletmeler müşteri tatmini oluşturmak 

ve işletme sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile işletmenin her bir bölümü özelinde kaliteli 

hizmet sunma gayreti içerisindedirler. Yiyecek içecek sektöründe hizmet kalitesi, mal ve 

hizmetin aynı anda üretilip, aynı ortamda sunulması açısından farklıdır. Müşteriler kaliteli 

yiyecek içecek tüketmenin dışında kendilerine kaliteli bir hizmet sunulmasını da 

beklemektedirler.  Bu nedenle yiyecek içecek işletmeleri açsından hizmet kalitesi oldukça 

önemlidir.  

Müşteri tatmini, tüketicinin bir üründen beklediği başarım ile ürünün tüketimi sonunda 

yakalanan gerçek başarım arasındaki farktan doğan tatmin ya da tatminsizlik duygusudur 

(Bennett ve Rundle-Thiele, 2004: 515). Yiyecek içecek sektörü açısından bakıldığında ise 

müşteri tatmini, dışarda yemek yeme faaliyetlerine katılmadan önceki beklentiler ile dışarda 

yemek yeme faaliyetine katıldıktan sonraki deneyimlerin karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan 

duygu durumudur (Truong ve Foster, 2006: 845).  

Hizmet kalitesinin içerisinde yer alan temizlik kavramı, sağlık açısından önemli olduğu 

kadar müşteri beklentilerinin karşılanması ve hizmet kalitesinin sağlanması açısından da 

önemlidir. Çünkü hijyen faktörlerinin yerine getirilmemesi müşteri tatminsizliğine neden olan 

ve ortadan kaldırılması gereken etkenler olarak görülmekte iken, memnuniyet yaratan faktörler 

ise müşteri tatmininin oluşmasına katkı sağlamaktadırlar (Coşkun, 2007: 7). Bu bağlamda 

“Restoran Temizlik Algısının Müşteri Tatminine Etkisi” başlıklı çalışmanın amacı Restoran 

temizlik algısı, hizmet kalitesi ve müşteri tatmini ile ilgili verilecek bilgilerin ardından 

müşterilerin restoran temizlik algılamalarını saptamaktır. Ayrıca, müşterilerin restoran temizlik 

algılarının ve genel tatmin düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumlarının tespit 

etmek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek; farklı demografik niteliklere sahip gruplar bağlamında 

restoran temizlik algılamaları ile genel tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla “Restoran Temizlik Algısı” ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır. Çalışmada 

teorik ve pratik alana yönelik öneriler sunulmuştur. 
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2. PROBLEM TANIMI VE ÖNEMİ 

 

Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak araştırma problemi ve araştırmanın önemi ifade 

edilmektedir. Daha sonra araştırmanın amacı, kapsamı ele alınmakta ve bu bağlamda araştırma 

soruları oluşturulmaktadır. 

 

2.1. Araştırma Problem İfadesi 

 

Restoran temizliği, müşterilerin genel restoran kalitesi değerlendirmelerinde önemli bir 

yer tutmaktadır (Barber ve Scarcelli, 2009: 310). Nitekim restoranlar açısından tatmin edici bir 

müşteri hizmeti sunmak,  hizmet kalitesini yönetmek konusunda oldukça önemli bir unsurdur 

(Butcher, Sparks ve O’Callaghan, 2001: 312). Diğer bir deyişle, müşterilerin restoran temizliği 

konusundaki beklentilerini anlayabilmek kaliteli bir restoran yönetimi açısından 

vazgeçilmezdir. Bu bağlamda yapılan çalışmaların bir kısmı restoranın yemek yenilen 

alanlarındaki temizliğe odaklanırken (Ryu ve Jang, 2008),  diğerleri tuvaletin temizlik durumu 

veya restoran çalışanlarının müşteri ile kurduğu etkileşim üzerinden restoran temizlik algısını 

belirlemeye çalışmışlardır (Becker, Murrmann, Murrmann ve Cheung, 1999; Barber ve Scarcelli 

2009; Liu ve Jang 2009; Barber ve Scarcelli 2010). Ancak müşteriler restoranın toplam hizmet 

kalitesini değerlendirirken birçok farklı boyut kişilerin algılamaları üzerinde etkili olmaktadır 

(Berry, Wall ve Carbone, 2006: 44). Bu nedenle, restoran temizlik değerlendirmesinin, 

müşterilerin önemli olarak gördüğü çeşitli faktörlerden etkilenebileceği düşünülebilir. Ayrıca 

müşterilerin temizlik algılamalarının, restorandan elde ettikleri genel tatmin düzeyleri üzerinde 

etkili olabileceği varsayılabilir.  Verilen bilgiler bağlamında bu tez çalışmasında öncelikli olarak 

restoran temizlik algısını ölçen bir ölçek Türkçe ’ye uyarlanmıştır. Uyarlama işlemi sonrasında 

çeşitli istatistiksel yöntemler vasıtası ile restoran müşterilerinin restoran temizlik algılamaları 

tespit edilip, restoran müşterilerinin temizlik algılamalarının, genel tatmin düzeyleri üzerindeki 

etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar bağlamında 

uygulamaya ve teoriye yönelik çıktılar elde edilmesi planlanmaktadır. 

 

2.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 

Restoran temizlik algısı, hizmet kalitesi ve müşteri tatmini ile ilgili bilgiler kapsamında 

araştırmanın amacı, müşterilerin restoran temizlik algılamalarını saptamak ve var olan restoran 

temizlik algılarının tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Ayrıca müşterilerin 

restoran temizlik algılarının ve genel tatmin düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşma 

durumlarının tespit etmek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek; farklı demografik niteliklere sahip 
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gruplar bağlamında restoran temizlik algılamaları ile genel tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemekte araştırmanın amaçları arasındadır. 

Araştırmanın kapsamını, teorik bağlamda restoran temizlik algısı ve müşteri tatmini 

oluşturmaktadır. Uygulama bağlamında ise araştırmanın kapsamını Mersin şehir merkezinde 

ikamet eden restoran müşterileri oluşturmaktadır. Bununla birlikte aşağıda sıralanan maddeler 

araştırmanın amaçlarını oluşturmaktadır:  

1) Bir restoranın temizliğini değerlendirirken, restoran müşterilerinin hangi öğelerin/ 

boyutların önemli olduğunu düşündüğünü belirlemek 

2)   Restoran temizlik algısı ölçeğini Türkçe ’ye uyarlamak 

3) Restoran müşterilerinin temizlik algılamalarının genel restoran tatminleri üzerindeki 

etkisini belirlemek. 

 

2.3. Araştırma Soruları 

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaya 

çalışılacaktır; 

1) Tüketicilerin genel restoran temizliğine dair görüşleri ne düzeydedir? 

2) Tüketiciler genel restoran kalitesine karar verirken önemli gördükleri parametreler 

nelerdir? 

3) Restoran temizlik algısı unsurları kaç boyuttan oluşmaktadır? 

4) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

5) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar yaşa göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

6) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar medeni duruma göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

7) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar gelir durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

8) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar meslek durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

9) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar restorana birlikte gidilen 

kişilere göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

10) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar seçilen restoran türüne 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

11) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar dışarda yemek yeme 

sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
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12)  Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar dışarda yemek yemeye 

harcanan paraya göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

13) Tüketicilerin restoran temizlik algılarını oluşturan unsurlar daha önce bir 

restoranda çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

14) Restoran temizlik algısı unsurları ile müşterilerin restoran temizliğinden duydukları 

tatmin arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır? 

15) Restoran temizlik algısı unsurlarının müşterilerin restoran temizliğinden duydukları 

tatmin düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmakta mıdır?  

 

2.4. Araştırmanın Önemi 

 

 Restoran temizlik algısı ile ilgili literatür incelendiğinde restoran temizlik algısı ile ilgili 

çalışmaların bir kısmının restoranın yemek yenilen alanlarındaki temizliğe odaklanırken (Ryu 

ve Jang, 2008),  diğerlerinin tuvaletin temizlik durumu veya restoran çalışanlarının müşteri ile 

kurduğu etkileşim üzerinden restoran temizlik algısını belirlemeye çalıştıkları görülmüştür 

(Becker, Murrmann ve diğerleri, 1999; Barber ve Scarcelli 2009; Jang ve Liu 2009; Barber ve 

Scarcelli 2010). Bununla birlikte genel hizmet kalitesini ölçen pek çok ölçek bulunmasına 

rağmen (Toplam Kalite Endeksi, SERVQUAL, Kritik Olay Yöntemi, Hizmet Barometresi 

(Linjefly)) (Eleren ve Kılıç, 2007: 242) sadece temizlik algılamaları üzerine yapılmış çok az 

çalışmaya rastlanılmıştır (Barber ve Scarcelli, 2009; Barber ve Scarcelli, 2010). Literatürde 

hijyen ve sanitasyon ile ilgili pek çok çalışma bulunmasına rağmen, restoran temizliğinin 

algılanmasına dair fazla çalışmaya rastlanılmamıştır. Nitekim yapılan çalışmaların da yabancı 

ülkelerde farklı sosyo-demografik özelliklere sahip bireyler üzerine yapılmış olması, Türkiye’de 

tüketicilerin restoran temizlik algılamalarının incelenmesini önemli hale getirmiştir. Bu sebeple, 

çalışmanın ilgili literatüre Türkçe ‘ye uyarlanacak ölçek vasıtası ile katkı sağlamakla birlikte 

hem restoran yöneticilerine hem de tüketicilere restoran temizliğinin algılanması ve müşteri 

tatminine etkisi konusunda yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.  
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3. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ALANYAZIN 

 

Çalışmanın bu bölümünde, beslenme ve toplu beslenme kavramlarına değinilecek, 

dünyada ve Türkiye’de restorancılığın doğuşu ve gelişimine dair bilgi verilecektir. Ardından 

hizmet, kalite ve müşteri tatmini kavramları açıklanacak, özelliklerine dair bilgi verilecektir. 

Hijyen kavramı ve ilgili kavramlar tanıtılacak, temizliğin hizmet kalitesi ve müşteri tatminindeki 

yeri hakkında literatüre dayalı bilgiler verilecektir. 

 

3.1. Beslenmeye Genel Bir Bakış 

 

Beslenme, insan için en önemli gereksinimdir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, bireyin 

sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etkendir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol 

açtığı durumlar; bebek ve çocuk ölümlerinin artması, büyüme ve gelişme geriliği, enfeksiyonlara 

karşı direncin düşmesi ve iş veriminin azalması olarak gösterilebilir.  Günümüzde dünya 

üzerinde milyonlarca insan yetersiz beslenmeden ötürü hastalanıp ölürken yine milyonlarca 

insan aşırı ve yanlış beslenmenin yarattığı olumsuz sonuçlar neticesiyle milyonlar harcamakta 

ve erken yaşta yaşamını kaybetmektedir. Bu nedenle beslenme yalnızca bir karın doyurma 

faaliyeti değil, bireylerin ve toplumun sağlığının temelini oluşturan bir unsurdur (Baysal, 1981: 

3).  

Beslenme yaşamın devamı sağlama, büyüme ve bireyin sağlık durumunun korunması 

için besinlerin kullanılması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, bir bilim dalı olarak da 

besin öğelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini ve vücuttaki görevlerinin araştırılmasının 

yanı sıra besinlerin birleşimi, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime kadar 

besinlere uygulanan işlemlerin besin kalitesine etkilerini incelemektedir.  Ayrıca değişik 

demografik özellikleri taşıyan bireylerin tüketebileceği en uygun beslenme planlarının 

yapılmasına da katkı sağlamaktadır (Akşit, 1991: 7). 

 

3.1.1. Toplu Beslenme Kavramı 

 

Toplu beslenme, bireylerin ev dışında ve toplu bir biçimde yeme-içme hizmeti veren 

kuruluşlarda beslenme gereksinimlerini karşılamaları olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmeti 

veren kuruluşlara veya sistemlere ise toplu beslenme kuruluşları/sistemleri adı verilmektedir 

(Bilici, 2008: 7). Baysal (2014)’a göre toplu beslenme hizmeti, bireylerin beslenmesini merkezi 

olarak planlayıp, yiyecek içecekleri bu plana göre hazırlayıp, tüketime sunan bir hizmet 

sektörüdür. Toplu beslenme faaliyetinin gerçekleştirildiği yerlerde, beslenme servisinin doğru 

bir şekilde yönetilip örgütlenebilmesi için yapılması gereken işlerin sırasıyla ve doğru araç-
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gereçler ile yapılması önem taşımaktadır. Yapılması gereken işler; yiyeceğin satın alınması, satın 

alınan yiyeceğin depolanması, yiyeceğin yemek için hazırlanması, pişirilmesi, servis ve atıkların 

kaldırılması olarak gösterilebilir. Bu adımların her birinde hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve 

uygun ekipman kullanımı oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmede büyük önem 

taşımaktadır. 

Toplu beslenme kültürün geçmişi M.Ö 5000’li yıllara dayanmaktadır. İsviçre Gölleri 

çevresinde yapılan çalışmalarda M.Ö. 5000’li yıllarda toplu yeme içme faaliyeti gösterildiği 

bilgisine ulaşılmıştır. Eski Mısır’da da tapınak ve mezar figürleri incelendiğinde Mısırlıların 

toplu yeme içme faaliyetini gerçekleştirdikleri görülmüştür. Roma Dönemi’nde savaş sonrası 

ziyafetleri de bu toplu yeme içme faaliyetlerine örnek olarak verilmektedir. Osmanlılar ’da da 

savaşlardan sonra veya yeni padişahın tahta çıkma töreninde verilen yemekler, ziyafetler 

aracılığıyla toplu beslenme faaliyeti yapıldığı bilinmektedir (Korkmaz, 2010: 121). 

 Günümüzde ise dokuz AB ülkesinde, dışarıda yenen öğün sayısının yaklaşık 35,6 milyar 

olduğu tespit edilmiştir. Bu tüketimin %44,7 ‘si toplu yemek hizmeti endüstrisinde %55,3’ü ise 

restoranlarda gerçekleşmektedir. ABD’de ise dışarıda yenen öğün sayısı 63 milyar iken toplu 

yemek hizmeti endüstrisinde tüketilen öğünler %31,5 iken %68,5’i restoranlarda tüketilmiştir. 

2011 verileri incelendiğinde Türkiye’de bireyler gelirlerinin %30’unu beslenmeye aktarırken 

bunun %86’sı ev içi beslenmeye, %14 ev dışı beslenmeye ayrılmaktadır. ABD’de ise tüketiciler 

beslenme bütçelerinin % %50’sini ev dışı beslenmeye ayırmaktadır. Türkiye’ de ev dışında 

beslenme faaliyeti gerçekleştiren kişi sayısı yaklaşık 8 milyondur (Sezgin ve Özkaya, 2014: 125). 

Okullar, hastaneler, fabrikalar, cezaevleri, askeri kuruluşlar, oteller, restoranlar, lokantalar, fast-

food restoranlar olarak sıralanabilecek toplu yemek hizmeti veren kuruluşlar arasında 

gösterilebilir (Bilici, 2008: 8). 

 

3.2. Dünyada Restorancılığın Tarihi ve Gelişimi 

 

1533’te Fransız mutfağını kökünden değiştirecek bir olay yaşanmış, Fransız veliahdı 

Prens II. Henry ile Floransalı Catherine de Medici evlenmesi ve Catherine’nin yanında kendi özel 

hizmetkâr ve aşçı ekibini de getirmesi İtalyan mutfak kültürü ile Fransızların tanışmasını 

sağlamıştır. Böylece sadece yenilen yiyecekler ve kullanım şekilleri farklılaşmamış, sofra adabı 

ve yemek kültürü de bu durumdan olumlu etkilenmiştir. Bunun yansıra halk mutfağı ve saray 

mutfağı arasındaki fark oldukça açılmış,  Kral 14. Louis’in tahta çıkmasıyla beraber 17. Yüzyıl 

sıralarında hem yiyeceğin hazırlanış hem de sunuşundaki derin farklar sebebiyle ‘saray 

mutfağı/rafine mutfak’ adını da almıştır. Örneğin o zaman kadar çataldan bihaber olan Fransız 

saray halkı çatal bıçak kullanmaya başlamış, sarayda başlayan bu geleneğin halk tarafından 
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benimsenmesi yüz yıllık bir süreç sonunda olmuştur. Bu olaylar Fransa’da restorancılığın ilk 

tohumları olarak gösterilebilir (Clark, 1975: 34-35). 

Bununla birlikte Kral 14. Louis’in tahta çıkması, Fransız mutfağı ve restorancılık tarihi 

için önemli dönüm noktalarından biridir. 14. Louis hem aşçılığa olan saygısı hem de mutfağa 

düşkünlüğü nedeniyle mutfağa önem vermiş, aşçılık okullarının açılmasını sağlamıştır. Özellikli 

ve kapsamlı bir Fransız mutfağı oluşturabilmek adına teşvikler verilmiş hatta ilk defa bu 

dönemde bir şef Fransa’nın en önemli devlet nişanı olan Legion d’honneur ile ödüllendirilmiştir.  

Brillat-Savarin (1825)’e göre bugünkü restoranların ilk örnekleri de 14. Louis döneminden 

sonra görülmüştür. Ülkeye gelen kişilerin yemek ihtiyaçlarını kaldıkları odalarda veya toplu 

yemek hizmeti sunan yerlerden giderdiklerini belirtmiştir. Savarin, her gün yemek yeme 

ihtiyacında olan kişileri fark eden birinin tatmin olacağından ve yiyecek bulacağından emin olan 

kişilerin bu hizmetin verileceği bir mekâna gelebileceğini düşünmesiyle restoranın ortaya 

çıktığını belirtmiştir. Ayrıca Savarin restoranların, kişilere uygun olan zamanlarda gelip yemek 

yemeleri, yemek seçebiliyor olmaları, yemek için ödeyecekleri miktarı bilmeleri ve seyahat eden 

kişiler için kolaylık olması gibi büyük avantajları olduğunu belirtmiştir (Aksoy ve Üner 2016: 5).  

Böylelikle yemek tarihi Mezopotamya topraklarında başlamışsa da restoran kavramı 

1700’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Boulanger’in Paris’te ilk modern restoranı açmasıyla (1765-

1766) müşterilerin seçtiği yiyecekleri yemelerini sağlayan bu yeni anlayış, yiyecek içecek 

sektöründe büyük bir değişim başlatmıştır (Morgan, 2006: 8). İlk açıldığı zamanlarda bitkin 

düşen kişiyi ayağa kaldırmak, ‘restore’ etmek anlamı taşıyan, çorba ve ilaçlar için kullanılan 

restoran kelimesi, daha sonra içerisinde çeşitli yemeklerin sunulduğu yeme içme yerleri 

anlamını kazanmıştır (Spang, 2007: 11). 1782’de yine Paris’te açılan Grand Toveme de 

Loundres ile birlikte restoranlar ün kazanmış, ilk restoranların açılmasını takip eden süreçte 

Fransız Devrimi yaşanmış, Devrim ile beraber işsiz kalan aşçılar başka ülkelere göç ederek 

restorancılığın Avrupa’da ve Amerika’da yaygınlaşmasını sağlamışlardır (Maviş, 2003). Klasik 

mutfak dönemi 1800’lü yıllarda bu mutfağın kurucusu olan Marie-Antoine Careme ile 

başlamıştır. Careme’nin başlattığı Klasik Mutfak Dönemi’nin Rafine Mutfaktan en büyük farkı 

yemeğin basit bir hale getirilerek, aroma verici maddeleri yemeği gölgeleyecek bir biçimde 

değil, yemeği ortaya çıkaracak şekilde yapılmasıdır. Mutfak temel soslarını belirleyen, mutfak 

organizasyon şemasını çizen, aşçı kıyafetlerini ve klasik menüleri revize eden Careme, pastacılık 

alanında da birçok farklı ve yenilikçi süs ve pastalar geliştirmiştir. Careme’nin ardından gelen 

başka bir büyük isim Escoffier aracılığıyla Fransız mutfağı profesyonel bir kimliğe bürünmüş, 

yemek çeşitleri azaltılmış, mutfak personeli organizasyonu uzmanlaştırılmış ve mutfaktaki 

işbölümü geliştirilmiş, bunun yanında mutfak hijyeni gibi konulara da ağırlık verilmiştir. Klasik 

Mutfak, varlığını 20. Yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür. Özellikle iki dünya savaşı ve bilim-

teknolojideki gelişimler mutfağı da etkilemiş, bu değişim ve yenilikler Yeni Mutfak Akımı 
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denilen bir dönemin başlangıcına neden olmuştur. Yeni Mutfak Akımı doğallığa, sadeliğe, şefin 

yaratıcılığına imkân veren bir akım olmuştur. Karmaşık ve uzun yemek pişirme yöntemleri 

reddedilmiş, daha sağlıklı pişirme metotları uygulanmış, bulunabilecek en taze ürünler 

kullanılmaya başlanmış, uygun ve kısa menüler tercih edilmiştir. Bu akımların dışında 

teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak; füzyon mutfağı, diyet mutfak, yavaş yemek 

hareketi, fast food, yaşayan mutfak, modernist mutfak, locavore gibi yeni akımlar da ortaya 

çıkmış, bu ve bunun gibi akımlara bağlı şeflerin restoranları da ona göre şekillenmiş ve 

gelişmiştir (Gürsoy, 2014: 7; Yılmaz ve Dündar, 2015: 173).  

 

3.2.1. Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Sonrası Dönemde Restorancılık  

 

Gürsoy (2014)’a göre Osmanlı Dönemi’nde mutfak kültürünün imparatorluğun 

genişlemesi ile çeşitlendiği, saray mutfağının halk mutfağından önemli derecede ayrıştığı 

söylenebilir. Kuruluş yıllarında Orta Asya ve Selçuklu mutfak geleneğinin sürerken, 14. ve 15. 

Yüzyıllara gelindiğinde İslamiyet ve Sufi akımının da etkisiyle mutfağın ve yemeklerin sade ve 

israftan kaçınmak sebebiyle kısıtlıdır. 16. ve 17. yüzyıllarda ise toprakların genişlemesi ile 

birlikte Anadolu yemek kültürünün fethedilen yeni topraklardaki yerel yemek kültürleri ile 

sentezlendiği görülmektedir. 1657 yılında da sefere çıkacak olan IV. Mehmed’in huzurunda 

resmigeçit yapan esnaf loncası arasında aşçıların 11. sırada yer alması, o dönemde aşçılara ve 

aşçılık mesleğine duyulan saygının bir işareti olarak görülebilir. Ayrıca aşçı loncasından ayrı 

olmak üzere, yiyecek içecek ile alakalı 11 ayrı lonca da Osmanlı lonca sınıfında yer almaktaydı.  

17. Yüzyılda aşçı dükkânlarında verilen yemeklerin niteliği ve temizliği ile alakalı düzenlemeler 

konulması, bu gibi yerlerin yıllardır var oldukları anlamına gelmektedir. 

Baydar ve Özkan (1999) mutfak kültürünün, yemek ve aşçıların Osmanlı Devleti 

içerisinde önemli olsa da günümüzdeki anlamıyla ticari bir restoranın açılmasının 19. Yüzyılın 

sonlarına yetişebildiğini belirtmektedir. Bu tarihten önceleri Müslüman halk yemek ihtiyacını 

ayaküstü seyyar satıcılarda veya aşevlerinde gidermekteydi. Gayrimüslimlerin yoğun olduğu 

semtlerde ise restoran benzeri yerler çok önceleri açılmıştır. Ancak Müslümanların bu tür 

yerleri işletme izninin olmaması ve halkın çoğunluğunun dışarda yemekten de öte evinde masa 

üzerinde yemek yeme alışkanlığının dahi olmaması, bunun yanında dışarıda yemek yeme 

faaliyetinin o dönemde keyif verici bir unsur olarak görülmemesi gibi nedenlerden ötürü, 

aşevleri ve aşçı dükkânları genelde bekâr işçilere yemek sunan yerler olarak kayıtlara geçmiştir. 

Bundan dolayı, Türk topraklarında açılan ilk restoranlar 1879 ’de Sultanahmet-Sirkeci-Eminönü 

hattı üzerinde kurulan Konyalı ve Galata’da hizmete başlayan Viktorya olmuş; ancak bu isim 

daha sonra Abdullah Efendi olarak değiştirilmiştir. Haremlik selamlık şeklinde ayrılan 

restoranda içki satışı yapılmış, devlet büyükleri ağırlanmıştır.  Batı tarzında hizmet veren 
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restoranda Türk mutfağının seçkin örnekleri sunulmaktaydı. Böylece Batı mutfağı seçkileri 

sunan ve Türkiye’nin ilk oteli de olma özelliği taşıyan Pera Palas, sonrasında yine Fransız 

mutfağı ağırlıklı hizmet veren Hotel de France, Hotel Bristol gibi otel mutfakları arasında sıkışan 

Türk mutfağı da kendi topraklarında halka ulaşabilmiştir.  

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından padişahlık,  Osmanlı ile beraber eski ihtişamını 

kaybederken, işsiz kalan saray aşçıları da farklı semtlerde esnaf lokantaları açarak, dar gelirli 

halkın aşevlerine kıyasla daha kaliteli bir hizmet almasına olanak sağlamıştır.  1920 yılında 

yıkılan Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da o dönemlerde 157 lokanta ve 471 birahane 

bulunmaktaydı. Müslüman kişiler ise bu lokantaların 35’inin birahanelerin ise 4’ünün sahibiydi. 

Yeni devletin başkenti olan Ankara’da ise Cemal Bey’in sahip olduğu Taşhan’ın alt katında 

Karpiç adlı bir Rus aşçı ile açılan ve Ankara’nın ilk modern restoranı olma özelliğini taşıyan 

Şölen Restoran vardı. Bu restoranın Osmanlı Dönemi’nde açılanlardan en büyük farkı 

Batılılaşma ile beraber gelen haremlik-selamlık usulünün kalkmasıydı. Restoranda canlı 

müzikte mevcuttu. Bunun yanı sıra Karpiç yeni gelen devrimlerin de sosyal bağlamda 

öğrenilmesini, devlet büyüklerinin ağırlanmasını sağlamıştır. Bununla ilgili olarak aynı zamanda 

yurtdışından gelen misafirlerin de götürülebileceği tam anlamıyla modern bir restoran 

olmuştur. 

Atatürk’ün ölümünden sonra da Batılılaşma hareketinin bir sonucu olarak Türk 

Restorancılığı Batı tarzında ilerlemeye devam etmiştir. 1950’li yıllardan itibaren Batı’dan 

esinlenilen sosisli sandviç büfeleri İstanbul’a yerleşmiştir. 1960’larda ise Anadolu lezzetleri 

İstanbul’a ve diğer büyük şehirlere getirilerek mutfaklar çeşitlenmiş, pide, kebap, lahmacun, içli 

köfte, çiğköfte gibi yerel lezzetler halkla buluşturulmuştur. Bu yılları takip eden on yıllarda ise 

Fransız, İtalyan, Japon temalı mutfaklar hizmete açılmıştır. Amerikan tarzı yaşam burada da 

etkisini göstermiş ve Türkiye’de fast food yemek zincirlerinin ilk örnekleri bu yıllarda açılmıştır. 

 

3.2.2. Restoranların Sınıflandırılması 

 

Restoranların sınıflandırılması her ülkeye göre değişebilir olsa da temel olarak 

birbirlerine benzer niteliktedirler. Restoranlar Barrows, Powers ve Reynolds (2012)’a göre;  

Tam Hizmet Restoranları ( Lüks, Full-Service Restaurants, Fine Dining 

Restaurants) 

1. Bağımsız Lüks Seçkin Restoranlar (1. Sınıf) 

2. 2. Sınıf Lüks Restoranlar (1. Sınıfa göre daha ekonomik) 

3. 3. Sınıf Lüks Restoranlar (2. Sınıfa göre daha ekonomik) 

Kendine Özgü Restoranlar (Speciality Restaurants) 

1. Ayaküstü Restoranlar (Fast Food) 
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Diğer Restoranlar  

1. Aile Restoranları 

2. Izgara Restoranları 

3. Pizza Restoranları 

4. Etnik Restoranlar 

5. Kafeteryalar 

 

Kotschevar ve Withrow (2008)’a göre bu sınıflamaların içerisine girmeyen ama olması 

gereken kurumsal ve askeri yiyecek içecek işletmelerinin de konulması gerekmektedir; 

 

1. Grup: Ticari Yiyecek İçecek Hizmeti Veren Yerler   

a) Yiyecek İçecek Yerleri  

1. Restoranlar 

2. Sınırlı Menü Sunan Restoranlar ve İçecek Yerleri 

3. Ticari Kafeteryalar 

4. Pastaneler 

5. Barlar ve Kafeler 

b) Konaklama Yerleri 

1. Otel Restoranları 

2. Motel Restoranları 

3. Diğer Konaklama Tesisi Restoranları 

c) Diğer Yerler  

1. Rekreasyon ve Spor Merkezleri 

2. Seyyar Hizmetler 

3. Perakendeciler  

2. Grup: Kurumsal Yiyecek İçecek Hizmetleri  

a) Kendi Yiyecek İçecek Hizmetlerini Düzenleyen İşletmeler, Eğitim ve Devlet 

Kurumları 

1. İşçi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

2. Üniversiteler 

3. Diğer Eğitim Kurumları 

4. Ulaşım Sektörü 

5. Hastaneler 

6. Kulüpler, Spor ve Rekreasyon Kampları 

7. Topluluk Merkezleri  

3.  Grup: Askeri Yiyecek İçecek Hizmetleri 
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1. Askeri Kamplar, Gazinolar, Misafirhaneler 

2. Askeri Hizmetler  

 

Denizer (2012)’e göre restoranların sınıflandırılması şu şekildedir; 

Yasal Açıdan Sınıflandırma 

1. Belediyeye Bağlı Restoranlar 

2.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Restoranlar 

2a. Birinci Sınıf Restoranlar 

2b. İkinci Sınıf Restoranlar 

Yapılanmalarına Göre Restoranlar (Bulunduğu Yere Göre Yapılanan 

Yiyecek-İçecek İşletmeleri) 

1. Otel Restoranları 

2. Bağımsız Restoranlar 

3. Kurum Restoranları (Üniversite ve Hastane) 

4. Hava Alanları, İstasyon ve Otogar Restoranları 

5. Ulaşım Araçları Restoranları (Gemi ve Tren) 

6. Üyelerine Hizmet Sunan Restoranlar (Kulüp ve Dernek Restoranları gibi) 

7. Endüstriyel İşletmelerde Yapılanan Restoranlar 

8. Alışveriş Merkezlerinde Yapılanan Restoranlar (Food Halls, Food Courts) 

Servis Şekillerine Göre Restoranlar (Sunduğu Hizmet Çeşidine Göre 

Restoranlar) 

1. Alakart Restoranlar 

2. Tabldot Restoranlar 

3. Self-Servis Restoranlar (Açık Büfe Restoranlar ve Kafeteryalar) 

4. Hızlı Servis Sunan Restoranlar (Fast-Food Restoranları) 

5. Paket Servis Hizmeti Sunan Restoranlar 

Büyüklüklerine Göre Restoranlar 

1. Küçük Restoranlar (0-50 Kuver Sayısı) 

2. Orta Büyüklükte Restoranlar (50-100 Kuver Sayısı) 

3. Büyük Restoranlar (100 ve üzeri Kuver Sayısı) 

Diğer Restoranlar 

1. Etnik Restoranlar (Türk, Fransız, Çin, Japon, İtalyan gibi) 

2. Spesiyal Restoranlar (Köfteciler, Kebapçılar, Pizzacılar, Lahmacuncu ve Pideciler gibi) 

3. Aile Restoranları 

4. Bar ve Kafeler 
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5. Kokteyl ve Ziyafet Hizmeti Sunan Restoranlar (Outside Catering ve Party Catering 

gibi) 

6. Toplu Yemek Servisi Sunan Restoranlar (Yemek Fabrikaları gibi) 

 

3.3. Hizmet Kavramı ve Hizmet Sektöründe Kalite 

 

3.3.1. Hizmet Kavramı 

 

İşletmeler rekabet edebilmek için müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmalıdırlar. 

Hizmet işletmeleri de bu işletme türlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Bir mal hakkındaki 

müşteri tatmini, mal satın alındıktan, kullanıldıktan sonra ortaya çıkan bir kavram iken hizmet 

işletmelerinde tatmin, ürün tüketilirken eşzamanlı olarak gelişen bir olgu olmaktadır (Kılıç ve 

Eleren, 2009: 93). Mal ağırlıklı ekonomilerden, hizmet ağırlıklı ekonomilere olan evrim 

hizmetlere ve hizmet işletmelerine de verilen önemin artmasına olanak tanımıştır (Çabuk, 

Nakıboğlu ve Canoğlu, 2013: 105). Bunun yanı sıra yaşam kalitesindeki artışa paralel olarak 

birçok hizmetin dışarıdan sağlanması gerekmiş, bu da hizmet çeşitliliğini beraberinde 

getirmiştir. 

Tütüncü (2009)’ye göre hizmet temel olarak; ‘’mal üretmeyen bir faaliyet olarak 

tanımlanabilir.’’ ISO / CD 8402-1 Uluslararası Standartları hizmeti; ‘’ tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için arz edenler ve tüketiciler arasındaki faaliyetler ve arz edenlerin içsel faaliyetleri 

ile yaratılan sonuçlardır’’ şeklinde tanımlamıştır  

Hizmet ile ilgili literatür incelendiğinde farklı birçok tanım bulunmaktadır. Bu durumun 

araştırmacıların bağlı olduğu bilim dalına göre farklı tanımlar geliştirmelerinden 

kaynaklanmakta olduğu söylenebilir. Hizmet kavramının tanımlarından biri; tüketicilerin 

yaşamı ile alakalı olan ve büyük ölçüde fiziksel olmayan sorunların çözümüne odaklanan bir 

sistemler, faaliyetler ve faydaların bileşimidir, şeklindedir (Dalgıç, 2013: 3). Yine bir başka 

tanıma göre hizmet; maddi olmayan, yani somut bir şekilde el değiştirmeyen, fayda ve 

tatminlerden oluşan bir ürün çeşidi olarak tanımlanmıştır (Armstrong ve Kotler, 2015: 228).  

Hizmet, teknolojik gelişmeler, yolculuk sürelerinin kısalması, refah seviyesinin artması 

ve bireylerin kendilerine ayrıca daha fazla vakti olması ve aynı zamanda işletmeler arası 

rekabetin artması sebebiyle geçmişe oranla daha fazla kullanılan ve daha geniş bir kapsam 

olarak ele alınmaya başlanmıştır (Özkul ve Bozkurt, 2006: 325). Bu nedenle ürünler saf maldan 

saf hizmete doğru geniş bir yelpaze içine alınabilmektedir. Yelpaze içerisinde hizmetin daha 

açıklayıcı bir tanımı yapılabilmektedir. Bu bağlamda hizmet hem bir faaliyetin temel amacı 

olmakta hem de bir mal veya hizmetin satışını sağlayıcı ve düzenleyici bir çaba olmaktadır. 

Örneğin bir tur satın almak istendiğinde, turla ilgili alınması gereken bilgi ve satış işlemi bir 
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satış sorumlusu tarafından karşılanacaktır. Bu örnekten yola çıkarak bakıldığında hizmet; bir 

faaliyetle alakalı olarak o faaliyetin amacını oluşturmakta ve tüketici isteklerini karşılayacak bir 

soyut çabalar bütünü olarak tanımlanabilmektedir (Yumuşak, 2006: 5). 

Bir hizmet tarifinde önde tutulan husus hizmetten sağlanan fayda olmaktadır. Bazı 

hizmetlerden tüketildiği anla sınırlı olarak fayda sağlanırken, kimi hizmetler orta vadede 

kimileriyle uzun zamana yayılan bir perspektifte faydaları devam etmektedir. Kısa vadede fayda 

sağlanabilen işletmelere örnek olarak yiyecek-içecek işletmeleri verilebilir. Bu tür işletmelerde 

hizmeti alırken eşzamanlı olarak fayda sağlanmaktadır. Orta vadede fayda sağlanan 

işletmelerden biri ise tamir ve bakım hizmetleri olarak söylenebilir. Son grupta ise faydası uzun 

sürelere yayılan hizmetlerden biri olarak sigorta veya finansman hizmetleri olarak görülebilir 

(Kılıç ve Eleren, 2009: 93). 

 

3.3.2. Hizmetin Özellikleri 

 

Hizmetin kendine özgü yapısı şu şekilde sıralanabilir; 

 Hizmetler fiziksel olarak ölçülebilme gücünden yoksundurlar. Madde gibi bir varlık 

olmadıklarından durağan değil, dinamiktirler. 

  Hizmetlerin sunulması ve tüketilmesi eşzamanlı gerçekleşir. Bir hizmet tekrar tekrar 

sunulabilir ancak bu tekrar sunulan hizmet bir öncekiyle aynı olamaz. 

 Hizmetler kontrol edilip denetlenebilen olgular değillerdir. Bazı standart 

değerlendirmeler aracılığıyla incelenebilirler. 

 Kalite veya tatmin hizmet sonrasında ortaya çıkar, hizmet satın alınmadan kalite 

değerlendirilemez. 

 Hizmetler malların aksine yaşam süresinden mahrumdurlar. Oluşturuldukları anda 

tüketilirler. 

 Hizmetler zaman içerisinde ilgili faaliyetlerin yapılması ile oluşur ve belirli bir saatte 

biter. 

 Hizmetler bir performans bütünüdür. Hizmetin içerisinde emek yoğun üretim 

olduğundan insan davranışı ile yönlendirilen bir dizi etkinliğin toplamıdır. 

 Depolanamadıklarından talep geldikçe hizmet üretilir. Bu taleplerden ilki sürekli iken 

(elektrik, doğalgaz vb. ) diğerleri programlanmış taleplerdir. ( perakende hizmetler, yiyecek 

içecek hizmetleri gibi ) (Sevimli, 2006: 3).  

 

3.3.3. Hizmetin Karakteristik Özellikleri 

 

Hizmetleri mallardan ayırt eden özellikler şu şekilde sıralanabilir.  



Aykut Göktuğ Soylu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

14 

 

 

3.3.4. Soyutluk  

 

Hizmetler fiziksel ürünler gibi satın almadan önce tutulup, gözle görülemez, tadılamaz, 

hissedilemez ve koklanamazlar. Bu açıdan soyutturlar. Soyut olmaları hizmeti sunan ya da 

sağlayan kişiler için açıklanmasını güç hale getirir. Ayrıca bu soyut olma durumu hizmetin; 

depolanmasını, patent ile korunmasını, kolayca teşhir ve tanıtma imkânının olmasını engeller 

(Öncü, Kutukız ve Koçoğlu, 2010: 239). Hizmetin soyutluğu sebebiyle müşteriler duyumlar, ün, 

erişilebilirlik, iletişim gibi genel kalite işaretleri aramaktadırlar. Bu nedenle tüketiciler hizmeti 

satın almadan önce satılan hizmetin kalitesini belirleyebilmek için somut ipuçları aramakta ve 

sunulan hizmetin kalitesini, personel, hizmetin sunulduğu yer, iletişim araçları, hizmetin veriliş 

biçimi,  hizmetin fiyatı ve özellikle yiyecek içecek sektöründe hijyen koşullarından anlamaya 

çalışmaktadırlar (Yumuşak, 2006: 12).  

 

 

Şekil 3.1. Çeşitli Ürünlerin Somutluk-Soyutluk Özelliklerine Göre Sıralanışı. 

Kaynak: (Yumuşak, 2006: 5) 

 

Yelpaze incelendiğinde, saf ürünler olarak görülebilecek tuz, meşrubat gibi mallar 

hizmet gerektirmeyen mal olarak ortaya çıkmaktadır. En sağda yer alan eğitim ise tam 

anlamıyla bir hizmet konumundadır. Yelpazenin ortasında yer alan fast-food ise somut malları 

ve bu malları karşılayan hizmet unsurlarını birlikte barındıran temizlik, güler yüzlü hizmet, 

siparişlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gibi hizmet unsurları da kapsayan bir bütün 

olarak gösterilmektedir (Yumuşak, 2006: 5). 

 

3.3.5. Ayırt Edilemezlik  

 

Malların üretim ve tüketim sürecinin birbirinden ayrı olması nedeniyle işletme ve 

müşteri malın geldiği son safhada yani satılması safhasında karşı karşıya gelmektedirler. Malın 
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üretim ve depolama gibi süreçleri müşteri gözünden uzak olmaktadır. Hizmetlerde ise ürün 

müşterinin gözünde ve eşzamanlı olarak üretilip tüketilmektedir. Bu nedenle üretici ve tüketici 

hizmet sırasında sürekli bir etkileşim halindedir. Bu durum çoğu kez üretici ve satıcının aynı kişi 

olmasını ve hizmeti sunan kişinin hizmetin de bir parçası olmasına neden olur. Bunun bir 

sonucu olarak da hizmet, hizmeti üretenden ayırt edilemez (Sevimli, 2006: 5). Üretim ile 

tüketimin eşzamanlı olması tüketicinin de hizmet üretilirken aktif rol almasını sağlar. 

Müşterinin hizmet sürecindeki bu rolü müşterinin hizmet performansını doğrudan etkilemesine 

sebep olmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan hizmet kalitesi de hizmet işletmesinin performansı 

kadar müşterinin varlığı ile gerçekleşmektedir (Yumuşak, 2006: 13). 

 

3.3.6. Heterojenlik (Değişkenlik)  

 

Hizmetlerin çoğunluğu insanlar için yine insanlar tarafından sağlanır. Müşterilerin 

isteklerine göre bu hizmetler müşterinin herhangi bir ürününe, vücuduna, beynine yönelik 

olabilir. Bu süreçte hizmet üreticisi ve tüketici etkileşim halindedir. Hizmet kalitesi bu 

etkileşimin başarısı ile ilintilidir. İnsanlar yapıları değişkenlik gösterdiklerinden aradaki 

etkileşimler de zamana ve duruma göre değişkenlik göstermektedirler. Böylelikle, algılama 

farklılıkları tüketicilerin kolayca tatmin edilememesine yol açmaktadır. Müşteri istek ve 

taleplerine bağlılık, hizmet üreticilerinin de üretim şeklini değiştirmesine yol açabilmektedir 

(Aydın, 2005: 1108). Ayrıca kişi hizmet üretimine katıldıkça bu değişkenlik katlanarak artma 

eğiliminde olmaktadır. Hizmetin gösterdiği bu değişiklikler şöyle sıralanabilir;  

 Hizmet üretimine göre oluşan değişkenlik, 

 Hizmet alıcısından kaynaklanan değişkenlik, 

 Hizmet üreticisi ve tüketicisi arasındaki ilişkiden kaynaklanan değişkenlik, 

 Hizmetin üretildiği zamandan kaynaklanan değişkenlik, 

 Hizmetin üretildiği çevre koşullarından kaynaklanan değişkenlik, 

 Hizmetin üreticisinin veya alıcısının imkânlarından kaynaklanan değişkenlik, 

Bu değişkenlikler sebebiyle hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve hizmet öncesi kalite 

tahmini yapmak zorlaşmaktadır. Hem hizmeti sunan hem de tüketen kişiler aynı anda 

bulunduğundan kalite kontrolünü ve tutarlılığı sağlamakta güçleşmektedir (Dalgıç, 2013: 8). 

 

3.3.7. Dayanıksızlık 

 

Hizmetlerdeki ayırt edilemezlik özelliğinin bir sonucu olarak hizmetlerin dayanıksızlık 

özelliği de ortaya çıkmıştır. Hizmetler mallar gibi stoklanamadığı için üretildiği anda tüketilmek 

durumundadırlar. Bu da hizmetlerin çok sayıda üretilememesini, saklanamamasını, iade 
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edilememesini ve yeniden satılamamasını beraberinde getirdiği için bu özellik ortaya çıkmıştır. 

Hizmetlerin çoğunda fiziksel dayanma veya kullanım ömrü mallara göre çok kısa olmakla 

birlikte bu durum eğer hizmet tüketilmezse bir ekonomik kayıpta yaratmaktadır. Hizmet 

araçları aynı zamanda talepteki dalgalanmalardan da etkilenmekte ve atıl durumda 

kalabilmektedirler. Talep dalgalanmaları hizmet sektöründe sık görülmektedir. Hizmet 

işletmesinin niteliğine göre bu dalgalanmalar aylık, günlük hatta saatlik bile olabilmektedir. 

Hizmetin bu özelliği malların aksine kalite kontrolü yapmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle 

hizmet üreticisi hizmeti her seferinde doğru olarak sağlamalıdır (Ghobadian, Speller ve Jones, 

1994: 45). 

 

3.3.8. Hizmetlerin Sınıflandırılması 

 

Karahan (2006) hizmetleri şu şekilde sınıflandırmıştır:  

İnsan gücüne dayalı hizmetler  

İnsan gücüne değil, makineye, araç ve gerece dayalı hizmetler  

Müşterinin hazır bulunmasını gerektiren hizmetler  

Müşterinin bulunmasını gerektirmeyen hizmetler  

 Kişisel ihtiyaçları karşılayan hizmetler  

İşletme ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler  

Kar amaçlı ya da kar amaçsız hizmetler  

Hizmetin insan gücüne veya makineye dayalı olup olmaması:  

Profesyonelliği gerektiren hizmetler(avukatlık, doktorluk, danışmanlık vb.)  

Kalifiye iş gücü gerektiren hizmetler (aşçılık, tamircilik vb.)  

Kalifiye iş gücü gerektirmeyen hizmetler (amelelik vb.)  

Otomatik araç ve gerece dayalı hizmetler (ATM‟ler, çamaşır yıkama ve oto yıkama 

hizmetleri vb.)  

Kısmen iş gücüne, kısmen makineye bağlı hizmetler (kuru temizlemecilik vb.).  

Karahan (2006)’a göre hizmet işletmeleri, müşterilerini tatmin etmek güdüsü ile 

verdikleri hizmete özen göstereceklerdir. Ancak risk alınan ve pazarlama stratejilerini bu 

risklere göre belirleyen işletmeler hizmetlerini de buna göre değerlendirmek durumundadırlar. 

Bu açıdan, hizmetleri zorunluluk derecelerine göre sınıflandırmakta mümkün olmaktadır. 

Hizmet işletmeleri zorunluluk derecelerine göre:  

Birinci Derece Zorunlu Hizmetler 

Sağlık hizmetleri  

Yeme-içme hizmetleri  

Barınma hizmetleri  
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İkinci Derece Zorunlu Hizmetler 

Korunma (adalet - hukuk) hizmetleri  

Eğitim hizmetleri  

Üçüncü Derecede Zorunlu Hizmetler 

Haberleşme hizmetleri  

Ulaşım hizmetleri  

Sigortacılık hizmetleri  

Bankacılık hizmetleri  

Turizm hizmetleri  

Dördüncü Derecede Zorunlu Hizmetler 

Kuaförlük hizmetleri  

Giyim-kuşam hizmetleri  

Bakım ve güzellik hizmetleri  

Tamir-bakım hizmetleri  

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri  

Servis ve garanti hizmetleri  

 

3.4. Kalite Kavramı 

 

Kalite, ISO 9000’de ‘’bir mal veya hizmetin sürekli bir biçimde belirlenen ihtiyaçları 

karşılayabilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

 Kalitenin bu tanımlar dışında pek çok tanımı mevcuttur. Bunlardan birkaçı;  

 Kalite, müşterinin mal ya da hizmet ile ilgili duyduğu doyum ve hoşnutluk düzeyidir. 

 Kalite, müşterinin istediğidir. 

 Kalite, mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme 

yeteneğidir. 

 Kalite, kusursuz ürünün yaratılmasıdır. 

 Kalite, insanların performansların hatasız olarak gerçekleştirmeleridir. 

 Kalite, her türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır. 

 Kalite, istenen özelliklere uygunluktur. 

 Kalite, müşterinin parasının değerini almasıdır. 

 Kalite, zamana uygunluktur. 

 Kalite, müşterinin şimdiki ve gelecekteki isteklerinin karşılanmasıdır. 

Sonuç olarak kalite, “müşteri isteklerinin tatmini, operasyonel performansının 

iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi vb. amaçlar için kullanılan stratejik bir yönetim 

aracıdır.” şeklinde tanımlanabilir (Duran, 2011). 
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Kalite, üzerinde çok fazla çalışma yapılan ve işletmelerin bir rekabet aracı olarak 

gördükleri önemli bir alandır. Bu nedenle tüketici isteklerini göz önünde bulundurmak ve 

müşteri beklentilerini karşılamak kaliteli olmayı beraberinde getirmektedir. Bu da mal veya 

hizmetlerin kalitesi kavramını çok geniş bir alana yaymakta ve farklılaştırmaktadır. Buna 

rağmen her iki ürün türü için de geçerli olan birtakım kalite göstergeleri bulunmaktadır. Bunlar;  

Performans: Ürünün birinci özellikleri, 

Diğer Unsurlar: Ürünü çekici hale getiren ikincil unsurlar, 

Uygunluk: Belgelere ve standartlara uygun olma durumu, 

Güvenirlik: Ürünün kullanım ömrü esnasında performans sürekliliği göstermesi, 

Dayanıklılık: Ürünün kullanılabilirlik özelliği, 

Servis Görebilirlik: Ürün hakkındaki sorun veya şikâyetleri, önerileri kolay bir biçimde 

dile getirebilme, 

Estetik: Ürünün albenisi olması ve duyulara hitap edebilmesi, 

Algılama: Ürünün tutundurma faaliyetleri ile kabul görmesi diğer markalara göre 

içselleştirilebilmesi, olarak sıralanabilmektedir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985: 47).  

 

3.5. Hizmet Kalitesi Kavramı 

 

II. Dünya Savaşı ve sonrasında üretim sektöründe gündeme gelen kalite kavramı, 1980’li 

yıllardan itibaren hizmet sektörünün yükselişi ile birlikte hizmet kalitesi olarak ortaya çıkmıştır 

(Banar ve Ekergil, 2010: 40). Buna rağmen hizmet kalitesi ve kalitenin gerektirdiği olgular 

tüketiciler açısından kolayca ifade edilecek kavramlar değillerdir. Somut bir ürün pazarlanırken 

kalite de somut bir biçimde tanıtılabilmekte, ölçülebilmektedir. Ancak bu durum hizmetler için 

geçerli değildir. Bu durum hizmet faaliyetinin sonucunda ortaya somut bir çıktı olmamasından 

ileri gelmektedir. Hizmetlerde çıktı, fayda veya performans cinsinden olmaktadır. Hizmetler 

somut bir ürün olmadıklarından somut ürünler üzerinde yapılan işlemler hizmet ölçümü için 

kullanılamamaktadır. Parasuraman ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada hizmet 

kalitesinin beklenti ve performansın bir farkı olduğunu belirttikleri şu tanım kullanılmıştır; ‘’ 

Hizmet kalitesi, sunulan hizmetin müşterinin beklentileri ile uyumunun ne kadar iyi olduğunun 

bir ölçüsüdür. Kaliteli hizmet sunumu, müşteri beklentilerini sürekli bir tabanda yerine 

getirmektir.’’ (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985: 42). 

Hizmet kalitesi sektörler için önemli bir konu olmakla birlikte, hizmet kalitesine verilen 

önem bir işletmenin zorlu rekabet koşullarında ayakta kalmasına olanak sağlayan, yegâne 

temellerden biri olmaktadır. Sunulan hizmetin müşteri beklentileri ile paralel olması, bunun 

yanında müşterilerin problem ve şikâyetlerine de önem vererek böyle bir sorun yaşandığında 

sorunun ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalar işletmenin kaliteye verdiği önemle doğru 
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orantılı olmaktadır. Çünkü bireyler herhangi bir problemin ortaya çıkmasında değil, ortaya 

çıkan bu problemin çözülmesindeki kaliteden daha çok memnun kalmaktadırlar (Zengin ve 

Erdal, 2000: 50). Hizmet üretilirken aynı zamanda bu üretim sürecine dâhil olan tüketici 

hizmetlerin değişim göstermesine olanak sağlamaktadır. Bu da kalitenin başlı başına bir kavram 

olmadığını, beraberinde müşteri sadakatini de getirdiğini gösteren bir unsurdur (Mishra ve 

Shekhar, 2010: 81). Yapılan çalışmalar müşteri sadakati ile hizmet kalitesi arasında sıkı bir 

ilişkinin varlığını göstermektedir (Munhurrun, Naidoo ve Lukea-Bhiwajee, 2010: 39). Hizmet 

kalitesi yükseldikçe işletme ile müşteri arasındaki karşılıklı ilişki ve hoşnutlukta artmaktadır 

(Chakrabarty, Whitten ve Green, 2008: 1).  

Chakrabarty, Whitten ve Green (2008)’e göre hizmet kalitesi ile ilgili üç hipotez 

söylenebilmektedir. Bunlardan ilki; satıcı ile tüketici arasındaki ilişkinin müşteri 

memnuniyetine pozitif etkisi olması, ikincisi; satıcı ile tüketici arasındaki servis kalitesinin 

müşteri memnuniyetine pozitif yönde etkisi olduğu, üçüncüsü ise satıcı ile tüketici arasındaki 

ilişkinin servis kalitesine pozitif etkisi olduğudur. Aşağıda görülen şekilde bu üç durumla alakalı 

olarak bir bağlantı kurulduğunda en yüksek hizmet kalitesi ortaya çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Şekil 3.2. Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişkilerin Hizmet Kalitesine Yansıması 
Kaynak: (Chakrabarty, Whitten ve Green, 2008: 4) 

 

Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1994)’nin yaptığı bir çalışmada ise hizmet kalitesinin 

müşteri tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bir şekle yer verilmiştir. Şekilde hizmet 

kalitesi, ürün fiyatı ve ürün kalitesinin değerlendirilip, memnuniyete zemin teşkil etmesi 

bakımından önemli olduğu ortaya konulmuştur.  
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Şekil 3.3. Memnuniyeti Oluşturan Unsurlar 

Kaynak: (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1994: 121) 

 

3.5.1. Hizmet Kalitesinin Boyutları 

 

Hizmet kalitesinin iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi ancak hizmet kalitesinin iyi bir 

biçimde ölçülmesiyle mümkün olabilmektedir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985: 46). 

Ancak mevcut hizmet kalitesinin ölçülebilmesi hizmetin genel özellikleri sebebiyle mallara göre 

daha zordur. Alınan hizmetten sağlanan toplam faydanın nicel ölçütlere göre 

değerlendirilebilmesi için “Toplam Kalite Endeksi, SERVQUAL, SERVQUAL, Kritik Olay Yöntemi, 

Hizmet Barometresi (Linjefly)” gibi pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en çok 

kullanılanı Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin geliştirdiği SERQUVAL ölçeğidir. Elde edilen 

sonuçlara göre kaliteli bir hizmetin sunulabilmesi için müşterilerin hizmet beklentilerinin 

karşılanması veya bu beklentilerin ötesinde bir hizmet verilmesi gerektiği düşüncesi ortaya 

çıkmıştır (Eleren ve Kılıç, 2007: 242). 

Parasuraman, Zeithaml ve Berry, hizmet kalitesini on farklı boyutta incelemişlerdir. Bu 

boyutlar; fiziksel özellikler;  binaların, kullanılan teçhizatların, iletişim malzemelerinin ve 

personelin görünümünü kapsamaktadır. Güvenilirlik; Hizmeti doğru olarak yerine getirebilme 

yeteneği olmaktadır. Heveslilik;  hizmet ekibinin her zaman göreve hazır ve istekli olmasıdır. 

Yeterlilik; hizmeti yerine getirebilecek personelin yeterli bilgi ve birikime sahip olmasıdır. 

Ulaşılabilirlik; ilgili personele kolay bir şekilde ve en kısa sürede ulaşılabilmesidir. Nezaket; 

personelin müşteri ile ilişkisinde saygılı ve samimi olmasıdır. İletişim; müşteriye doğru, yararlı 

ve anlayabileceği ölçüde bilgi sağlanmasıdır. İnanılırlık; hizmet sunan kişinin dürüst ve sözüne 

güvenilir olmasıdır. Güvenlik; tehlike veya riskten arındırılmış bir ortam sağlanmasıdır. Empati; 

müşteriyi ve onun inanç ve düşüncelerini bilmek için çaba harcanmasıdır (Parasuraman, 

Zeithaml ve Berry, 1985: 47). 
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Şekil 3.4.  Hizmet Kalitesinin Boyutları 

Kaynak: (Eleren ve Kılıç, 2007: 244) 

 

3.6. Hijyen Kavramı ve Tarihçesi 

 

Yunan mitolojisine göre tıbbın babası olan Asklepeion’un kızı olan Hygieae sağlığı 

koruyan bir ilahedir. Dünya literatürüne hijyen kavramı bu Yunan mitolojisi ile giriş yapmıştır. 

Kelime olarak hijyen sağlam ve sağlıklı anlamına gelmektedir. Hippocrates’in (MÖ. 460-377) 

yazdığı ‘’hava su ve yer’’ kitabı ile bir bilim dalı haline geldiği söylenen hijyen,  önemini 

günümüze kadar koruyan bir kavram olmuştur Hijyen ilk çağlarda bir din sanatı olarak 

görülmüştür. Din adamları o çağlarda halk sağlığını korumakla ilgili belirli kurallar koymuşsa da 

daha sonraları bu ayrıcalık halkı idare edenlerin eline geçmiş ve yöneticiler hijyeni bir politika 

aracı olarak kullanmışlardır. Hijyen, ilerleyen teknoloji ve artan bilgi ile beraber bir hekimlik 

dalı olmaktan çıkıp, çok bilimli bir hale gelmiştir (Yumrutuğ, 1988: 1). Hijyen kelimesi Türkçe’ye 

Fransızca’dan geçmiş olup, “hıfz” (koruma) ve “sıhha” (sağlık bilgisi) kelimelerinin bir bileşimi 

olan ‘’hıfz-ı sıhha’’ olarak anlamını bulmuştur (Palulu, 2014: 4). 

Hijyen, insan sağlığının hem birey olarak hem de toplum olarak korunması, geliştirilmesi 

ve iyi bir şekilde yaşam kalitesinin uzun sürelerde devam ettirilmesi hususunda, sağlıkla ilgili 

bilgilerin toplu bir biçimde uygulandığı, temizlik ve sağlıkla ilgili bir uygulama alanıdır 

(Yürekten, 2004: 6). Tıp literatüründe hijyen sağlık bilgisi anlamına gelmektedir. Yani sağlığı 

korumak ve desteklemek için yapılan faaliyetler bütünüdür. Hijyen otel ve restoran 

mutfaklarında, servis alanlarında ortamın, çalışma alanı ve sisteminin sağlık ve temizlik 

kurallarına uygunluğudur. Buradan anlaşılacağı üzere, temizlik ile hijyen farklı kavramlardır. 

Temiz, bir ortamın görülebilir toz veya kir gibi maddelerden arındırılmış olması iken hijyen, 
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ortamın sağlığa zarar verebilecek mikroorganizmalardan da arındırılmış olması demektir. 

Hijyen, bireysel ve toplumsal sağlıkla alakalı bir temel olmakla birlikte, toplum içerisinde 

yaşamanın, sosyalleşmenin de vazgeçilmez bir parçasıdır (Ural, 2007: 26).  

Hijyen aynı zamanda gıdaların, tüketiminde, insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla 

yapılan her türlü idari, bilimsel ve teknolojik konularla, bireylerin alması gereken hijyen eğitimi 

konularını da içerisinde barındırmaktadır (Laikko-Roto ve Nevas, 2014: 65).  İnsanların sağlıklı, 

besleyici ve standartlaşmış gıda alma istekleri, hayatlarını gıda temelli hastalıklardan korunarak 

yaşamaları açısından, en temel haklarından birisidir (Osaili, Obeidat, Bawadi, Tayyem ve Subih, 

2012: 145). Bu talebin sonucu ve temeli olarak da iyi hijyen uygulamaları ve hijyenin önemi 

ortaya çıkmaktadır.  

 

3.6.1 Hijyen ile İlgili Genel Kavramlar 

 

Hijyen ile ilgili çeşitli kavramlar mevcuttur. Çalışmanın bu kısmında hijyen ile ilgili 

olarak temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon, sterilasyon, kontaminasyon, çapraz kontaminasyon 

gibi kavramların tanımları sunulacaktır.  

 Temizlik: Bir yüzey üzerinde mekanik veya kimyasal etki gösteren ve estetik 

görünümü bozan kirlerin ortamdan uzaklaştırılma işlemidir (Bilici, 2008: 16). Diğer bir ifade ile 

gözle görülebilen kirlerin, elle veya uygun bir makine yardımı ile su ve deterjan kullanılarak 

ortamdan uzaklaştırılması işlemidir (Rutala ve Weber, 2008: 9).  

 Sanitasyon: Sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye indirilmesini 

sağlamak amacıyla gerekli olan ısı ya da kimyasal maddelerin kullanılması ve araç ve 

gereçlerdeki zararlı mikroorganizmaların varlığının tehdit unsuru olmaktan çıkarılması 

anlamına gelmektedir (Sökmen, 2014: 67). Bilimsel olarak da mikroorganizmaların 30 saniye 

içerisinde %99,9 oranında ölümü anlamını taşımaktadır (Bilici, 2008: 17). Sanitasyon 

duvarların, tavanın ve döşemelerin temizliğini, aydınlatma ve havalandırmanın uygun bir 

şekilde dizayn edilmesini, çöplerin toplanması ve dökülmesi işlemlerinde kullanılan araç ve 

gereçlerin sanitasyonunu ve bulaşıkların yıkanmasını kapsayan bir süreçtir  (Sökmen, 2014: 

67). 

 Sterilizasyon: Kimyasal bir işlemdir. Çoğunlukla sağlık tesislerinin cerrahi 

bölümlerindeki aletlerin mikroorganizmalardan arındırılması için kullanılan bu işlem, 

dezenfeksiyon işleminden bütün mikroorganizmaların yok edilmesi bakımından ayrışmaktadır. 

Dezenfeksiyon, yalnızca hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve canlıların öldürülmesi hedef 

alınırken, sterilizasyon işlemi tüm mikroorganizmaların öldürülmesini amaçlamaktadır (Rutala 

ve Weber, 2008: 9). Yani dezenfeksiyonda bakteri, parazit, küf ve virüs gibi insan sağlığına 
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zararlı (patojen) mikroorganizmaların öldürülmesi amaçlanırken, sterilizasyonda sadece zararlı 

mikroorganizmaların değil sporların da öldürülmesi amaçlanır (Sökmen, 2014: 67). 

 Kontaminasyon: Türk Dil Kurumu Bilim Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde, “maddenin, 

yabancı madde etkisiyle kirlenmesi veya saflığını kaybetmesi” veya daha kapsamlı olarak 

“biyolojik sistemler üzerinde istenmeyen etkilere neden olabilen kimyasal ve biyolojik 

etkenlerin ortamda bulunması, malzemenin kişi, alan veya yapının yüzeyine veya içine 

istenmeyen birikimi ya da teması” şeklinde tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Diğer bir 

deyişle kontaminasyon; Bir yiyecekte sağlığı bozucu, zararlı etkenlerin bulunması veya yiyeceğe 

bulaşması olarak tanımlanabilir (Sökmen, 2014: 68). Hijyen El Kitabı’na göre de 

kontaminasyon; Patojenlerin herhangi bir yolla besinlere bulaşması olarak tanımlanmaktadır. 

Besinler kimyasal, fiziksel veya biyolojik etmenlerle kirlenebilmekte, kontamine 

olabilmektedirler. Kontaminasyon direkt olabildiği gibi çapraz kontaminasyon yolu ile de diğer 

gıdaları kontamine edebilmektedir.  

 Çapraz kontaminasyon: Besin olmayan ve içerisinde bakteri bulunduran bir 

etmenden bir besine bakteri geçişinin olmasıdır. Besin işlenmesinde kullanılan, kesme tahtaları, 

bıçaklar, işletme suyu, öğütücüler, ortam havası, uygun koşullarda bekletilmeyen çöpler vb. 

bulaşma kaynaklarıdır. Çapraz bulaşmaya neden olan besin dışı etmenler; 

• Eller, 

• Araç-gereçler, 

• Kesme/doğrama tahtaları, 

• Mutfak tezgâhları, 

• Giysiler, 

• Bezler, süngerler, 

• Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar, 

• Bakteri bulaşmış ya da potansiyel riskli besinlerden sızan sıvılarla temas etmiş olan 

her türlü yüzey olabilmektedir (Bilici, 2008: 15). 

 

3.6.2. Yiyecek İçecek Bölümünde Hijyen ve Sanitasyon 

 

Servis ve mutfak bölümünde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması, işletmeye 

hizmet almak için gelen müşterilerin sağlığının korunması açısından önemlidir. İnsanların 

yemek yedikleri yerlerden doğabilecek sağlık sorunları ve gıda zehirlenmeleri karşılaşılmak 

istenen durumlar değillerdir. Ancak yapılan uluslararası istatistik sonuçlarına göre gıda 

kaynaklı zehirlenme vakaları sıklıkla görülmektedir (Sökmen, 2014: 69). Örneğin; Galler’de 

yılda yaklaşık 1,3 milyon gıda kaynaklı rahatsızlık vakası tespit edilmiş, bunların 21,000’i 

hastaneye kaldırma, 500’ünün ise ölümle sonuçlandığı bildirilmiştir. Avustralya’da ise yılda 5,4 

http://www.tdk.gov.tr/
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milyon gıda kaynaklı rahatsızlık vakasının 15.000’inin hastaneye kaldırma ve 120’sinin ise 

ölümle sonuçlandığı tespit edilmiştir. Bu verilerin ışığında hijyen uygulamalarına önem vermek 

ve bu gibi durumları önlemek hem hizmet kalitesini ve müşteri tatminini artırmada hem de 

bireylerin en temel haklarından biri olan sağlıklı besin tüketme hakkını yerine getirmede 

vazgeçilmez bir unsurdur (Sezgin ve Özkaya, 2014: 126). 

Otel işletmeleri mutfaklarında yiyecek kaynaklı hastalıklar sadece konuklar açısından 

değil, otel işletmesi için de çeşitli maliyet ve olumsuzluklara sebep olacaktır. Bu maliyetleri 

ekonomik ve sosyal maliyetler olarak sıralamak mümkündür. Ekonomik maliyetler, tedavi 

(hekimin zamanı, hastanede geçirilen zaman vb.), resmi makamların yaptığı incelemelerin 

maliyetleri,  muhtemel yasal maliyetler (tazminatlar, yasal cezalar, idari maaliyetler vb.), işletme 

maliyetleri (üretimde kayıplar, talepte kayıplar, işgücü kayıpları vb.) şeklinde sıralamak 

mümkündür (Clayton, Griffith, Price ve Peters, 2002: 26).  Sosyal maliyetler ise ağrı, üzüntü, 

endişe, ölümler, acı gibi maliyetlerdir. Yiyecekler yaşamın temel maddelerinden olup, bazı 

koşullar altında sağlığa zararlı hale gelebilmektedirler. Yiyecekler, bakteri, küf, virüs, parazit ve 

kimyasal zehirler sebebiyle sağlığı bozucu hatta daha vahimi ölümcül hale gelebilmektedirler. 

Önemi gün geçtikçe artan toplu beslenme sistemlerinde en önemli sorun; besin kaynaklı 

hastalıkların önlenmesi ve insan sağlığına zarar vermeyecek yiyecekler üretebilmektir. Toplu 

beslenme sistemleri, karmaşık ve büyük yapısı sebebiyle bu tür sorunlara açık bir hale gelmesi, 

hijyen kurallarının da göz ardı edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu durum hizmet kalitesini 

de etkileyebilmektedir (Sökmen, 2014: 70). 

 

3.6.3. Hijyen Yönetimi ve Karlılığa Etkisi 

 

Hijyen, yiyecek içecek sektörü açısından bakıldığında göz ardı edilemeyecek bir öneme 

sahiptir. İşletme yöneticilerinden başlayıp, personele, yiyecek içecek tedarikçilerinden, halk 

sağlığı uzmanlarına kadar uzanan bir işbirliği çerçevesinde hijyenik ortamlar sağlanabilir; 

güvenilir, sağlıklı, kaliteli ve temiz yiyecek içeceklerin sunulması, halka ulaştırılması bu yolla 

mümkün olabilir. Temel hedefi kar etmek olan işletmeler, sunacakları hizmete göre para 

kazanmak ve Pazar payını ve karlılıklarını arttırmak isterler. Bu sebeple; hedefledikleri müşteri 

grubunun istek ve ihtiyaçlarına göre hizmet sunarak memnuniyeti sağlamayı, müşterilerin en 

temel haklarından birisi olan hijyenik ve güvenilir ürünler sunmayı, güvenilir bir imaja sahip 

olmayı ve rekabetin yoğun olduğu bir pazarda sağlam bir yer edinmeyi amaçlarlar.  

İşletmeler, bu amaçlara ulaşmak amacıyla yapmaları gereken belki de en temel iş olan 

hijyenin sağlanmasını göz ardı etmektedirler. Hijyen kurallarına uymayan bu tür işletmelerde 

bakteriler gıda kalitesini olumsuz etkilemekte, bu yiyeceklerin atılması ekonomik kayıplar 

yaratmakta ve daha önemlisi tüketiciler açısından kötü sonuçlanabilecek gıda zehirlenmeleri 
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yaşanabilmektedir. Herhangi bir toplu beslenme sisteminde yaşanılabilecek gıda kaynaklı bir 

rahatsızlığın sonuçları çok ağır olabilmektedir. Karşılaşılabilecek bu tür olumsuzluklar şöyle 

söylenebilir:  

 Müşteri kaybı, 

 Satışlarda azalma, 

 Prestij kaybı, 

 Yasal uygulamalar ve cezalar, 

 Müşterilere ödenen tazminatlar, 

 Personelde moral bozukluğu, motivasyon eksikliği, 

 Personele yeniden eğitim verilme zorunluluğu, 

 Basın-yayın organları aracılığı ile gelebilecek kötü şöhret (Sökmen, 2014: 70). 

İşletmelerde bu tür sorunların yaşanmaması için alınması gereken bazı önlemler 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:  

 Yiyecek-içecek yöneticileri tarafından hijyen kontrol programları yapılmalı, bütün 

alanların temizlenmesinin yanı sıra kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanın temizlik ve 

dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları iş yerinin 

ilgili bölümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon 

işlemleri düzenli olarak kaydedilmelidir.  

 Yiyecek-içecek işletmelerinde, yetkili merciler tarafından kullanımına izin verilmiş 

uygun deterjan, kimyasal ve dezenfektanlar kullanılmalıdır.  

 Su, deterjan ve dezenfektan ile bunların çözeltileri kullanılarak malzeme, alet ve 

ekipmanların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddelerinin kirlenmesi ve 

bulaşma kaynağı teşkil etmesine karşı tedbirler alınmalıdır.  

 Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra temizleme prosedürüne göre gıdaların 

işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, malzeme, alet ve ekipman ile duvarlar iyice 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Zeminde kullanılan temizlik materyali ile alet ve 

ekipman için kullanılan temizlik materyali tanımlanmalı ve ayırt edici özellikte olmalıdır.  

 Malzeme, alet ve ekipman temizliğinden sonra kurutulması gerekenler en kısa 

zamanda kurutulmalıdır.  

 Temizlikte kullanılan malzemeler kirli ve yıpranmış olmamalıdır. İş yeri personelinden 

bir kişi, işletme temizliğinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.  

 Risk analizine göre mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin, mikrobiyolojik 

yönden temiz olup olmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.  
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 Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin, üretim yeri girişinde, içinde 

dezenfektan bulunan havuz veya paspas bulunmalı veya uygun olan başka bir yöntemle söz 

konusu dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir (Tayar, 2004). 

 

3.7. Restoran Temizliği ve Hizmet Kalitesi İlişkisi 

 

Restoran endüstrisi içerisinde temizlik çok önemli bir yer tutmaktadır. Dışarda yemek 

davranışı arttıkça restoran temizliği ve yiyecek güvenirliği kapsamındaki araştırmalar da 

giderek artmaktadır Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde gıda kaynaklı hastalıklar önemli 

bir hastalık sebebi olmaktadır. Yılda 48 milyon kişi gıda kaynaklı hastalık geçirmekte, bu 

kişilerin ise yaklaşık 3000’i gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.  Bu 

nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nde her dört yılda bir restoranların temizlik konusunda 

uyması gereken kurallar bütününü içerisinde barındıran “Food Code” adlı bir rehber 

yayınlanmaktadır (Food and Drug Administration, 2017). Restoran temizliği hijyen ve sağlık 

açısından önemli olduğu kadar hizmet kalitesinin sağlanabilmesi açısından da önemlidir. Çünkü 

müşterilerin restoran temizliği hakkında beklentilerinin anlaşılması ve uygulanabilmesi müşteri 

beklentilerinin karşılanması ve müşteri tatmininin sağlanmasında temel olmaktadır (Yoo, 2012: 

7). Örneğin Brewer ve Rojas (2008) gerçekleştirdikleri çalışmada müşterilerin yiyecek güvenliği 

konusundaki tutumlarını incelemişlerdir. Toplamda 402 katılımcı ile gerçekleştirdikleri 

çalışmaya göre tüketicilerin %47’si güvenli yemek yemenin çok önemli olduğunu 

düşünmektedir. Ayrıca tüketicilerin %42,6’sı yemek kaynaklı hastalıkların restoranda yenilen 

yemekler aracılığı ile bulaştığı kanısındadır. Bununla birlikte katılımcıların neredeyse %60’ı 

restoran temizliği konusunda oldukça şüpheli olduklarını belirtmişlerdir.  

Restoran temizliği kavramı sağlık açısından önemli olduğu gibi müşteri beklentilerinin 

karşılanması ve hizmet kalitesinin sağlanması açısından da önemlidir. Örneğin Bienstock, 

DeMoranville ve Smith (2003) gerçekleştirdikleri çalışmada yemek güvenliği ve sanitasyon 

prosedürlerini müşterilerin temizlik algıları ile ilişkilendirerek yemek yenilen alan temizliği, 

tuvalet temizliği ve yemek güvenliği kapsamları üzerinden incelemişlerdir. Çalışma sonucuna 

göre müşterilerin yemek güvenliği ve temizlik konularında restoranlara güveni arttıkça, servis 

kalitesi algılamalarında yükseliş meydana gelmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalara göre restoran 

tuvaletlerinin temizliği de genel servis kalitesi algılamalarında önemli bir yer tutmaktadır ( 

Barber ve Scarcelli, 2009: 317).  
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3.8. Müşteri Tatmini Kavramı 

 

Müşteri tatmini kavramını açıklamadan önce, müşteri kavramı ile ilgili bilgi vermek 

gerekmektedir. Müşteri, bir mal veya hizmeti satın alan kuruluş, kişi ya da kişilerdir. Müşteriler 

bir işletmenin en değerli varlıklarıdır. Bu kavram sadece ürün satın alanları değil, işletmenin 

ürünlerinden dolaylı olarak etkilenen kişi veya kurumları da kapsamaktadır (Eroğlu 2005: 8). 

Odabaşı ve Barış (2002)’a göre ise müşteri; Düzenli bir biçimde alışveriş yapan kişi veya kurum 

iken, tüketici ise son kullanım amacı ile ürünü alan kişi veya kuruluştur. Bunun yanında ticari 

amaçla mal ya da hizmetleri satın alan müşterilere ise “ticari müşteri” denilebilir. Bu 

tanımlamaların eksik olduğunu öne süren Karatekin (2012) ise değişen zaman ve dünya 

koşullarının müşteri tanımını da değiştirdiğini dile getirmiş, müşterilerin artık ürün üretiminin 

ilk aşamasından başlayarak üretime katılan, üretim sürecinde var olan herkesin hatta üretilen 

mal veya hizmetten yararlanan herkesin birer müşteri olarak kabul edildiğini dile getirmiştir.  

Müşteri tatmini kavramı turist davranışları ile ilgili araştırmalardaki en önemli 

kavramlardan biridir (Yıldırım, 2005: 36).  Müşteri tatmini, müşteri sadakatinin sağlanması 

konusunda gerekli, önemli bir yapı taşıdır. Müşteri ve işletme arasındaki ilişki, müşterinin 

işletmeden memnun kalması ile doğru orantılı olarak gelişecek ve müşteri işletmeden memnun 

kaldıkça bu ilişkiyi devam ettirme eğiliminde olacaktır. Bu nedenle müşteri ilişkileri yönetimi 

uygulayan işletmeler müşteri tatmini konusunda azami özen göstermelidirler (Doyle ve Stern, 

2006: 55). Açıklanan bu duruma göre müşteri tatmini; sunulan ürünün veya hizmetin müşteri 

beklentilerini karşılaması veya aşması durumudur. Müşteri tatmininin sağlanması için hijyen 

faktörlerinin ve memnuniyet yaratan faktörlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Hijyen 

faktörlerinin yerine getirilmemesi müşteri tatminsizliğine neden olan ve ortadan kaldırılması 

gereken etkenler iken, memnuniyet yaratan faktörler ise müşteri tatmininin oluşmasına katkı 

sağlamaktadırlar (Coşkun, 2007: 7). 

Başka bir ifade ile müşteri tatmini tüketicinin bir üründen beklediği başarım ile ürünün 

tüketimin ardından yakaladığı gerçek başarımın arasındaki farktan doğan tatmin ya da 

tatminsizlik duygusudur (Bennett ve Rundle-Thiele, 2004: 514). Yine konu hakkında Tayfun ve 

Kara (2007)’ya göre müşteri tatmini; tatmin olma veya olmama düzeylerini de içerisine alarak, 

bir ürünün bir özelliğinden veya tamamından kaynaklanan, keyif verici bir tatminkârlık 

durumudur. Turizm sektörü açısından bakıldığında müşteri tatmini, turizm faaliyetlerine 

katılmadan önceki beklentiler ile turizm hareketine katıldıktan sonraki deneyimlerin 

karşılaştırılması sonucu, sonu tatmin veya tatminsizlik ile biten duygusal bir durum olarak 

söylenebilir (Truong ve Foster, 2006: 842). 

Albrecht (1998)’in öne sürdüğü, müşteri tatmini formülüne göre; D değeri (value), S 

değeri sonuçlar (results), ve B ise beklentileri (expectations) ifade edecek biçimde D= S – B 
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şeklinde kurulmuştur. Goetsch ve Davis (2014)’e göre, beklentiler basit bir şekilde 

karşılandığında algılanan bir değer söz konusu değildir. Oliver (1999)’a göre ise müşteri 

tatmini, tüketicinin ihtiyaç, arzu veya amaçlarını yerine getiren ya da bunları aşan 

tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bu işlemin memnun edici olmasıdır. Kotler (2003) ise 

müşteri tatminini ‘’Bir ürünün sezinlenmiş neticesinin, bir kimsenin bireysel beklentileriyle 

karşılaştırması sonucunda duyduğu memnuniyet hisleri’’ olarak açıklamaktadır. Sonuçta ortaya 

çıkan durum müşteri beklentilerini karşılamamışsa tatmin olmama durumu söz konusu 

olacaktır. Netice ile beklenti eşitlenirse de müşteri tatmini oluşacaktır. Üçüncü bir durum olarak 

müşterilerin beklentileri aşılırsa müşteriler üst düzey bir tatmin duygusu yaşayacaklardır. 

Yüksek düzeyde tatmin duygusu da akli tercihi değil duygusal yakınlığı ortaya çıkarmaktadır. 

Bunun sonucu olarak da işletmeye müşteri sadakati oluşmaktadır. Yüksek düzeyde tatmin 

olmuş müşteriler de işletmeye geri bildirim sağlayarak, alışverişini uzun süre devam ettirir, 

fiyata pek pek dikkat etmez ve işletme hakkında olumlu bir şekilde bahseder (Kotler, 2003: 3).  

Konu hakkında Karpat (1988)’ın bu yazını Kotler’in yazını ile benzerlik göstermektedir; 

tecrübelerin, yakın çevreden alınan fikirlerin, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin bir çıktısı olan 

tüketici beklentisi, pazarlamacılar için önemli bir konudur. Tüketici beklentisi düşük 

tutulduğunda yeterli sayıda müşteri işletmeye çekilemezken eğer beklenti çok yüksek tutulursa 

da müşteriler muhtemelen tatmin olmayacaklardır. Müşterinin aldığı mal veya hizmetten 

sadece tatmin olan müşteriler daha iyi bir hizmet veya sunum karşısında kolaylıkla başka bir 

işletmeye geçebileceklerinden işletmeler müşterilerini yüksek ölçüde tatmin etmek 

istemektedirler. Mal veya hizmet kalitesinin yanında müşteriye karşı tutum ve davranışların da 

müşteri tatminini arttırmada önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle işletmeler müşteriye 

karşı yaklaşımın müşteri tatmininin arttırıcı etkisinden faydalanmaktadırlar. Böylece tatmin 

düzeyi çok yüksek olan tüketici, malı veya hizmeti tüketmekle beraber, bu mal veya hizmete 

yakınlıkta duymaktadır. Karpat (1988) bunun yanı sıra ürün performansının, kalite ile birlikte 

müşteriye karşı tutum ve davranışın da müşteri tatmininde önemli olduğunu vurgulamıştır 

(Coşkun, 2007: 8). 

 

3.8.1. Müşteri Tatmininin Hizmet Kalitesi ile İlişkisi 

 

Müşteri tatmini, bir işletmenin geçmişinden geleceğine varlığını sürdürmesi açısından 

çok önemlidir (Kotler, 2003: 68). Müşterilerin elde tutulmasına yönelik iki yoldan ilki onların 

başka bir işletmeye gitmelerini engelleyecek etmenler oluşturmak ikincisi ise onlara daha 

yüksek bir düzeyde tatmin sunmaktır. Fakat müşteriler yeterli düzeyde tatmin edilmez ise 

onları işletmede tutmak ve başka işletmeleri tercih etmelerini engellemek kolay olmamaktadır 

(Nart, 2006: 186). Müşterilerin uzun süreli olarak elde tutulmasında önemli bir rol oynayan 
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müşteri tatmini üç faktörden meydana gelmektedir. Bunlar; beklentiler, istekler ve algılanan 

performanstır  (Küçükergin, 2012: 12). Hizmet kalitesi kavramı, beklenti ve algı kavramlarıyla 

alakalı bir olgudur. Müşteriler algılanan hizmet kalitesi ile beklentilerini karşılaştırarak tatmin 

veya tatminsizliğe ulaşmaktadırlar. Eğer algılar beklentilerden yüksekse hizmet mükemmeldir. 

Eğer algılar ile beklentiler eşit şekilde ise hizmet iyi veya yeterlidir. Eğer algılar beklentilerin 

altında ise hizmet kötüdür (Vazquez, Rodriguez-Del Bosque, Ma Diaz, ve Ruiz, 2001: 1).  

Müşteri beklentileri ve işletme performansının, müşteri gözünden algılanışı, hizmet 

kalitesinin temel belirleyicileridir. İşletmelerin gerek rekabet koşullarında ayaktan kalabilmek, 

gerekse kar edebilmek için tüketici beklentilerini ve algılarını belirleyen, etkileyen faktörleri 

tespit etmeleri gerekmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç işletmeler için hizmet kalitesi ve 

müşteri tatmini kavramlarının hayati öneme sahip olduğudur (Atılgan, 2001: 89).  

Yıldız ve Kara (2009)’ya göre hizmet kalitesi ve müşteri tatmini arasında nedensellik 

bakımından üç farklı görüş mevcuttur. Birinci görüşe göre, hizmet kalitesinin tatminden önce 

ortaya çıktığı; ikinciye göre tatminin hizmet kalitesinden önce ortaya çıktığı; üçüncü görüşte ise, 

her zaman aynı şekilde tekrarlanan bir döngü olmadığı, birinin diğerinin yerine geçebildiği 

durumlar olduğu söylenmiştir. Sonuç olarak nedensellik konusunda tam bir fikir birliğine 

varılamadığı görülmektedir.  

 

3.8.2. Müşteri Tatmininin Önemi 

 

Bir bölgenin turistik bir destinasyon olabilmesinde, bölgenin doğal yapısı, sosyal yapısı, 

alt ve üst yapısı gibi etmenler kadar turizm işletmeleri de önemlidir. Turizm işletmeleri diğer 

hizmet işletmeleri gibi hem müşterilerini elinde tutabilmek hem de pazar paylarını 

arttırabilmek için müşteri tatminine önem vermek durumundadırlar (Kılıç ve Pelit, 2004: 113-

114). Turizm işletmelerinde müşteri tatmini, müşterilerin satın almış olduğu mal veya 

hizmetlere dair beklentilerinin karşılanması ile mümkün olmaktadır (Emir ve Saraçlı, 2011: 56).  

Turizm ve ağırlama alanında hizmet alan müşteriler hangi kültürden olursa olsun, hizmet 

çeşitlerine farklı önemler atfetmektedirler. Bazı müşteriler sorunlara karşı tolerans 

gösterebilirken, bazıları mükemmeli istiyor olabilirler (Yüksel ve Yüksel, 2008: 101).  

Müşterilerin bu beklentileri; güdüleri ve alışkanlıkları ile alakalı bir olgudur (Küçükergin, 2012: 

23). 

Müşterilerim tatmin düzeylerinin takibi, bir sonraki davranışlarının ne olabileceğine 

dair bir ipucu niteliğindedir. Tatmin olan bir müşterinin, bir destinasyonu veya yiyecek içecek 

işletmesini tekrar ziyaret etme olasılığı artar. Müşterilerin tatmini işletme imajını da olumlu bir 

biçimde etkileyecektir. Ayrıca turizm alanında hizmet alan müşterilerin tatmini tur 

operatörlüğüne olan bağımlılığı azaltabilir (Küçükergin, 2012: 23). Turizm sektöründe müşteri 
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tatmininin önemine dair Swarbrooke ve Horner (2007)’a göre üç temel sebep bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin müşteri tatmini olumlu bir şekilde 

artabileceği, ikincisi;  ürünü ilk kez kullananların tatminiyle birlikte düzenli bir gelir 

oluşturulması, üçüncüsü ise müşteri şikâyetlerinin kolay bir biçimde ve fazla maliyetli bir hale 

gelmeden önlenebilmesidir.  

Geçmiş pazarlama anlayışına göre, bir ürünün mümkün olduğunca çok müşteriye 

ulaştırılması önemliyken, modern pazarlama anlayışı bir müşteriye mümkün olan en fazla 

ürünün ulaştırılmasının daha önemli olduğu düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu anlayışta 

temeli ise müşteri tatmini ve sadakati yaratmak almaktadır. Reichheld (1996)’e göre sadık ve 

tatmin olmuş müşterilerin işletmelere sağlayacağı avantajlar şu şekildedir: 

1-Elde Etme/Kazanım Maliyetinin Azalması: Yeni bir müşteriyi elde etmeye harcanacak 

olan zaman, para vb. maliyetler, var olan müşteriyi elde tutmaktan çok daha masraflıdır. 

2- Gelir Artışı: Müşterilerin zaman içerisinde daha fazla para harcama eğilimi içerisinde 

olmaları, müşteriler ile uzun süreli ilişkiler kurabilen işletmeler için bir avantaj olmaktadır. 

Müşteriler ile işletme arasındaki ilişki uzadıkça güven duygusu da artacağından, müşterilerin 

aynı işletme ile yola devam etme ve işletmenin yeni ürünlerini deneme serbestisi de artacaktır.  

3- Operasyonel Maliyetlerde Tasarruf: Müşteriler işletme ile ilişkilerini sıklaştırdıkça, 

işletmenin sınırlarını bilerek hareket edecek ve ürünü de bildiklerinden teknik destek almak 

durumunda kalmayacaklardır. İşletme tarafından sağlanamayacak ürünleri bilerek ve sipariş 

sürecini zora sokmayarak işletmeye zaman esnekliği sağlayabilmektedirler.  

4- Yönlendirmeler/Tavsiyeler: Deneyimli müşteriler işletmelerin zayıf ve güçlü yanlarını 

bilerek bunları işletmenin kendi çalışanlarından çok daha iyi bir biçimde ifade 

edebilmektedirler. Daha önceki deneyimlerinden tatmin olmuş bir müşteri potansiyel 

müşterilere de ağızdan ağıza iletişim yolu ile olumlu tavsiyelerde bulunabilmektedirler.  

5- Yüksek Fiyat: İşletme ile uzun süreli tatminkâr ilişkide bulunan müşteriler fiyatlara 

karşı daha az hassas olmaktadırlar. Onlar için önemli olan algıladıkları değerin onları tatmin 

etmesidir. Yeni müşteriler promosyon, indirim gibi kolaylıklar bekleyebilirken, mevcut 

müşterilerin bu çeşit aktivitelere ihtiyacı daha az olabilmektedir.   

 

3.9. İlgili Araştırmalar 

 

Bu bölümde; çalışma kapsamına uygun olarak hijyen farkındalığına, hizmet kalitesinin 

müşteri tatmini üzerindeki etkisine ve algılanan restoran temizliğinin müşteri tatmini 

üzerindeki etkisine yönelik çalışmalara yer verilmiştir.  



Aykut Göktuğ Soylu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

31 

 

3.9.1. Hijyen Farkındalığı İle İlgili Araştırmalar 

 

Çakıroğlu ve Uçar (2008)’ın yaptıkları çalışma, Ankara’daki Catering işletmelerindeki 

çalışanların hijyen algılarının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme ve 

anket yöntemlerinin kullanıldığı çalışma 400 personele uygulanmıştır. Araştırmaya göre 35 yaş 

üzeri bireyler, kadınlar, işyerlerinde yedi yılı aşkın çalışmakta olanlar ile lise ve üniversite 

mezunu personelin, diğer personellere göre daha yüksek seviyede hijyen algılamasına sahip 

oldukları bulgulanmıştır.  Araştırmada Ankara’da catering endüstrisinde çalışan bireylerin 

hijyen algılarının düşük olduğu ve personelin eğitim alması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Tokuç, Ekuklu, Berberoğlu, Bilge ve Dedeler (2009)’in yaptıkları araştırmanın amacı 

Edirne’deki hastanelerde çalışan yiyecek içecek servisi personellerinin gıda hijyeni hakkındaki 

tutum ve bilgilerini ölçmek olmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket ve yüz yüze 

görüşme tekniği uygulanmıştır. 81 servis personeline uygulanan anket sonucunda Edirne’de 

hastanelerindeki yiyecek içecek servis personelinin yetersiz bir hijyen bilgisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca servis personeli arasında yanlış uygulamalar yapıldığı da görülmüştür. 

Personellerin gerekli hijyen eğitimlerini almaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Giritlioğlu, Batman ve Tetik (2011) üniversitelerin aşçılık bölümünde okuyan 

öğrencilere yönelik hijyen bilgilerini ölçmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. 82 üniversite 

öğrencisine uygulanan anketin sonuçlarına göre öğrencilerin hijyen konusunun yiyecek içecek 

işletmeleri için ne denli önemli olduğunu bildikleri gözlemlenmiş ancak hijyen konusundaki 

bilgilerinin eksik olduğu saptanmıştır. 

Djekic, Tomasevic ve Radovanovic (2011) gerçekleştirdikleri çalışma, gıda hijyenine dair 

üç boyutun üç Avrupa şehrinde araştırılmasına yöneliktir. Çalışmanın ilk boyutu üç Avrupa 

şehrindeki hijyen bilgisini ölçmek olmuştur. Buna yönelik olarak örneklemi oluşturan 91 

işletmeye görüşme tekniği uygulanmıştır. İkinci boyutta işletme yöneticilerine bu yiyecek içecek 

işletmelerinin aldıkları hijyen puanlarına dair görüşleri sorulmuştur. Üçüncü boyutta ise her 

şehirden 200’er kişi olmak üzere toplam 600 kişiye bu üç Avrupa şehrindeki hijyen algıları 

sorulmuştur. Araştırma sonuçları HACCP’in işletme büyüklüğüne bakılmaksızın önemini ortaya 

koymaktadır. Bunun yanında araştırmaya katılan yöneticilerin hijyen konusuna önem verdikleri 

ve bu konu hakkındaki şeffaflığın ve hassaslığın işletmeleri ileri götürebileceğine inandıkları 

bulgulanmıştır. Aynı zamanda araştırmaya katılan kişilerin hijyene önem verdikleri ve hijyen 

beklentilerini en yüksek tuttukları bölümün mutfak bölümü olduğu gözlemlenmiştir. 

Başer, Abubakirova, Şanlıer ve Çil (2016)’in yaptıkları araştırmanın amacı, Türkiye ve 

Kazakistan’daki 4-5 yıldızlı otellerin mutfak ve servis personellerinin gıda güvenliği ve hijyen 

konusundaki bilgi düzeylerini, tutumlarını ve davranışlarını incelemektir. Bu amaç 
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doğrultusunda 886 otel personeline uygulanan anket sonucunda Türkiye ile Kazakistan 

arasında gıda güvenliği ve hijyen konusunda pek bir fark olmadığı bulgulanmıştır.  Ayrıca her iki 

ülkede servis ve mutfak bilgi düzeyinin, tutum ve davranışa etkisinin, Türkiye’ye göre daha 

düşük kaldığı belirlenmiştir. 

Köksal, Soysal, Ergör ve Kaner (2016)’in yaptıkları çalışmanın amacı İzmir’de bir yemek 

firmasında çalışanların gıda hijyeni ve kişisel hijyen ile ilgili bilgi ve davranışlarını araştırmak, 

bilgi ve davranışlarına etki eden etmenleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 59 kişi ile 

anket çalışması yürütülmüş ve gözlem tekniği, yalnızca mutfak çalışanlarında olmak üzere, 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalışanların yarısından fazlasının hijyen 

puanının düşük olduğu bulgulanmıştır. Çalışmada, çalışanların çoğunun hijyen eğitimi olmasına 

karşın, gıda hijyeni ve gıda güvenliğine yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiş ve bu 

bilgilerin davranışa dönüşmediği gözlenmiştir. 

Clayton, Griffith, Pirce ve Peters (2002)’ın yaptıkları çalışmada, Galler’deki yiyecek 

içecek üreticilerinin gıda güvenliği ve hijyen konularında inanışlarını ve görüşlerini ortaya 

çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda 137 üreticiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin hijyen kurallarını bilmelerine rağmen bunları 

uygulamadıkları görülmüş, üreticiler bunun sebebi olarak zaman darlığı, iş gören azlığı ve 

kaynak kıtlığını göstermişlerdir. Araştırmaya katılan üreticilerin %95’inin hijyen eğitimi 

olmasına karşın %63’ünün bu kurallara uymadığı gözlemlenmiştir. Araştırmada hijyen 

konusunda verilecek eğitimlerin önemi vurgulanmıştır.  

Laikko-Roto ve Nevas’ın (2014) yürüttüğü araştırmanın amacı, restoranlardaki yiyecek 

içecek müdürlerinin restoranlarındaki hijyen ile ilgili algı ve tutumlarını ölçmektir. Bu amaç 

kapsamında toplamda 82 yiyecek içecek müdürüne anket uygulanmıştır. Sonuç olarak yiyecek 

içecek müdürlerinin hijyen bilgisi ile restoranlarındaki hijyen seviyesi arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Yiyecek içecek müdürlerinin hijyen koşullarının sağlanması hususundaki bilgi ve 

tutumları ile objektif yaklaşımlarının restorandaki hijyen ortamının sağlanmasındaki önemine 

vurgu yapılmıştır.  

Osaili, Obeidat, Bawadi, Tayyem ve Subih (2013)’in yaptıkları çalışmada, Lübnan’daki 

restoran çalışanlarının gıda güvenliği ve hijyen konularındaki bilgisini ölçmek amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda 297 adet fast food restoranında çalışan 1097 kişiden anket yöntemi ile veriler 

toplanmıştır. Anket sonucunda çalışanların genel hijyen bilgisinin iyi olduğu tespit edilmiştir. 

Buna karşın çalışanların gıda kaynaklı hastalıklar konusunda yeterince bilgili olmadıkları ortaya 

konmuştur. Araştırma bulgularına göre, çalışanlara gıda güvenliği ve hijyen konularında 

eğitimler verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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3.9.2. Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmine Etkisi Üzerine Araştırmalar 

 

Misha ve Shekhar (2010)’ın yaptıkları çalışmanın amacı, hizmet kalitesinin 

ölçülmesindeki zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan bulanık numaralar sistemini 

kullanarak bazı işletmeleri sınıflandırabilmektir. Bulanık numaraların kullanılmasının amacı 

olarak dilsel sözcüklerin bir işletmenin hizmet kalitesini nitelemekte yetersiz veya herkese göre 

standart olmamasından ileri gelmektedir. Sonuç olarak bu sistemin yararlı olabileceği ve zaman 

tasarrufu sağlayabileceği bulgulanmıştır. 

Cevher (2016)’in yaptığı çalışma, güvenilirlik unsuru üzerinden üniversitelere yapılan 

şikâyetlerin çözümlenerek hizmet kalitesinin ne derece yerine getirilebildiğini bulgulama 

amacındadır. Araştırma neticesinde şikayervar.com sitesinden alınan şikâyetler içerik analizine 

tabi tutulmuştur. Çalışmanın araştırma aşamasına yönelik üniversitelerin temel hizmet alanları 

şikâyetleri incelendiğinde elde edilen bulgular en yüksek oranda hem kamu üniversiteleri hem 

de vakıf üniversiteleri açısından “eğitim-öğretim alanı” olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim ve 

öğretim alanında ise “sınavlar ve not sistemi” “diploma ve sertifika” “kayıt işlemleri” “ders 

programı” konuları gerek kamu üniversiteleri gerekse vakıf üniversiteleri açısından temel 

şikâyet konularını oluşturmuştur. Kamu üniversiteleri için insan kaynakları alanı şikâyetleri, 

vakıf üniversiteleri için ise finansal faaliyetlere yönelik şikâyetler ikinci sırada yer almıştır. 

İnsan kaynakları konusunda kamu üniversiteleri ve vakıf üniversitelerine yönelik en fazla 

gündeme getirilen şikâyet “personel davranışı” şeklinde ortaya çıkmıştır. 

İlban, Bezirgan ve Çolakoğlu (2015)’nun yaptıkları çalışmanın amacı, termal turizme 

katılan turistlerin hizmet kalitesi algılarının belirlenerek, algılanan hizmet kalitesi boyutlarının 

memnuniyet üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Ayrıca memnuniyetin geleceğe yönelik 

davranışsal niyet oluşumu üzerindeki etkisi, araştırma modelinde ele alınan bir diğer konu 

olmuştur. Araştırma Edremit İlçesinde bulunan termal tesislerde konaklayan 424 turistle yüz 

yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş, 408 anket formu analize tabi tutulmuştur. 

Araştırma sonucunda algılanan hizmet kalitesi alt boyutlarından güven ve empati boyutlarının 

müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu, müşteri memnuniyetinin de 

davranışsal niyetler üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kılıç ve Eleren (2009)’in yaptıkları çalışmada, hizmet sektörü kalite ölçümünde 

kullanılan modellerin ve ölçümlerin tanımlanması için literatür taraması yapılıp, özellikle 

misafirperverlik kalitesi üzerine öneriler sunulmuştur. Çalışmada hizmet kalitesinin ölçülmesi 

konusunda, Yapısal Eşitlik Modeli-YEM, Analitik Hiyerarşi Süreci Modeli (AHSM), Fuzzy 

TOPSIS/Numbers- Bulanık Rakamlar Modeli, Holserv, Recqual, Hotelzot, TourServQual, 
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Lodgserv, Dineserv, Lodqual, Hotelqual, Ecoserv, Holsat, Histoqual, Servperf, Konaklama 

İşletmeciliği Kalite Endeksi ve Servqual modellerinden bahsedilmiştir. 

Banar ve Ekergil (2010)’in yaptığı çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının 

sundukları hizmetlerin kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki SERVQUAL ölçeğinden 

yararlanılarak çözümlemeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir’de bulunan toplam 

269 anket kullanılarak hizmet kalitesinin boyutları tespit edilmiştir. Buna göre, Eskişehir’deki 

işletmelerin muhasebe meslek mensuplarından aldıkları hizmet kalitesinin; güvenilirlik, empati 

ve fiziksel özellikler boyutlar bakımından müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilediği 

belirlenmiştir. Müşteri memnuniyetini etkileyen hizmet kalitesi boyutlarının bileşenleri 

incelendiğinde, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe ve müşterilerinin sektörleri 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve müşterileri ile iletişim kurmada zayıf oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Bekar ve Kılıç (2015)’ın yaptıkları çalışmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

kampüsünde faaliyet gösteren farklı işletmelerin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve hizmet 

kalitesinin tüketici memnuniyetine etkisini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan 

çalışmanın sonucunda genel hizmet kalitesi puanı en fazla olan işletmenin B işletmesi olduğu, 

bunu sırayla C, D ve A işletmelerinin takip ettiği görülmektedir. Tüketicilerin genel memnuniyet 

puanı ortalamalarının işletmelerin hizmet kalitesi değerlendirmelerine paralel olduğu; 

memnuniyet puanı ortalamalarına göre işletmelerin sırasıyla B, C, D ve A işletmeleri olduğu 

belirlenmiştir. Tüketicilerin genel hizmet kalitesi değerlendirmeleri ile memnuniyet düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan basit regresyon analizine göre A, B, C ve D 

işletmelerinden yararlanan tüketicilerin genel hizmet kalitesi değerlendirmeleri ile memnuniyet 

düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Munhurrun, Naidoo ve Lukea-Bhiwajee (2010)’nin yaptıkları çalışmanın amacı 

çalışanların hizmet kaliteli hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

çalışanlara SERQUVAL anketi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların duyduğu 

bağlılık duygusu ve genel memnuniyet düzeyleri verdikleri hizmetin kalitesini etkilemektedir.  

Aydın (2005)’ın yaptığı çalışmanın amacı,  hizmet sektöründe yer alan otobüs seyahat 

firmalarında hizmet kalitesini ölçmeye çalışmaktır. Araştırmada Efe Tur firması müşterilerinin 

mükemmel bir hizmet firmasından beklentileri ile Efe Tur firması hakkındaki algılamaları 

karşılaştırılarak; bu beklenti ve algılamalar arasında bir fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, firmanın hizmet uygulamasını ilk uygulamasında ve ondan 

sonrasında da doğru olarak yapacağına güvenilmesi yönündeki algılama zayıf bulunmuştur. 

Ayrıca Efe Tur otobüs işletmesinde herhangi bir boyut ya da ifade bakımından mükemmel bir 

hizmet kalitesi olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Hacıefendioğlu ve Koç (2009)’un yaptıkları çalışmanın amacı, hizmet kalitesi ile müşteri 

bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek ve algılanan hizmet kalitesinin hangi boyutlarının müşteri 

bağlılığını etkilediğini belirlemektir. Fast-food sektöründe algılanan hizmet kalitesi ve müşteri 

bağlılığı arasındaki ilişki, bağımlı değişkeni müşteri bağlılığı olan, çoklu regresyon modeli 

kullanılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre algılanan hizmet kalitesi genel bir 

bütünlük içinde müşteri bağlılığını etkilemekte ve bağlılıktaki değişimlerin yaklaşık %53’ünü 

açıklamaktadır. Müşteri bağlılığını etkileyen hizmet kalitesi boyutları geçmiş deneyimler, değer, 

güvenilirlik ve yiyecek kalitesidir. Dolayısıyla, hizmet kalitesinin ve özellikle bu dört boyutun 

geliştirilmesi fast-food işletmeleri için daha fazla müşteri bağlılığı yaratmak anlamına 

gelebileceği vurgulanmıştır. 

Eleren ve Kılıç (2007)’ın  yaptıkları çalışmanın amacı, termal otel işletmesinin hizmet 

kalitesinin müşterilerin gözüyle değerlendirilmesidir. Örneklem olarak, toplam 600 kişi 

kapasitesi olan ve ortalama %50 doluluk oranında hizmet veren otel işletmesinde 125 kişiye 

anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek müşterilerin beklenti ve algılama 

düzeyleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre algılama düzeyleri yüksek çıkmasına 

rağmen beklentilerin de yüksekliği, SERVQUAL skorlarının negatif büyüklüğe taşımıştır. 

 

3.9.3 Algılanan Restoran Temizliğinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Araştırmalar 

 

Becker, Murrmann ve Cheung (1999)’un yaptıkları çalışmada, ortak kültürel olgular ile 

turizm işletmelerinde servis beklentileri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir model geliştirmişlerdir. 

Araştırma 72 Amerikan 42 Çinli lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizi 

sonucunda servis beklentileri ve ortak kültürel olgular arasında altı boyutlu bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Bunlar; konaklama, temizlik, ürün bilgisi, eğlence, profesyonellik ve samimiyet 

olmuştur. Bu 6 boyuttan konaklama ve temizlik boyutları katılımcılar tarafından diğer boyutlara 

kıyasla daha önemli olarak görülmüştür.  

Barber ve Scarcelli (2009)’nin yaptıkları çalışmada, restoran tuvaletlerinin müşteri 

tatminine etkisini araştırmışlardır. Araştırma 339 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre katılımcıların tuvalet temizliği konusunda hassas oldukları görülmüştür. 

Çalışan ve temiz tuvaletlerin işletmeye bakış açısına pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca restoran temizliği ve yiyecek içecek güvenliği konusunda katılımcıların hassas olduğu 

kanısında varılmış ayrıca tuvaletlerin, restoranın temizliği konusunda, katılımcıların 

algılamalarında önemli bir rol oynadığı görülmüştür.  

Barber ve Scarcelli (2010)’nin yaptıkları çalışmada, servis kalitesi ve restoran temizliği 

öne çıkarılarak katılımcıların eğitim ve cinsiyet farklarının temizlik fikrine nasıl bir etkisi 
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olduğunu araştırmışlardır. Yapılan araştırma 351 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırma 

sonuçlarına göre katılımcılar bir işletmeyi seçme, o işletmeye gitme ve orada vakit geçirme 

konularında temizliği temel almaktadırlar. Araştırma sonuçları ayrıca eğitim ve cinsiyetin 

temizlik algılamasında önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir.  

Berry, Wall ve Carbone (2006)’nun yaptıkları çalışmada, müşterilerin performans 

değerlendirmelerinin objelerden çok performansa dayalı olduğunu belirtmişlerdir. Birçok 

ipucunun müşterilere değerlendirme esnasında yardımcı olduğunu belirten araştırmacılar, 

küçük ipuçlarının bile performans değerlendirmesi sırasında önemli bir rol oynayabildiğini 

belirtmişlerdir. Araştırmacılar müşteri algılamalarının teknik performans, hizmet performansı 

ve dış görünüş ve davranış performansı olan insani performansa dayalı olduğunu 

belirtmişlerdir. Araştırmacılar bu üç ipucunun servis kalitesi değerlendirmesinde önemli bir rol 

oynadığını ortaya koymuşlardır.  

Liu ve Jang (2009) yaptıkları çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çin 

restoranlarının ABD vatandaşları tarafından nasıl algılandığını araştırmışlardır. Araştırma 

ayrıca Çin restoranlarının hangi özelliklerinin ABD vatandaşlarının davranışsal niyetlerini nasıl 

etkilediğini bulmayı amaçlamışlardır. Araştırma 284 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırma 

sonuçlarına göre servis kalitesi ve çevresel temizlik konularında Çin restoranlarının kendilerini 

geliştirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında Çin restoranlarının başarısının anahtarı olarak 

yemek lezzeti ve servis kolaylığı konuları gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yiyecek 

içecek kalitesi, servis kolaylığı ve çevresel temizlik katılımcıların en önem verdiği üç konu 

arasındadır.  

Ryu ve Jang (2008) yaptıkları çalışmada, restoranın fiziksel çevresinin incelenmesi 

amacı ile DINESCAPE ölçeğini geliştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre toplam 6 faktör 

ortaya çıkmıştır. Bunlar; işletmenin estetiği, ambiyansı, ışıklandırması, servis çıktıları, düzeni ve 

insani faktörleridir. 

Vilnai-Yavetz ve Gilboa'nın (2010) yaptıkları çalışmada, servis alanlarındaki temizliğin 

müşteri reaksiyonlarındaki etkisini araştırmışlardır. Çalışma 323 katılımcı ile yürütülmüştür. 

Çalışma sonuçlarına göre servis alanının temiz olma durumu müşteri davranışlarının pozitif 

olmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca temizlik ve hoşnutluk ve güven duygusu arasında 

pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre araştırmacılar, temiz olma durumu 

bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir, çıkarımında bulunmuşlardır.  

Yoo (2012) yaptığı çalışmada restoranların algılanan temizliğinin kültürlerarası boyutta 

nasıl farklılaştığını saptamayı amaçlamıştır. Batılılar ve Asyalılar olarak iki farklı grubu ele alan 

çalışmada 253 katılımcı ile yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre tuvaletlerin genel hijyeni, 

tuvaletlerin görünümü, servis personelinin davranışları katılımcıların kalite 

değerlendirmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Batılı ve Asyalı katılımcılarda restoran 
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temizliğine verilen önemin benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her iki grupta da personel 

davranışları, tuvalet görünümü ve işaretlendirmeleri diğer boyutlara göre öne çıkmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre Asyalıların genel restoran temizliğine Batılılara kıyasla daha fazla 

önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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4. YÖNTEM 

 

Tez çalışmasının dördüncü bölümünde araştırma yöntemine ilişkin bilgiler 

sunulmaktadır. Bölüm içerisinde; araştırma modeli, araştırma evreni ve örneklem seçimi, 

araştırma kapsamında kullanılan veri toplama ve veri analiz teknikleri, araştırmanın 

sınırlılıkları, ön test ve ana test uygulama sonuçları bulunmaktadır. Son olarak Mersin halkı 

üzerinde yapılan araştırmanın bulguları yer almaktadır. 

 

4.1. Araştırma Metodolojisi 

 

Araştırmada, Mersin halkının restoran temizlik algılarının genel restoran tatmin 

düzeylerine etkisini belirlemek amacı ile Mersin halkına başvurulmuştur. Araştırma değişkenler 

arasındaki ilişkiyi ve ilişki derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelleri geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır.   İki veya daha çok sayıdaki değişken arasında toplu bir değişim varlığını veya 

derecesini ortaya çıkarmayı amaçlayan tarama modeline ise ilişkisel tarama modeli 

denilmektedir (Karasar, 2013: 79). Bu bağlamda, araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel 

tarama modeli kapsamında tasarlanmıştır.  

 

4.1.1. Evren ve Örneklem  

 

Araştırmanın evrenini Mersin şehir merkezinde yaşayan restoran müşterileri 

oluşturmaktadır. Araştırma evreni olarak Mersin’in seçilmesinin nedeni Mersin’in gerek doğal 

gerekse kültürel miras bakımından zengin bir şehir olması, bu zenginliğin mutfağına da 

yansıyarak, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ve farklı mutfakların bir potada harmanladığı 

bir destinasyon olarak süregelmiş olmasıdır. Bununla birlikte farklı destinasyonlar ile ilgili 

özellikle müşterilerin şikâyet davranışları ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen (Kitapçı, 

2008; Albayrak, 2013; Bilgin ve Kethüda, 2017; Koçoğlu ve Kıycı, 2018) Mersin özelinde konu 

ile ilgili görece az çalışma olması (Dalgıç, Güler ve Birdir, 2016; Taştan, Soylu ve Uygun, 2018) 

Mersin’in çalışma evreni olarak seçilmesini olanaklı kılmıştır. Bu bağlamda Türkiye İstatistik 

Kurumu 2018 nüfus verilerine göre Mersin şehir merkezinde yaşayan kişi sayısı 1. 814. 468 

olarak tespit edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2018).  

Sekaran (2003)’a göre; evren büyüklüğünün 10.000 ve üzeri olması durumunda, 

örneklem büyüklüğünün 384 kişiden oluşması yeterli olmaktadır. Bu sebeple, çalışma için 

sınırsız evren formülünden (n=P.Q.Z2α/H2) faydalanılmıştır (Ergin, 1992: 88).  Örnek 

büyüklüğünü maksimize eden oran (p: 0,50) dikkate alınmış, %5 anlam düzeyi ve %5 örneklem 
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hatası ile örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırmada örneklem seçimi 

olarak tesadüfi örnekleme teknikleri arasından kolayda örnekleme yönteminin kullanılmasına 

karar verilmiştir. Kolayda örnekleme tekniği ankete cevap veren bütün katılımcıların örnekleme 

dâhil edilebilmesini sağlamaktadır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2012: 140). 

Araştırmanın analizinde kullanılmak üzere toplam 427 geçerli anket formu araştırmaya dahil 

edilmiştir. Belirlenen örneklem büyüklüğünün %95 düzeyde evreni temsil edeceği ve elde 

edilen sonuçların evrenin tamamına genellenebilinmesi açısından yeterli büyüklükte olduğu 

düşünülmektedir.   

 

4.1.2. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Şimşek (2012)’e göre anket, 

bireylerin çeşitli konulardaki bilgi, duygu, davranış, beklenti, görüş, düşünce, eleştiri ve 

önerilerini belirlemek için kullanılan bir veri toplama aracıdır. Araştırma kapsamında kullanılan 

anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde restoran temizlik unsurlarını 

belirlemeye yönelik 45 ifade bulunmaktadır. İfadeler 5’li Likert ölçeği (1=Hiç önemli değil, 

5=Çok önemli) şeklinde tasarlanmıştır.  İkinci bölümde restoran müşterilerinin restoran 

temizliği ile ilgili genel görüşlerini ölçmeye yönelik 8 ifade bulunmaktadır. İfadeler 5’li likert 

ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) şeklinde tasarlanmıştır. Son bölüm 

ise demografik sorulardan oluşmaktadır. 

Anket formunun birinci bölümünde yer alan Restoran Temizlik Unsurları Ölçeği (RTUÖ) 

Barber ve Scarcelli (2010) tarafından geliştirilmiştir. Barber ve Scarcelli tarafından yapılan 

araştırmalar sonucunda elde ettikleri ölçek ile; restoran temizlik unsurlarına ilişkin restoranın 

dışı, tuvaletin görünümü, restoranın içi, kişisel hijyen ve restoran hijyeni olarak dört boyutuna 

ilişkin 26 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Yoo (2012) tarafından ilgili ölçek geliştirilmiş; 

yemek, restoranın içi, restoranın dışı, tuvalet, garson görünümü, garson davranışları ve işaretler 

olarak yedi boyutuna ilişkin 29 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Uzman görüşü ve tez 

danışmanının görüşleri doğrultusunda, iki ölçekte farklı olan maddelerin ölçeğe dâhil 

edilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda Restoran Temizlik Unsurları Ölçeği toplam 45 madde 

olarak uyarlanmıştır. Ölçekte bulunan 6 madde restoran dışıyla ilgili temizlik unsurlarını, 12 

madde restoran içiyle ilgili temizlik unsurlarını, 12 madde tuvalet ile ilgili temizlik unsurlarını, 

10 madde servis elemanları ile ilgili temizlik unsurlarını, 5 madde yemekle ilgili temizlik 

unsurlarını içermektedir.  

Anket formunun ikinci bölümünde Restoran Temizliğine Yönelik Genel Görüşler 

Ölçeği’nde yer alan ifadeler restoran temizliğinin genel algılanması ile ilgili 8 sorudan 

oluşmaktadır. Örneğin; “Pahalı restoranlarda temizlik beklentim yüksektir.”,  “Restoranın kirli 
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olduğunu düşünürsem, bunu restoran çalışanlarına şikâyet ederim.” gibi maddeler bu ölçeğin 

içerisinde yer almaktadır. Barber ve Scarcelli (2010) tarafından 3 madde olarak geliştirilen 

ölçek, Yoo (2012) tarafından temizlik beklentisi ve müşteri tatmini ile ilgili maddeler eklenerek 

8 maddeye çıkarılmıştır. 

Anket formunun üçüncü bölümünde ise ankete katılan restoran müşterilerine ait 

demografik sorular bulunmaktadır. Bu bölümde, katılımcıların yaşlarını, cinsiyetlerini, eğitim 

durumlarını, medeni durumlarını, restorana sıklıkla kimler ile gittiklerini, mesleklerini, 

gelirlerini, bir ay boyunca bir restoranda hangi sıklıkta yemek yediklerini, hangi restoran 

türünü tercih ettiklerini, bir restoranda ortalama ne kadar ödeme yaptıklarını, restoran 

kalitesini değerlendirirken hangi özelliğin kendileri için önemli olduğunu ve hayatlarında 

garson veya aşçı olarak çalışıp çalışmadıklarını öğrenmeye yönelik çoktan seçmeli ve açık uçlu 

12 soru sorulmuştur.  

 

4.1.3. Ölçek Uyarlaması 

 

Araştırmanın ölçek uyarlama safhasında, Uluslararası Test Komisyonu’nun 

(International Test Commission-ITC) ölçek uyarlama ilkeleri göz önünde bulundurularak Bayık 

ve Gürbüz (2016) tarafından geliştirilmiş olan beş aşamalı ölçek uyarlama modeli esas olarak 

kabul edilmiştir. Buna göre çalışma, ilk olarak ölçeğin mevcut dilden kullanılacak dile çevirisinin 

yapılması, sonrasında ölçeğin kullanılacak dilden orijinal haline geri çevirisinin 

gerçekleştirilmesi, uzmanlardan görüş alınması, ön test ve güvenilirlik ve geçerlilik 

değerlendirilmelerinin yapılması aşamalarını kapsamaktadır.  

Çalışmada kullanılan Restoran Temizlik Algısı Ölçeği ve Restoran Temizliğine Yönelik 

Genel Görüşler Ölçeği ilk olarak İngilizce ‘den Türkçe ‘ye çevrilmiş ve çevrilen Türkçe ölçek, 

Türkçe ve İngilizceye hâkim tez danışmanı tarafından da değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

neticesinde elde edilen Türkçe ölçek, tekrar İngilizceye çevrilmiş, sonrasında İngilizce ölçek, 

özgün haliyle karşılaştırılarak iki uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanlar tarafından yapılan 

değerlendirme neticesinde ölçeklerin Türkçe uyarlama olarak kullanılabileceğine karar 

verilmiştir. Uyarlamanın ardından ölçekler, gastronomi alanında uzman 20 kişilik bir 

akademisyen grubuna gönderilerek görüş ve tavsiyeleri istenmiştir. Uzman görüşünden sonra 

gelen düzeltmeler ve tavsiyeler bağlamında anket maddelerine pilot uygulama (ön test) için son 

şekli verilmiştir.  
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4.1.4. Pilot Uygulama ve Veri Toplama Süreci 

 

Anket formunda yer alan değişkenlerin ön testi için 18-24 Mart 2019 tarihleri arasında 

Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları dördüncü sınıf öğrencilerinden, fakülte 

akademisyenlerinden ve Mersin halkından yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. 

Uygulamada 116 kişiden veri toplanmıştır. Pilot çalışma kapsamında örneklem büyüklüğü 

belirlenirken güvenirlik ve normallik testi için gerekli olan örneklem büyüklüğü hesaplaması 

göz önünde bulundurulmuştur. Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk (2012)’e göre pilot testte 

her bir madde başına beş anket formu doldurulmalıdır. Bu bağlamda pilot test için yaklaşık 300 

anket toplanması gerekmektedir. Ancak normallik testi ve ilgili kıyaslamalar bakımından bir 

değişken başına 30 anket yeterli olmaktadır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 

2012: 126-127). Çalışma açısından bakıldığında iki değişken olması nedeni ile pilot uygulama 

için minimum 60 anket toplanması yeterli olmaktadır. Sonuç olarak, 60 ile 300 anket arasında 

toplanacak sayı pilot test için yeterli olarak gösterilebilir. Bu bağlamda, 116 geçerli anket formu 

üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.  

 Toplanan 116 geçerli anketten elde edilen verilere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. İç 

tutarlılığı belirten Cronbach Alfa istatistiği her ölçek için hesaplanmıştır (Şencan, 2005: 168-

170). Elde edilen verilere ölçekler bazında güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 4. 1.’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.1.  Ölçekler Bazında Pilot Araştırma Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Madde 
Sayısı 

Cronbach Alfa 
Değeri 

Düzeltilmiş Madde Toplam 
Korelasyon Değer Aralığı 

Restoran Temizlik Unsurları 44 ,949 0,324 - 0,733 
Restoran Temizliğine Dair 
Genel Görüşler 

7 ,878 0,423 - 0,774 

 

Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre; ölçeklerin güvenirlik katsayılarının ,755 ile 

,949 arasında olduğu tespit edilmiştir. Şencan (2005)’a göre ölçek güvenirlik katsayıları asgari 

,60 veya ,70 üstü değerlerde olmalıdır. Buna göre ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir. 

Madde toplam korelasyon değerlerinin negatif olmaması, bununla birlikte ,250 değerinden 

büyük olması toplanabilirlik özelliğinin bozulmaması açısından önemlidir (Kalaycı, 2016: 412). 

Bu nedenle Restoran Temizlik Unsurları ölçeğinde madde toplam korelasyonu ,032 olan 

“Tuvalette sabun olması” maddesi ölçekten çıkarılmıştır. Aynı şekilde Genel Temizlik Algısı 

ölçeğinde madde toplam korelasyonu ,074 olan “Ucuz restoranlarda temizlik beklentim 

düşüktür” maddesi ölçekten çıkarılmıştır.  Her iki ölçeğin madde standart sapma değerlerinde 

herhangi çok yüksek veya çok düşük bir değer görülmemiştir.  
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4.1.5. Sınırlılıklar 

 

Araştırma diğer birçok araştırmada olduğu gibi bir takım sınırlılıklara sahiptir. 

Araştırma ilk olarak 30 Mart-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin şehir merkezinde ikamet 

etmekte olan restoran müşterilerinin verdikleri cevaplara ve anket formunda yer alan sorular 

ile sınırlıdır. Bununla birlikte araştırmanın sadece Mersin şehir merkezini kapsaması başka bir 

sınırlılık olarak kabul edilebilir. Ayrıca araştırma verilerinin toplanmasında kolayla örnekleme 

yönteminin seçilmesi araştırmadaki diğer bir sınırlılığı meydana getirmektedir. 
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5. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Anket formu vasıtasıyla toplanan veriler, ölçek maddeleri ve demografik maddeler 

kapsamında kodlanarak istatistik paket programına aktarılmıştır. Araştırma verilerinin 

analizinden önce eksik ya da hatalı doldurulan anket formları araştırmaya tabi tutulmuştur. 

Analize uygun olduğuna karar verilen 427 anket, istatistik paket programına aktarılmış ve 

analize hazır hale getirilmiştir. Analize tabi tutulacak olan veriler için kayıp veri analizi 

uygulanmıştır. Buna göre; Restoran temizlik unsurları ölçeğinde en fazla %3 ve restoran 

temizliğine dair genel görüşler ölçeğinde ise en fazla %0,7 kayıp veri varlığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca kayıp veriler önemli ölçüde rastgele olduğu bulgulanmıştır. Bu nedenle, ilgili maddenin 

ortalaması kullanılarak ölçeklerdeki kayıp veriler tamamlanmıştır (Kalaycı, 2016: 21-27). 

Veri analizinde çok değişkenli istatistik tekniklerin kullanılacak olması sebebiyle, iki 

ölçeğe de çoklu sapan ve çoklu normal dağılım analizleri uygulanmıştır. Çoklu sapan analizi 

veriler içerisindeki uç değerlerin tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Uç değerler, 

katılımcıların değişkenler kapsamında sahip olduğu değerlerdeki aşırılıkları ifade etmektedir. 

Bu değerlerin çok değişkenli analizlere başlanmadan önce kontrol edilmesi gerekmektedir 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 10). Çok değişkenli normallik varsayımının 

karşılanmasını zorlaştıran uç değerler, Mahalanobis uzaklık değeri kullanılarak 

incelenmektedir. Bu bağlamda, araştırmada kullanılan üç ölçek için de Mahalanobis uzaklık 

değerleri hesaplanmıştır. Mahalanobis uzaklığı, bağımsız değişkenin uzayındaki merkezden 

veya örneklem ortalamasından tek bir veri uzaklığını ölçen bir istatistiktir (Çokluk, Şekercioğlu 

ve Büyüköztürk, 2012: 15). Çoklu sapan gözlemlerin belirlenmesinde t–testi yaklaşımı 

benimsenmiştir. Herhangi bir Mahalonobis uzaklık değerinin sapan olarak kabul edilmesi için, 

Mahalonobis uzaklık değerinin parametre sayısına bölümünün, parametre sayısına karşılık 

gelen %01’deki t değerinden büyük olması gerekmektedir (Kalaycı, 2016: 216). Restoran 

temizlik ölçeğine göre 18 gözlem (230, 137, 352, 82, 70, 178, 169, 88, 91, 405, 7, 40, 79, 78, 370, 

377, 183, 85) sapan değere sahiptir (t45;0,001=2,69). Restoran temizliğine dair genel görüşler 

ölçeğinde ise 25 gözlem (343, 419, 48, 239, 312, 307, 104, 42, 9, 137, 29, 178, 427, 226, 31, 9, 

401, 84, 321, 296, 88, 219, 338, 60, 288, 78) çoklu sapan değere sahiptir (t7;0,001=3,50). Her iki 

ölçekte çoklu sapan değere sahip olan toplam 28 gözlem veri setinden çıkarılmıştır.  

Araştırma verilerinin çoklu normal dağılıma uygunluğunu test etmek için faktör 

analizinde elde edilen Bartlett Küresellik testini anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Test %5’de 

anlamlı ise, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edilmektedir (Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 213). Her iki ölçek için de Bartlett Küresellik testi %5 

düzeyinde anlamlıdır. Bu nedenle verilerin çoklu normal dağılım gösterdiği söylenebilir.  
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Kayıp veri analizi yapılıp kayıp veriler tamamlandıktan, çoklu sapan analizi ve çoklu 

normal dağılım analizleri yapıldıktan sonra, örneklem grubunun tanımlayıcı özelliklerinin 

anlaşılması için tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Daha sonra araştırmanın amacına 

uygun olarak güvenirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi, t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon 

analizleri gerçekleştirilmiştir.   

 

5.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Çalışmanın veri toplama süreci sonucunda 399 katılımcıdan 5’inin yaşını, 2’sinin eğitim 

durumunu, 9’unun ise gelirini belirtmediği görülmüştür. Anket formunu yanıtlayan 

katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, %44,1’inin kadın, %55,9’unun erkek 

olduğu, %19,3’ünün 18-21 yaş aralığında, %57,1’inin 22-36 yaş aralığında, %19,5’inin 37-52 yaş 

aralığında, %4,1’inin ise 53 ve üzeri yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir.  Katılımcıların 

%2,3’ü ilkokul, %8,3 ortaokul, %28,2’si lise, %51,9’u ön lisans/lisans ve %9,3 lisansüstü 

düzeyinde eğitime sahiptir. Katılımcıların meslek grupları incelendiğinde %32,8’inin kamu 

çalışanı, %30,3’ünün özel sektör çalışanı, %28,1’inin öğrenci oldukları ve %8,8’inin çalışmadığı 

belirlenmiştir. Katılımcıların %21,5’i aylık kişisel olarak 0-1000 TL, %16,4’ü 1001-2000 TL, 

%25,4’ü 2001-3000 TL, %17,4’ü 3001-4000TL, %7,9’u 4001-5000 TL ve %11,3’ü 5001 TL veya 

üstünde gelir elde etmektedir. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 5.1. ’de 

sunulmuştur.    

 

Tablo 5.  1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişken N Frekans Yüzde 
(%) 

Değişken N Frekans Yüzde 
(%) 

Cinsiyet 399   Eğitim 397   
Kadın  176 44,1 İlkokul  9 2,3 
Erkek  223 55,9 Ortaokul  33 8,3 

Yaş 394   Lise  112 28,2 
18-21  76 19,3 Ön Lisans/Lisans  206 51,9 
22-36  225 57,1 Lisansüstü  37 9,3 
37-52  77 19,5 Meslek Grubu 399   

53 ve üzeri  16 4,1 Kamu çalışanı  131 32,8 
Medeni 
durum 

399   Özel sektör 
çalışanı 

 121 30,3 

Bekâr  232 58,1 Öğrenci  112 28,1 
Evli çocuksuz  57 14,3 Çalışmıyor  35 8,8 
Evli çocuklu  104 26,1 Gelir 390   

Diğer  6 1,5 0-1000  84 21,5 
 1001-2000  64 16,4 

2001-3000  99 25,4 
3001-4000  68 17,4 
4001-5000  31 7,9 
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5001 veya üstü  44 11,3 
 

5.2. Katılımcıların Restoran Deneyimlerine İlişkin Bulgular 

 

Katılımcıların restoran deneyimleri ile ilişkili sorulara verdikleri cevaplar 

incelendiğinde, “restorana sıklıkla kiminle gidiyorsunuz?” sorusunu cevaplayan 397 

katılımcının %10,8’inin yalnız gittiği, %56,2’sinin arkadaşlarıyla gittiği, %32’sinin ailesi ile 

gittiği son olarak %1’inin ise diğer seçeneğini işaretlediği tespit edilmiştir. Son bir ay boyunca 

restorana gitme sıklığı sorusuna cevap veren 398 katılımcının, %3,3’ünün restorana hiç 

gitmediği, %27,4’ünün 1-2 defa gittiği, %35,4’ünün 3-4 defa gittiği, %14,8’inin 5-6 defa gittiği, 

%8’inin 7-8 defa gittiği ve %11,1’inin 9 veya daha fazla gittiği tespit edilmiştir. Gidilen restoran 

türü sorusuna cevap veren 398 katılımcının %57,4’nün alakart restoran,  %5,5’inin tabldot 

restoran, %12,6’sının self servis restoran, %24,1’nin fast food restoran ve %0,3’nün diğer 

restoran türlerinden birini tercih ettiği görülmüştür. Restoranda ortalama ödeme miktarı 

sorusuna cevap veren 397 katılımcıdan %39,8’inin 0-50 TL aralığında, %38,3’ünün 51-100 TL 

aralığında, %9,8’inin 101-150 TL aralığında, %4,5’inin 151-200 TL aralığında ve %7,6’sının 201 

TL ve üzeri fiyat ödediği belirlenmiştir. “Daha önce hiç garson veya aşçı olarak çalıştınız mı?” 

sorusuna katılımcıların %47,5’i evet, %52,4’ü ise hayır yanıtını vermiştir.  

Katılımcıların birden fazla seçeneği işaretleyebileceği “Restoran kalitesini 

değerlendirirken sizin için en önemli olan özellik nedir?” sorusunda katılımcıların %29,2’si 

yemeği lezzeti, %26,8’i temizlik, %21,5’i fiyat, %10,5’i ambiyans, %11,5 i servis çalışanları ve 

%0,7’si diğer yanıtını vermiştir. Temizlik maddesinin restoran kalitesini değerlendirme 

açısından lezzete çok yakın bir şekilde ikinci sırada olması araştırma bulguları açısından dikkat 

çekicidir. Katılımcıların restoran deneyimlerine ilişkin bulgular Tablo 5.2. ‘de sunulmuştur. 
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Tablo 5.2.  Katılımcıların Restoran Deneyimlerine İlişkin Bulgular 
Değişken N Frekans Yüzde 

(%) 
Değişken N Frekans Yüzde 

(%) 
Restorana sıklıkla 

kiminle 
gidiyorsunuz? 

397   Restoranda bir 
yemek için 

ortalama ne 
kadar ödersiniz? 

397   

Yalnız gidiyorum  43 10,8 0-50  158 39,8 
Arkadaşlarımla 

gidiyorum 
 223 56,2 51-100  152 38,3 

Ailemle gidiyorum  127 32 101-150  39 9,8 
Diğer  4 1 151-200  18 4,5 

Son bir ay boyunca, 
herhangi bir 

restoranda yaklaşık 
olarak kaç defa 
yemek yediniz? 

398   201 ve üstü  30 7,6 

Hiç yemedim  13 3,3 Hayatınızda hiç 
garson veya aşçı 
olarak çalıştınız 

mı? 

398   

1-2  109 27,4 Evet  189 47,5 
3-4  141 35,4 Hayır  209 52,4 
5-6  59 14,8 Restoran 

kalitesini 
değerlendirirken 

sizin için en 
önemli özellik 

nedir? 

1126   

7-8  32 8 Yemeğin lezzeti  329 29,2 
9 ve üstü  44 11,1 Temizlik  296 26,8 

Servis şekline göre 
hangi restoran 
türünü tercih 
ediyorsunuz? 

398   Fiyat  243 21,5 

Alakart restoran  229 57,4 Ambiyans  119 10,5 
Tabldot restoran  22 5,5 Servis çalışanları  130 11,5 

Self-servis restoran  50 12,6 Diğer  9 ,7 
Fast-food restoran  96 24,1  

Diğer  1 ,3 
 

5.3. Restoran Temizlik Unsurları ve Restoran Temizliğine Dair Genel Görüşler 

Ölçeklerine İlişkin Bulgular 

 

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önem derecesini belirlemek 

adına, 44 maddelik restoran temizlik unsurları ölçeğinde yer alan ifadeleri 1 ile 5 puan 

aralığında puanlamaları istenmiştir. 44 maddelik restoran temizlik unsurları ölçeğinde yer alan 

ifadelerin betimleyici istatistikleri incelendiğinde, katılımcıların göreceli olarak “Restoranda 

haşarat varlığı veya haşarat kalıntısı olmaması” (4,58), “Yiyeceklerin temas ettiği yüzeylerin 
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temizliği” (4,58), “Tuvaletin kötü kokmaması” (4,56) maddelerini diğer maddelere kıyasla daha 

önemli buldukları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, katılımcıların göreceli olarak “Restoranın 

bulunduğu semt/bölge” (3,68), “Restoranın otoparkının temizliği” (3,63), “Restoranın 

bulunduğu binanın yaşı” (3,18) maddelerini diğer maddelere kıyasla daha az önemli gördükleri 

tespit edilmiştir. Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin 4,22 ortalama 

ile yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Katılımcıların restoran temizlik unsurları ölçeğinde yer 

alan maddelere verdikleri yanıtların betimleyici istatistikleri Tablo 5. 3. ‘te sunulmuştur.  

  

Tablo 5.3. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Ölçeğinde Yer Alan Maddelere Verdikleri 
Yanıtların Betimleyici İstatistikleri 

Ölçek Maddeleri (Ortalamaya Göre Sıralı) Ortalama Std. Sapma N 
Restoranda haşarat varlığı veya haşarat kalıntısı olmaması  4,5879 0,65437 399 
Yiyeceklerin temas ettiği yüzeylerin temizliği (örneğin; tabaklar, cam 
eşya/zücaciye) 

4,5854 0,63522 399 

Tuvaletin kötü kokmaması 4,5628 0,65726 399 
Açık mutfağın temizliği 4,5566 0,66115 399 
Salata ve garnitürlerin tazeliği 4,5290 0,62590 399 
Korunmasız/Açıkta sunulan yiyeceklerin temizliği (örneğin; masada 
bulunan üstü açık lezzetlendiriciler/baharatlar) 

4,5213 0,69015 399 

Tuvaletin güzel kokması 4,5087 0,70750 399 
Restoranda rutubet olmaması 4,5075 0,65543 399 
Tuvalette suyun olması 4,5025 0,73839 399 
Tuvalet kâğıdı olması 4,5013 0,67483 399 
Yemeğin sıcaklığı 4,4874 0,64473 399 
Restorandaki masa örtülerinin temizliği 4,4633 0,72070 399 
Tuvalet zemininin temizliği 4,4604 0,73352 399 
Tuvalette çöp olmaması 4,4519 0,68378 399 
Tuvaletteki çöp kutusunun temiz olması 4,4378 0,71106 399 
Yemeğin görüntüsü 4,4196 0,67795 399 
Restoranın mobilyalarının temizliği 4,4180 0,69923 399 
Restoran koltuklarının temizliği 4,3835 0,73725 399 
Restoran zemininin temizliği 4,3791 0,75328 399 
Restoranın halılarının temizliği 4,3693 0,72299 399 
Garsonun elleri ve tırnaklarının temiz/bakımlı olması 4,3383 0,79359 399 
Restoran duvarlarının temizliği 4,3180 0,75673 399 
Restoranın pencere ve pencere kenarlarının temizliği 4,3180 0,72968 399 
Tuvalet lavabosunun temizliği 4,2622 0,89273 399 
Garsonun öksürmesi veya hapşırması 4,2300 0,94049 399 
Garson üniformasının temizliği 4,2190 0,79245 399 
Restoran tavan döşemelerinin temizliği 4,2118 0,78649 399 
Restoranın denetlendiğine dair tabela olması  4,2070 0,88967 399 
Garsonun yiyeceğe çıplak elle dokunmaması 4,2026 1,02207 399 
Tuvalette kâğıt havlu veya el kurulama makinası olması 4,1903 0,87213 399 
Garsonun kötü kokmaması 4,1858 0,94874 399 
Restoranın bahçesinin temizliği 4,1328 0,83570 399 
Garsonun servis etme sırası (örneğin; masayı sildikten hemen sonra 
yiyeceği servis etmesi)  

4,1314 0,88703 399 

Restoranın dış görünüşü                                                                                             4,0729 0,87236 399 
Tuvalette sıcak suyun olması 4,0024 0,99874 399 
Tuvalette, çalışanlar için el yıkama işaretlerinin olması  3,9620 0,99298 399 
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Tablo 5.3. Devamı  

Garsonun saç stili (örneğin; taranmış, saç filesi kullanılmış) 3,8781 1,07527 399 
Garsonun çalışırken bir şeyler yiyip içmesi 3,8140 1,13004 399 
Restoranın araç yolunun temizliği 3,7794 0,91139 399 
Garsonun takıları/aksesuarları (örneğin; küpe, hızma) 3,7659 1,18674 399 
Garsonun sigara içmemesi 3,7414 1,26775 399 
Restoranın bulunduğu semt/bölge 3,6875 1,04257 399 
Restoranın otoparkının temizliği 3,6351 0,99687 399 
Restoranın bulunduğu binanın yaşı 3,1849 1,16209 399 
Ölçek Geneli 4,2296 0,48229 399 

Yanıt Kategorileri: 1: Hiç Önem Değil, 2: Önemli Değil, 3: Ne Önemli Ne Önemsiz, 4: Önemli, 

 5: Çok Önemli 

 

Katılımcıların restoran temizliğine dair genel görüşlerini belirlemek adına, 7 maddelik 

restoran temizliğine dair genel görüşler ölçeğinde yer alan ifadeleri 1 ile 5 puan aralığında 

puanlamaları istenmiştir. 7 maddelik restoran temizliğine dair genel görüşler ölçeğinde yer alan 

ifadelerin betimleyici istatistikleri incelendiğinde, katılımcıların göreceli olarak “Restoranın 

temiz olması önemlidir.” (4,60) ve “Temiz bir restoran genel memnuniyetimi yükseltir.” (4,53) 

maddelerini diğer maddelere kıyasla daha önemli gördükleri anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 

katılımcıların göreceli olarak “Restoranın temiz olması restoran kalitesini değerlendirirken 

önemlidir.” (4,41) ve “Restoranın kirli olduğunu düşünürsem, bunu restoran çalışanlarına 

şikâyet ederim.” (4,04) maddelerini diğer maddelere kıyasla daha az önemli gördükleri tespit 

edilmiştir. Katılımcıların restoran temizliğine dair genel görüşlerinin,  4,42 ortalama ile göreceli 

olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların restoran temizliğine dair genel görüşleri 

ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri yanıtların betimleyici istatistikleri Tablo 5. 4.’te 

sunulmuştur. 

 

Tablo 5.  4. Katılımcıların Restoran Temizliğine Dair Genel Görüşleri Ölçeğinde Yer Alan 
Maddelere Verdikleri Yanıtların Betimleyici İstatistikleri 

Ölçek Maddeleri (Ortalamaya Göre Sıralı) Ortalama Std. 
Sapma 

N 

Restoranın temiz olması önemlidir. 4,6015 0,63333 399 
Temiz bir restoran genel memnuniyetimi yükseltir. 4,5313 0,67504 399 
Bir restorana tekrar gitme kararımda restoranın temizliği 
önemlidir. 

4,4917 0,66310 399 

Pahalı restoranlarda temizlik beklentim yüksektir.                                4,4536 0,80653 399 
Kirli bir restoran genel memnuniyetimi düşürür. 4,4446 0,74734 399 
Restoranın temiz olması restoran kalitesini değerlendirirken 
önemlidir. 

4,4152 0,67332 399 

Restoranın kirli olduğunu düşünürsem, bunu restoran 
çalışanlarına şikâyet ederim. 

4,0451 0,95527 399 

Ölçek Geneli  4,4262 0,55102 399 
Yanıt Kategorileri: 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum  
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5. 4. Restoran Temizlik Unsurları ve Restoran Temizliğine Dair Genel Görüşlere İlişkin 

Ölçeklerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi  

 

Bu bölümde restoran temizlik algısı ve restoran temizliğine dair genel görüşler 

ölçeklerine yapılan güvenilirlik ve geçerlilik analizlerine yer verilmiştir. Kullanılan ölçeklerin 

analizi; ölçeğin tamamına, ölçeği ikiye bölmeye göre Cronbach’s Alpha değerleri incelenerek ve 

tek-çift numaralı ölçek maddeleri seçilip Cronbach’s Alpha değerleri incelenerek 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca güvenirlik analizi kapsamında ifadelerin madde-toplam 

korelasyonları incelenmiştir. İstatistik programı vasıtasıyla analiz edilen ölçeklerden elde edilen 

bulgular, ilgili başlıklar altında sunulmuştur.  

 

5.4.1. Restoran Temizlik Unsurları Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi  

 

Çalışmada öncelikle 44 maddelik restoran temizlik unsurları ölçeğinin tamamı için 

güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,954 olarak 

tespit edilmiştir. Buna göre, ölçek yüksek oranda güvenilirdir (Kalaycı, 2016: 405; Alpar, 2016: 

513). Bununla birlikte ölçeğin güvenilirliği ikiye bölme yöntemi izlenerek test edilmiştir. Ölçeğin 

ilk yarısı için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,937, ölçeğin ikinci yarısı için Cronbach’s Alpha 

katsayısı ise 0,906 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca tek numaralı ölçek maddeleri için Cronbach’s 

Alpha değeri 0,900, çift numaralı ölçek maddeleri için Cronbach’s Alpha değeri ise 0,920 olarak 

tespit edilmiştir. Ölçek madde-toplam korelasyon değerlerinin +0,250’den büyük olması 

beklenmelidir (Kalaycı, 2016: 412). Bir ifadenin madde-toplam korelasyonun düşük olması o 

maddenin gereksiz olduğuna ve ölçekten çıkarılması gerektiğine işarettir denilebilir (Özdamar, 

2011: 610; Mayers, 2013: 567). Restoran temizlik unsurları ölçeğinin madde-toplam korelasyon 

değerleri 0,362-0,737 aralığındadır. Bu nedenle ölçekten herhangi bir madde çıkarımı 

yapılmamıştır Restoran temizlik unsurları ölçeğinin güvenilirliğine ilişkin bulgular Tablo 5. 5.’ te 

sunulmuştur.   

 

Tablo 5.5. Restoran Temizlik Unsurları Ölçeğinin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Restoran Temizlik Unsurları Ölçeği ALFA 
Ölçeğin Toplam Cronbach’s Alpha Değeri 0,954 
Ölçeğin İlk Yarısı İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,937 
Ölçeğin İkinci Yarısı İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,906 
Tek Numaralı Ölçek Maddeleri İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,900 
Çift Numaralı Ölçek Maddeleri İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,920 
Ölçeğin Madde Bütün Korelasyon Değeri Aralığı 0,362-0,737 
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5.4.2. Restoran Temizliğine Dair Genel Görüşler Ölçeğine Ait Güvenilirlik Analizi 

 

Araştırma kapsamında son olarak restoran temizliğine dair genel görüşler ölçeğine 

güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,863 olarak 

tespit edilmiştir. Buna göre, ölçek yüksek oranda güvenilirdir (Kalaycı, 2016: 405; Alpar, 2016: 

513). Bununla birlikte ölçeğin güvenilirliği ikiye bölme yöntemi izlenerek test edilmiştir. Ölçeğin 

ilk yarısı için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,738, ölçeğin ikinci yarısı için Cronbach’s Alpha 

katsayısı ise 0,849 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca tek numaralı ölçek maddeleri için Cronbach’s 

Alpha değeri 0,717, çift numaralı ölçek maddeleri için Cronbach’s Alpha değeri ise 0,782 olarak 

tespit edilmiştir. Ölçek madde-toplam korelasyon değerlerinin +0,250’den büyük olması 

beklenmelidir (Kalaycı, 216: 412). Bir ifadenin madde-toplam korelasyonun düşük olması o 

maddenin gereksiz olduğuna ve ölçekten çıkarılması gerektiğine işarettir denilebilir (Özdamar, 

2011: 610; Mayers, 2013: 567). Restoran temizliğine dair genel görüşler ölçeğinin madde-

toplam korelasyon değerleri 0,448-0,761 aralığındadır. Bu nedenle ölçekten herhangi bir madde 

çıkarımı yapılmamıştır Restoran temizliğine dair genel görüşler ölçeğinin güvenilirliğine ilişkin 

bulgular Tablo 5. 6.’ da sunulmuştur.   

 

Tablo 5.6. Restoran Temizliğine Dair Genel Görüşler Ölçeğinin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Restoran Temizlik Unsurları Ölçeği ALFA 

Ölçeğin Toplam Cronbach’s Alpha Değeri 0,863 

Ölçeğin İlk Yarısı İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,738 

Ölçeğin İkinci Yarısı İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,849 

Tek Numaralı Ölçek Maddeleri İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,717 

Çift Numaralı Ölçek Maddeleri İçin Cronbach’s Alpha Değeri 0,782 

Ölçeğin Madde Bütün Korelasyon Değeri Aralığı 0,448-0,761 
 

5.4.4. Restoran Temizlik Unsurları Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi 

 

Araştırmada restoran temizlik unsurları ölçeğinin yapı geçerliğini test etmek amacıyla 

açıklayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin 

sayısını azaltmak ve değişkenler arası ilişkilerin yapısını araştırabilmek adına, faktör analizinde 

temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme metodu kullanılmıştır. Verilerin çok değişkenli 

bir yapıya sahip olup olmadığının anlaşılması için Bartlett’s Küresellik testi uygulanmıştır.  

Bununla birlikte, faktör analizinde öz değer 1’in üzerinde binişiklik sorunu (maddeler arası yük 

değer farkları 0,100’den fazla) bulunmayan maddeler araştırmaya dâhil edilmiştir. Örneklem 

büyüklüğü 200’ün üzerinde olduğu için, faktör yükü 0,40 olarak belirlenmiştir (Kalaycı, 2016: 

321). Ayrıca Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği değerinin 0,500’ün üstünde olması 
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gerekmektedir. Oranın yüksek olması veri setinin faktör analizine yüksek olduğunu 

göstermektedir (Kalaycı, 2016: 322).  

Araştırmada ilk olarak 44 maddelik restoran temizlik unsurları ölçeğine faktör analizi 

yapılmıştır.  Restoran temizlik unsurları ölçeğine yapılan faktör analizinde eş kökenliliği 

0,500’ün altında bulunan “Restoranın denetlendiğine dair tabela olması” (0,482), “Tuvalette, 

çalışanlar için el yıkama işaretlerinin olması” (0,488) , “Garsonun öksürmesi veya hapşırması” 

(0,478) ve “Garsonun elleri tırnaklarının bakımlı olması” (0,477) maddeleri ölçekten 

çıkarılmıştır. Ayrıca maddeler arası yük değer farkları 0,100’den az olan “Açık mutfağın 

temizliği”, “Restoranda rutubet olmaması”, “Tuvalette suyun olması”, “Restoranda haşarat 

varlığı veya haşarat kalıntısı olmaması”, “Tuvalette sıcak suyun olmaması”, “Tuvalette kâğıt 

havlu veya el kurulama makinası olmaması” “Tuvalet lavabosunun temizliği” “Garsonun saç 

stili”, “Garsonun takıları/aksesuarları” ve “Garsonun yiyeceğe çıplak elle dokunması”  maddeleri 

de ölçekten çıkarılmıştır. İlgili maddelerin çıkarılmasının ardından kalan 30 maddelik ölçeğe 

uygulanan faktör analizi neticesinde ölçek 6 faktör altında toplanarak toplam varyansın % 

68,626’sını açıklamaktadır. Restoran temizlik unsurları ölçeği kapsamında analize dâhil edilen 

30 maddenin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği %93,2 olarak tespit edilmiştir. 

Bartlett’s Küresellik Testi için Ki-Kare: 8266, 147 olup; bu değer 0,0001 düzeyinde anlamlıdır.   

Bu durumda faktör analizine devam etme konusunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek 

mümkün olmaktadır  (Mayers, 2013: 552). Diğer bir yandan maddeler arası korelasyon 

olmaması sebebiyle verilerin çok değişkenli normal dağılıma uygun olduğu bir kez daha ileri 

sürülebilir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 219). Restoran temizlik unsurları 

ölçeğine yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 5. 7. ‘de sunulmuştur. 

 

Tablo 5.7. Restoran Temizlik Unsurları Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

RESTORAN TEMİZLİK UNSURLARI 

Y
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ü

 

Ö
z 

d
e

ğ
e

r 

A
çı

k
la

n
a

n
 

V
a

ry
a

n
s 

O
rt

a
la

m
a

 

A
lf

a
 

1. Faktör: Restoranın içi (8 madde)  5,324 17,746 4,3664 0,940 

Restoran duvarlarının temizliği 0,793     

Restoranın mobilyalarının temizliği 0,757     

Restoranın halılarının temizliği 0,746     

Restoranın pencere ve pencere kenarlarının 
temizliği 

0,723     

Restoran koltuklarının temizliği 0,709     

Restoran tavan döşemelerinin temizliği 0,693     

Restoran zemininin temizliği 0,661     

Restorandaki masa örtülerinin temizliği 0,577     
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Tablo 5.7. Devamı 

2. Faktör: Tuvalet (6 madde)  4,189 13,964 4,5065 0,913 

Tuvaletteki çöp kutusunun temiz olması 0,798     

Tuvaletin kötü kokmaması 0,753     

Tuvalette çöp olmaması 0,739     

Tuvaletin güzel kokması 0,704     

Tuvalet zemininin temizliği 0,614     

Tuvalet kâğıdı olması 0,587     

3. Faktör: Yemek (5 madde)  3,719 12,396 4,5085 0,892 

Yemeğin sıcaklığı 0,746     

Yemeğin görüntüsü 0,734     

Salata ve garnitürlerin tazeliği 0,673     

Korunmasız/Açıkta sunulan yiyeceklerin 
temizliği (örneğin; masada bulunan üstü açık 
lezzetlendiriciler/baharatlar) 

0,670 
 

 
  

Yiyeceklerin temas ettiği yüzeylerin temizliği 
(örneğin; tabaklar, cam eşya/zücaciye) 

0,654     

4. Faktör: Restoranın dışı (6 madde)  3,193 10,644 3,7488 0,822 

Restoranın araç yolunun temizliği 0,739     

Restoranın bulunduğu semt/bölge 0,666     

Restoranın bulunduğu binanın yaşı 0,663     

Restoranın otoparkının temizliği 0,658     

Restoranın dış görünüşü                                                                                             0,614     

Restoranın bahçesinin temizliği 0,609     

5. Faktör: Garsonun davranışları (3 

madde) 
 2,215 7,383 3,8943 0,724 

Garsonun sigara içmemesi 0,790     

Garsonun çalışırken bir şeyler yiyip içmesi 0,762     

Garsonun servis etme sırası (örneğin; masayı 
sildikten hemen sonra yiyeceği servis 
etmesi)  

0,584 
    

6. Faktör: Garsonun görünümü (2 madde)  1,948 6,494 4,2045 0,675 

Garsonun kötü kokmaması 0,656     
Garson üniformasının temizliği 0,639     
Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: % 68,626 
KMO Örneklem Yeterliliği: ,932 – Bartlett Küresellik Testi: x2: 8266,147 s.d.: 435 p<0.001 
Genel Ortalama: 4,2304  – Ölçeğin Tamamı için Alfa: 0,950 
Yanıt kategorileri: 1: Hiç önemli değil,  2: Önemli değil,  3: Ne önemli ne değil, 4: Önemli, 5: Çok 
Önemli 

 

Yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen birinci faktör 8 maddeden oluşmakta ve 

toplam varyansın %17,746’sını açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında,  

“Restoran duvarlarının temizliği” (0,793), “Restoranın mobilyalarının temizliği” (0,757),  
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“Restoranın halılarının temizliği” (0,746),  “Restoranın pencere ve pencere kenarlarının 

temizliği” (0,723),  “Restoran koltuklarının temizliği” (0,709),  “Restoran tavan döşemelerinin 

temizliği” (0,693),  “Restoran zemininin temizliği” (0,661) ve “Restorandaki masa örtülerinin 

temizliği” (0,577) maddelerinin bu faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu faktörü oluşturan 

ifadelerin restoranın iç temizliği ile ilgili ifadeler olması dolayısı ile bu faktör “Restoranın İçi” 

olarak adlandırılmıştır.  

Yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen ikinci faktör 5 maddeden oluşmakta ve 

toplam varyansın %13,964’ünü açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında, 

“Tuvaletteki çöp kutusunun temiz olması” (0,798), “Tuvaletin kötü kokmaması” (0,753), 

“Tuvalette çöp olmaması” (0,739), “Tuvaletin güzel kokması” (0,704), “Tuvalet zemininin 

temizliği” (0,614) ve “Tuvalet kâğıdı olması” (0,587) maddelerinin bu faktörü oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Bu faktörü oluşturan ifadelerin restoranın tuvalet temizliği ile ilgili ifadeler olması 

dolayısı ile bu faktör “Tuvalet” olarak adlandırılmıştır.  

Yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen üçüncü faktör 5 maddeden oluşmakta ve 

toplam varyansın %12,396’sını açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında, 

“Yemeğin sıcaklığı” (0,746), “Yemeğin görüntüsü” (0,734), “Salata ve garnitürlerin tazeliği” 

(0,673), “Korunmasız/Açıkta sunulan yiyeceklerin temizliği (örneğin; masada bulunan üstü açık 

lezzetlendiriciler/baharatlar)” (0,670) ve “Yiyeceklerin temas ettiği yüzeylerin temizliği 

(örneğin; tabaklar, cam eşya/zücaciye)” (0,654) maddelerinin bu faktörü oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Bu faktörü oluşturan ifadelerin restoranda sunulan yemekler ile ilgili ifadeler olması 

dolayısı ile bu faktör “Yemek” olarak adlandırılmıştır.  

Yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen dördüncü faktör 6 maddeden oluşmakta ve 

toplam varyansın %10,644’ünü açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında, 

“Restoranın araç yolunun temizliği” (0,739), “Restoranın bulunduğu semt/bölge” (0,666), 

“Restoranın bulunduğu binanın yaşı” (0,663), “Restoranın otoparkının temizliği”  (0,658), 

“Restoranın dış görünüşü “ (0,614) ve  “Restoranın bahçesinin temizliği” (0,609) maddelerinin 

bu faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu faktörü oluşturan ifadelerin restoranın dışı ile ilgili 

ifadeler olması dolayısı ile bu faktör “Restoranın Dışı” olarak adlandırılmıştır. 

Yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen beşinci faktör 3 maddeden oluşmakta ve 

toplam varyansın %7,383’ünü açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında, 

“Garsonun sigara içmemesi” (0,790), “Garsonun çalışırken bir şeyler yiyip içmesi” (0,762), 

“Garsonun servis etme sırası (örneğin; masayı sildikten hemen sonra yiyeceği servis etmesi)“ 

(0,584) maddelerinin bu faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu faktörü oluşturan ifadelerin 

garson davranışları ile ilgili ifadeler olması dolayısı ile bu faktör “Garson Davranışları” olarak 

adlandırılmıştır. 
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Yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen altıncı faktör 2 maddeden oluşmakta ve 

toplam varyansın %6,494’ünü açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında, 

“Garsonun kötü kokmaması” (0,656),  “Garson üniformasının temizliği” (0,639) maddelerinin bu 

faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu faktörü oluşturan ifadelerin garsonun görünümü ile 

ilgili ifadeler olması dolayısı ile bu faktör “Garsonun Görünümü” olarak adlandırılmıştır. 

 

5.4.5. Restoran Temizliğine Dair Genel Görüşler Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi 

 

Katılımcıların restoran temizliğine yönelik genel görüşlerini ölçmeye yönelik 7 maddelik 

restoran temizliğine yönelik genel görüşler ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. İlgili ölçeğe 

yapılan faktör analizinde eşkökenliliği 0,500’ün altında bulunan “Pahalı restoranlarda temizlik 

beklentim yüksektir” (0,379) ve “Restoranın kirli olduğunu düşünürsem, bunu restoran 

çalışanlarına şikâyet ederim” (0,303) maddeleri ölçekten çıkartılmıştır. İlgili maddelerin 

çıkarılmasının ardından kalan 5 maddelik ölçeğe uygulanan faktör analizi neticesinde ölçek tek 

faktör altında toplanarak toplam varyansın % 71,058’ini açıklamaktadır. Restoran temizliğine 

dair genel görüşler ölçeği kapsamında analize dâhil edilen 5 maddenin Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) örneklem yeterliliği %87,5 olarak tespit edilmiştir. Bartlett’s Küresellik Testi için Ki-

Kare: 1150, 715 olup; bu değer 0,0001 düzeyinde anlamlıdır.   Bu durumda faktör analizine 

devam etme konusunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkün olmaktadır  

(Mayers, 2013: 552). Diğer bir yandan maddeler arası korelasyon olmaması sebebiyle verilerin 

çok değişkenli normal dağılıma uygun olduğu bir kez daha ileri sürülebilir (Çokluk, Şekercioğlu 

ve Büyüköztürk, 2012: 219). Restoran temizlik unsurları ölçeğine yapılan açıklayıcı faktör 

analizi sonuçları Tablo 5. 8. ‘de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aykut Göktuğ Soylu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

55 

Tablo 5.8. Restoran Temizliğine Dair Gene Görüşler Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

RESTORAN TEMİZLİĞİNE DAİR GENEL 

GÖRÜŞLER Y
ü

k
ü

 

Ö
z 

d
e

ğ
e

r 

A
çı

k
la

n
a

n
 

V
a

ry
a

n
s 

O
rt

a
la

m
a

 

A
lf

a
 

1. Faktör: Restoran Temizliğine Dair 
Genel Görüşler (5 madde) 

 3,553 71,058 4,4969 0,896 

Temiz bir restoran genel memnuniyetimi 
yükseltir. 

0,871     

Bir restorana tekrar gitme kararımda 
restoranın temizliği önemlidir. 

0,861     

Restoranın temiz olması restoran kalitesini 
değerlendirirken önemlidir. 

0,845     

Kirli bir restoran genel memnuniyetimi 
düşürür. 

0,818     

Restoranın temiz olması önemlidir. 0,818     

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: % 71,058 
KMO Örneklem Yeterliliği: 0,875 – Bartlett Küresellik Testi: x2: 1150,715 s.d.: 10 p<0.001 

Genel Ortalama: 4,4969  – Ölçeğin Tamamı için Alfa: 0,896 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle Katılmıyorum,  2: Katılmıyorum,  3: Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 
 

Yapılan faktör analizi neticesinde tek faktörlü bir yapı elde edilmekte ve yapı 5 

maddeden oluşmaktadır. Tek faktör toplam varyansın %71,058’ini açıklamaktadır. Faktörü 

oluşturan maddelere bakıldığında, “Temiz bir restoran genel memnuniyetimi yükseltir.” (0,871), 

“Bir restorana tekrar gitme kararımda restoranın temizliği önemlidir.” (0,861),  “Restoranın 

temiz olması restoran kalitesini değerlendirirken önemlidir.” (0,845), “Kirli bir restoran genel 

memnuniyetimi düşürür.” (0,818) ve “Restoranın temiz olması önemlidir.” (0,818) 

maddelerinin bu faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu faktörü oluşturan maddeler restoran 

temizliği ile ilgili genel ifadeleri temsil ettiğinden faktör, “Restoran Temizliğine Dair Genel 

Görüşler” olarak adlandırılmıştır. 

 

5.5. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Restoran Temizlik Unsurlarına İlişkin Fark 

Testleri 

 

Bu bölümde, katılımcıların demografik özelliklerine göre restoran temizlik unsurlarına 

verdikleri önemin değişip değişmediği bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ile test edilmiştir. Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile sınanmıştır. Yapılan t-

testi sonuçları Tablo 5. 9. ‘da sunulmuştur. 
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Tablo 5.9. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Cinsiyete Göre 
Karşılaştırılması 

 Cinsiyet n Ortalama Standart 
Sapma 

t-Değeri Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
içi 

Kadın 176 4,4307 0,55053 0,5505 0,032* 
Erkek 223 4,2999 0,64288 

Tuvalet Kadın 176 4,6148 0,48872 0,6428 0,000* 
Erkek 223 4,3864 0,61588 

Yemek Kadın 176 4,5995 0,49219 0,4887 0,003* 
Erkek 223 4,4368 0,57729 

Restoranın 
Dışı 

Kadın 176 3,8136 0,71801 0,6158 0,102 
Erkek 223 3,6976 0,68979 

Garsonun 
Davranışları 

Kadın 176 3,9007 0,91487 0,4921 0,918 
Erkek 223 3,8915 0,85796 

Garsonun 
Görünümü 

Kadın 176 4,3386 0,69970 0,5772 0,001* 
Erkek 223 4,0950 0,78365 

*:p<0,05 

 

Tablo 5. 9. İncelendiğinde, restoran temizlik unsurları alt boyutlarından “Restoran İçi”, 

“Tuvalet”, “Yemek” ve “Garson Görünümü” boyutlarında kadın katılımcıların ortalamaları erkek 

katılımcılara göre daha yüksektir.  

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında var olan kategorilerde 18-21 yaş arasında (76) 

katılımcı, 22-36 yaş aralığında (225) katılımcı, 37-52 yaş aralığında (77) katılımcı bulunmasına 

karşın, 53 ve üstü yaşta (16) katılımcı bulunduğu görülmüştür. Merkezi limit teoremine göre 

her kategorinin en az 30 örneklem büyüklüğünde olması gerekmektedir (Mayers, 2013: 77). Bu 

nedenle, kategorilerin merkezi limit teoremine uyabilmesi adına “53 ve üstü” yaş kategorisi “37-

52” kategorisi ile birleştirilerek “37 ve üstü” haline getirilmiştir. Katılımcıların restoran temizlik 

unsurlarına verdikleri önemin yaşlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması 

amacıyla ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 5. 10.’da sunulmuştur.  

 

Tablo 5.10. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Yaşlarına Göre 

Karşılaştırılması 

 Yaş n Ortalama Standart 
Sapma 

F-Değeri Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
İçi 

18-21 76 4,1608 0,7103 5,056 0,007* 
22-36 225 4,3986 0,5864 

37 ve üstü 93 4,4198 0,5459 
Tuvalet 18-21 76 4,4381 0,6014 0,389 0,678 

22-36 225 4,5057 0,5651 
37 ve üstü 93 4,4906 0,5896 

Yemek 18-21 76 4,4080 0,5661 1,913 0,149 
22-36 225 4,5219 0,5579 

37 ve üstü 93 4,5687 0,5004 
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Tablo 5.10. Devamı 

Restoranın 
Dışı 

18-21 76 3,6644 0,8435 0,683 0,506 
22-36 225 3,7724 0,6882 

37 ve üstü 93 3,7560 0,5952 
Garsonun 

Davranışları 
18-21 76 3,8271 0,9050 3,854 0,022* 

22-36 225 3,8243 0,9077 
37 ve üstü 93 4,1148 0,7842 

Garsonun 
Görünümü 

18-21 76 4,0825 0,7064 3,332 0,037* 
22-36 225 4,1711 0,8105 

37 ve üstü 93 4,3656 0,6390 
*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde restoran temizlik unsurlarından “Restoranın İçi”, “Garsonun 

Davranışları” ve “Garsonun Görünümü” boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilirken, 

“Tuvalet”, “Yemek” ve “Restoranın Dışı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık 

tespit edilememiştir. Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu görebilmek adına Scheffe 

testine başvurulmuştur. Test sonuçları Tablo 5. 11.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 5.11. Yaşa Göre Restoran Temizlik Unsurları Boyutları Çoklu Karşılaştırılması (Scheffe) 

Tablosu 

Boyutlar Yaş  Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 

Restoranın İçi 22-36 arası 18-21 arası 0,23774* 0,013 

37 ve üstü 18-21 arası 0,25902* 0,022 

Garson Davranışları 37 ve üstü 22-36 arası 0,29045* 0,029 

*:p<0,05 

 

Tablo 5. 11.’e göre, 22-36 yaş arası katılımcıların restoran iç temizliğine verdikleri önem 

ile ilgili ortalamaları 18-21 yaş aralığındaki katılımcılara göre daha yüksektir. Bununla birlikte, 

37 ve üstü katılımcıların da restoran iç temizliği ile ilgili ortalamaları 18-21 yaş aralığındaki 

katılımcılardan daha yüksektir. Ayrıca 37 ve üstü yaşlardaki katılımcıların garson 

davranışlarına verdikleri önem ortalamaları 22-36 yaş arasındaki katılımcılardan daha 

yüksektir. 

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin eğitim durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile sınanmıştır.  Katılımcıların eğitim 

durumlarına bakıldığında, ilkokul mezunu (9), ortaokul mezunu (33), lise mezunu (112), ön 

lisans/lisans düzeyinde eğitim gören (206) ve lisansüstü düzeyde eğitim gören (36) kişinin 

olduğu görülmüştür. Merkezi limit teoreminin sağlanması açısından kategoriler birleştirilmiş ve 

iki kategoriye indirgenmiştir.  Yapılan t-testi sonuçları Tablo 5. 12. ‘de sunulmuştur.  



Aykut Göktuğ Soylu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

58 

Tablo 5.12. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Eğitim Durumlarına Göre 
Karşılaştırılması 

 Eğitim Durumu n Ortalama Standart 
Sapma 

t-
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
içi 

İlkokul/Ortaokul/lise 154 4,2154 0,61576 -3,796 0,000* 
Ön 

Lisans/Lisans/Lisansüstü 
243 4,4491 0,58629 

Tuvalet İlkokul/Ortaokul/lise 154 4,3473 0,59370 -3,855 0,000* 
Ön 

Lisans/Lisans/Lisansüstü 
243 4,5757 0,54468 

Yemek İlkokul/Ortaokul/lise 154 4,3346 0,59497 -5,012 0,000* 
Ön 

Lisans/Lisans/Lisansüstü 
243 4,6209 0,48459 

Restoranın 
Dışı 

İlkokul/Ortaokul/lise 154 3,7443 0,74318 -0,089 0,928 
Ön 

Lisans/Lisans/Lisansüstü 
243 3,7509 0,68210 

Garsonun 
Davranışları 

İlkokul/Ortaokul/lise 154 3,9673 0,75706 1,334 0,206 
Ön 

Lisans/Lisans/Lisansüstü 
243 3,8520 0,95481 

Garsonun 
Görünümü 

İlkokul/Ortaokul/lise 154 4,1472 0,68814 -1,176 0,240 
Ön 

Lisans/Lisans/Lisansüstü 
243 4,2391 0,79907 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde restoran temizlik unsurları alt boyutlarından “Restoranın İçi”, 

“Tuvalet” ve “Yemek” boyutlarında Ön lisans/Lisans/Lisansüstü mezunlarının ortalamaları, 

İlkokul/Ortaokul/lise mezunlarına göre daha yüksektir.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin medeni durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonuçları 

Tablo 5. 13.’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5.13. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Medeni Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

 Yaş n Ortalama Standart 
Sapma 

F-Değeri Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
İçi 

Bekâr 232 4,3197 0,65805 1,156 0,326 
Evli çocuksuz 57 4,3403 0,58327 
Evli çocuklu 104 4,4519 0,49185 

Tuvalet Bekâr 232 4,4973 0,58735 0,573 0,633 
Evli çocuksuz 57 4,4048 0,60467 
Evli çocuklu 104 4,5010 0,53611 

Yemek Bekâr 232 4,4952 0,57470 0,484 0,693 
Evli çocuksuz 57 4,4792 0,53811 
Evli çocuklu 104 4,5433 0,50060 
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Tablo 5.13. Devamı 

Restoranın 
Dışı 

Bekâr 232 3,7011 0,74020 1,742 0,158 
Evli çocuksuz 57 3,7181 0,73595 
Evli çocuklu 104 3,8814 0,59929 

Garsonun 
Davranışları 

Bekâr 232 3,7648 0,94037 4,485 0,004* 

Evli çocuksuz 57 4,0451 0,70129 
Evli çocuklu 104 4,1122 0,77273 

Garsonun 
Görünümü 

Bekâr 232 4,1176 0,81582 2,738 0,043* 
Evli çocuksuz 57 4,3421 0,56819 
Evli çocuklu 104 4,3269 0,64526 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde restoran temizlik unsurları boyutlarından “Garsonun Davranışları” 

ve “Garsonun Görünümü” boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilirken, “Restoranın İçi”, 

“Tuvalet”, “Yemek” ve “Restoranın Dışı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklı tespit 

edilememiştir. Farkların hangi kategoriler arasında olduğunu tespit edebilmek için Scheffe 

testine başvurulmuştur. Scheffe testi sonuçları Tablo 5. 14.’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5.14.  Medeni Duruma Göre Restoran Temizlik Unsurları Boyutları Çoklu 

Karşılaştırılması (Scheffe) Tablosu 

Boyutlar Medeni Durum  Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 

Garsonun Davranışları Evli çocuklu Bekâr 0,34746 0,010* 

*:p<0,05 

 

Tabloya göre garsonun davranışları alt boyutunda evli ve çocuklu katılımcılar bekâr 

katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahiptirler.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin restorana kiminle 

gittiklerime göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla ANOVA uygulanmıştır. 

ANOVA sonuçları Tablo 5. 15.’te sunulmuştur. 
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Tablo 5.15. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Restorana Birlikte Gidilen 

Kişi(lere) Göre Karşılaştırılması 

 Restorana 
Gidilen Kişi(ler) 

n Ortalama Standart 
Sapma 

F-Değeri Anlam 
Düzeyi 

 
Restoranın 

İçi 

Yalnız gidiyorum 43 3,9903 0,65805 6,136 0,000* 
Arkadaşlarımla 

gidiyorum 
223 4,4041 0,58327 

Ailemle gidiyorum 127 4,3963 0,49185 

Tuvalet Yalnız gidiyorum 43 4,1008 0,58735 8,363 0,000* 
Arkadaşlarımla 

gidiyorum 
223 4,5614 0,60467 

Ailemle gidiyorum 127 4,5027 0,53611 
 
 

Yemek 

Yalnız gidiyorum 43 4,1209 0,57470 8,616 0,000* 
Arkadaşlarımla 

gidiyorum 
223 4,5660 0,53811 

Ailemle gidiyorum 127 4,5378 0,50060 
 

Restoranın 
Dışı 

Yalnız gidiyorum 43 3,5665 0,74020 1,174 0,319 
Arkadaşlarımla 

gidiyorum 
223 3,7566 0,73595 

Ailemle gidiyorum 127 3,7958 0,59929 
 

Garsonun 
Davranışları 

Yalnız gidiyorum 43 3,7648 3,6876 2,949 0,033* 

Arkadaşlarımla 
gidiyorum 

223 4,0451 3,8315 

Ailemle gidiyorum 127 4,1122 4,0730 
 

Garsonun 
Görünümü 

Yalnız gidiyorum 43 4,1176 3,7558 7,815 0,000* 
Arkadaşlarımla 

gidiyorum 
223 4,3421 4,2030 

Ailemle gidiyorum 127 4,3269 4,3701 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde “Restoranın İçi”, “Tuvalet”, “Yemek”, “Garsonun Davranışları” ve 

“Garsonun Görünümü” alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. “Restoranın Dışı” 

alt boyutunda ise istatistiksel olarak herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. Farkların hangi 

kategoriler arasında olduğunu belirleyebilmek için Scheffe testine başvurulmuştur. Scheffe testi 

sonuçları Tablo 5. 16.’da sunulmuştur.  
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Tablo 5.16.  Restorana Gidilen Kişi(lere) Göre Restoran Temizlik Unsurları Boyutları Çoklu 

Karşılaştırılması (Scheffe) Tablosu 

Boyutlar Restorana Gidilen 
Kişi(ler) 

 Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 

Restoranın İçi Arkadaşlarımla 
gidiyorum 

Yalnız 
gidiyorum 

0,41380* 0,001 

Ailemle gidiyorum Yalnız 
gidiyorum 

0,40602* 0,002 

Tuvalet Arkadaşlarımla 
gidiyorum 

Yalnız 
gidiyorum 

0,46065* 0,000 

Ailemle gidiyorum Yalnız 
gidiyorum 

0,40192* 0,001 

Yemek Arkadaşlarımla 
gidiyorum 

Yalnız 
gidiyorum 

0,44504* 0,000 

Ailemle gidiyorum Yalnız 
gidiyorum 

0,41690* 0,000 

Garsonun Görünümü Arkadaşlarımla 
gidiyorum 

Yalnız 
gidiyorum 

0,44721* 0,004 

Ailemle gidiyorum Yalnız 
gidiyorum 

0,61426* 0,000 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğine restoranın içi, tuvalet, yemek ve garson durumu alt boyutları 

açısından, restorana ailesi veya arkadaşları ile giden katılımcıların ortalamaları restorana yalnız 

giden katılımcılara göre daha yüksektir. Bununla birlikte ANOVA sonuçlarında “Garson 

Davranışları” alt boyutunda farklılık tespit edilmesine rağmen Scheffe sonuçlarına göre 

herhangi bir farklılık tespit edilememiştir.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin meslek gruplarına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonuçları 

Tablo 5. 17.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 5.17. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Meslek Gruplarına Göre 

Karşılaştırılması 

 Meslek 
Grupları 

n Ortalama Standart 
Sapma 

F-Değeri Anlam 
Düzeyi 

 
Restoranın 

İçi 

Kamu çalışanı 131 4,4676 0,51965  
2,760 

 
0,042* Özel sektör 

çalışanı 
121 4,3399 0,60353 

Öğrenci 112 4,2465 0,65942 
Çalışmıyor 35 4,3630 0,69421 

 
Tuvalet 

Kamu çalışanı 131 4,5289 0,54012  
0,412 

 
0,744 Özel sektör 

çalışanı 
121 4,4517 0,59791 

Öğrenci 112 4,4728 0,57971 
Çalışmıyor 35 4,4997 0,60885 
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Tablo 5.17. Devamı 

 
Yemek 

Kamu çalışanı 131 4,5869 0,47620  
1,666 

 
0,174 Özel sektör 

çalışanı 
121 4,4531 0,61335 

Öğrenci 112 4,5063 0,54215 
Çalışmıyor 35 4,4144 0,54888 

 
Restoranın 

Dışı 

Kamu çalışanı 131 3,7367 0,65507  
0,813 

 
0,487 Özel sektör 

çalışanı 
121 3,8230 0,69924 

Öğrenci 112 3,6805 0,72220 
Çalışmıyor 35 3,7555 0,83328 

 
Garsonun 

Davranışları 

Kamu çalışanı 131 3,9486 0,90373  
0,262 

 
0,853 Özel sektör 

çalışanı 
121 3,8630 0,87112 

Öğrenci 112 3,8860 0,88691 
Çalışmıyor 35 3,8401 0,85281 

 
Garsonun 
Görünümü 

Kamu çalışanı 131 4,2977 0,73059  
3,532 

 
0,015* Özel sektör 

çalışanı 
121 4,2488 0,72813 

Öğrenci 112 4,0098 0,82418 
Çalışmıyor 35 4,3021 0,62978 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde restoran temizlik unsurları alt boyutlarından “Restoranın İçi” ve 

“Garsonun Görünümü” boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmektedir. Bununla birlikte 

“Tuvalet”, “Yemek”, “Restoranın Dışı” ve “Garsonun Davranışları” alt boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Farkların hangi kategoriler arasında olduğunu tespit 

etmek adına Scheffe testi uygulanmıştır. Scheffe testi sonuçları Tablo 5. 18.’de sunulmuştur.  

 

Tablo 5.18. Meslek Gruplarına Göre Restoran Temizlik Unsurları Boyutları Çoklu 

Karşılaştırılması (Scheffe) Tablosu 

Boyutlar Meslek Grubu  Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 
Restoranın İçi Kamu çalışanı Öğrenci 0,22114*  0,045 

Garsonun Görünümü Kamu çalışanı Öğrenci 0,28790* 0,032 

*:p<0,05 

 

Tabloya göre, kamu çalışanlarının restoran temizlik unsurları alt boyutlarından 

restoranın içi ve garson görünümü ortalamaları, öğrenci katılımcıların ortalamalarına göre daha 

yüksektir.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin gelirlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla ANOVA uygulanmıştır. Analiz sonucunda 

katılımcıların gelirlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). 
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Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin restorana gitme sıklıklarına göre restoran 

temizlik unsurları alt boyutlarına verdikleri önemin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 

amacıyla bağımsız örneklem t-testine başvurulmuştur. Katılımcıların son bir ay boyunca 

restorana gitme sıklıklarına bakıldığında, hiç gitmeyen (13), 1-2 defa giden (109), 3-4 defa giden 

(141), 5-6 defa giden (59), 7-8 defa giden (32) ve 9 ve üstü giden (44) olduğu tespit edilmiştir. 

Merkezi limit teoreminin sağlanması açısından kategoriler birleştirilmiş ve iki kategoriye 

indirgenmiştir.  Yapılan t-testi sonuçları Tablo 5. 19. ‘da sunulmuştur. 

 

Tablo 5.19. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Restorana Gitme 

Sıklıklarına Göre Karşılaştırılması 

 Restorana Gitme 

Sıklığı 

n Ortalama Standart 

Sapma 

t-

Değeri 

Anlam 

Düzeyi 

Restoranın 

içi 

0-2 defa 122 4,2691 0,65671 -1,908 0,057 

3 veya daha fazla 276 4,3944 0,58012 

Tuvalet 0-2 defa 122 4,4087 0,58754 -1,796 0,073 

3 veya daha fazla 276 4,5206 0,56630 

Yemek 0-2 defa 122 4,4059 0,53748 -2,483 0,013* 

3 veya daha fazla 276 4,5526 0,54627 

Restoranın 

Dışı 

0-2 defa 122 3,7087 0,69815 -0,734 0,463 

3 veya daha fazla 276 3,7650 0,70775 

Garsonun 

Davranışları 

0-2 defa 122 3,9645 0,79467 1,141 0,255 

3 veya daha fazla 276 3,8611 0,91722 

Garsonun 

Görünümü 

0-2 defa 122 4,1768 0,71214 -0,457 0,648 

3 veya daha fazla 276 4,2145 0,77769 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde, yemek alt boyutunda son bir ay içerisinde 3 veya daha fazla defa 

restorana gitmiş katılımcılar, hiç gitmeyen veya 2 defa giden katılımcılarından daha fazla 

ortalamaya sahiptir. Diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır.  

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin gittikleri restoran türüne göre restoran 

temizlik unsurları alt boyutlarına verdikleri önemin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 

amacıyla bağımsız örneklem t-testine başvurulmuştur. Katılımcıların gittikleri restoran 

türlerine bakıldığında alakart restorana giden (229), tabldot restorana giden (22), self-servis 

restorana giden (50), fast-food restorana giden (96) ve diğer restoran türlerinden birini tercih 

eden (1) katılımcı olduğu görülmüştür. Merkezi limit teoreminin sağlanması açısından 

kategoriler birleştirilmiş ve iki kategoriye indirgenmiştir.  Yapılan t-testi sonuçları Tablo 5. 20. 

‘de sunulmuştur. 
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Tablo 5.20. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Gittikleri Restorana Göre 

Karşılaştırılması 

 Gidilen Restoran Türü n Ortalama Standart 
Sapma 

t-
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
içi 

Alakart Restoran 229 4,4576 0,51638 3,795 0,000* 
Diğer Restoranlar 169 4,2184 0,68879 

Tuvalet Alakart Restoran 229 4,5489 0,52578 2,567 0,011* 
Diğer Restoranlar 169 4,4005 0,62538 

Yemek Alakart Restoran 229 4,5913 0,43975 3,421 0,000* 
Diğer Restoranlar 169 4,3936 0,64938 

Restoranın 
Dışı 

Alakart Restoran 229 3,7889 0,65625 1,375 0,170 
Diğer Restoranlar 169 3,6909 0,76260 

Garsonun 
Davranışları 

Alakart Restoran 229 3,8928 0,88506 -0,178 0,859 
Diğer Restoranlar 169 3,9086 0,87567 

Garsonun 
Görünümü 

Alakart Restoran 229 4,3188 0,69215 3,482 0,001* 
Diğer Restoranlar 169 4,0490 0,81301 

*:p<0,05 

 

Tablo incelendiğinde, alakart restoran müşterilerinin diğer restoran müşterilerine 

kıyasla restoran içi, tuvalet, yemek ve garson görünümü alt boyutlarında daha yüksek 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Restoranın dışı ve garson davranışları alt 

boyutlarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin restoranda ödedikleri ortalama para 

miktarına göre restoran temizlik unsurları alt boyutlarına verdikleri önemin farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testine başvurulmuştur. 

Katılımcıların restoranda ödedikleri ortalama para miktarına bakıldığında 0-50 TL aralığında 

ödeme yapan (158), 51-100 TL aralığında ödeme yapan (152), 101-150 TL aralığında ödeme 

yapan (39), 151-200 TL aralığında ödeme yapan (18) ve 201 TL veya üzeri ödeme yapan (30) 

katılımcı olduğu görülmüştür. Merkezi limit teoreminin sağlanması açısından kategoriler 

birleştirilmiş ve iki kategoriye indirgenmiştir.  Yapılan t-testi sonuçları Tablo 5. 21. ‘de 

sunulmuştur. 
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Tablo 5.21. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Restoranda Ödedikleri 

Para Miktarına Göre Karşılaştırılması 

 Ödenen Miktar n Ortalama Standart 
Sapma 

t-
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
içi 

0-50 TL 158 4,3273 0,63023 -0,848 0,397 
51 TL veya üzeri 239 4,3801 0,59293 

Tuvalet 0-50 TL 158 4,4744 0,57880 -0,424 0,672 
51 TL veya üzeri 239 4,4994 0,57245 

Yemek 0-50 TL 158 4,4905 0,51153 -0,580 0,562 
51 TL veya üzeri 239 4,5231 0,56985 

Restoranın 
Dışı 

0-50 TL 158 3,6113 0,72071 -3,319 0,001* 
51 TL veya üzeri 239 3,8473 0,67544 

Garsonun 
Davranışları 

0-50 TL 158 3,8074 0,87657 -1,628 0,104 
51 TL veya üzeri 239 3,9548 0,88658 

Garsonun 
Görünümü 

0-50 TL 158 4,2283 0,64932 0,478 0,633 
51 TL veya üzeri 239 4,1912 0,82000 

*:p<0,05 
 

Tablo incelendiğinde, restoranda ödedikleri ortalama miktar 50 TL ve üzerinde olan 

katılımcıların restoran dışı alt boyutu ortalamalarının restoranda 0-50 TL aralığında ödeme 

yapan katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlar açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin daha önce herhangi bir restoranda aşçı veya 

servis elemanı olarak çalışıp çalışmadıklarına göre restoran temizlik unsurları alt boyutlarına 

verdikleri önemin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testine 

başvurulmuştur. Yapılan t-testi sonuçları Tablo 5. 22. ‘de sunulmuştur. 

 

Tablo 5.22. Katılımcıların Restoran Temizlik Unsurları Boyutlarının Hayatlarında Aşçı/Servis 

Elemanı Olarak Çalışma Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Aşçı/Servis Elemanı 
Olarak Çalışma 

n Ortalama Standart 
Sapma 

t-
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Restoranın 
içi 

Evet 189 4,2891 0,65626 -2,150 0,032* 
Hayır 209 4,4195 0,55391 

Tuvalet Evet 189 4,4168 0,62234 -2,333 0,020* 
Hayır 209 4,5507 0,52141 

Yemek Evet 189 4,4551 0,58587 -1,834 0,067 
Hayır 209 4,5555 0,50651 

Restoranın 
Dışı 

Evet 189 3,6536 0,72124 -2,274 0,007* 
Hayır 209 3,8432 0,66774 

Garsonun 
Davranışları 

Evet 189 3,8708 0,89067 -0,509 0,611 
Hayır 209 3,9159 0,87805 

Garsonun 
Görünümü 

Evet 189 4,0671 0,82269 -3,417 0,001* 
Hayır 209 4,3234 0,67223 

*:p<0,05 
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Tablo incelendiğinde, restoranın içi, tuvalet, restoranın dışı ve garsonun görünümü alt 

boyutlarında hayatlarında daha önce aşçı veya servis elemanı olarak çalışmamış katılımcılar 

hayatlarında daha önce aşçı veya servis elemanı olarak çalışmış katılımcılara göre daha yüksek 

ortalamaya sahiptirler. Bununla birlikte garson davranışları ve yemek alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

 

5. 6. Katılımcıların Restoran Temizlik Algısı Unsurları İle Restoran Temizliğinden 

Tatminleri Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Katılımcıların restoran temizlik algısını oluşturan unsurlar ile restoran temizliğinden 

duydukları tatmin arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirlemek amacıyla basit 

korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Basit korelasyon analizi, iki değişkenin var olduğu 

durumlarda bu değişkenlerin bağımlı veya bağımsız olmasına bakılmaksızın aralarındaki 

ilişkinin derecesini/kuvvetini/gücünü ve yönünü belirleme amacı ile kullanılmaktadır. 

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında bir değer almaktadır. Korelasyon katsayısının pozitif 

olması ilgili değişkene ilişkin değerlerin artması durumunda diğerinin de artması veya ilgili 

değişkene ilişkin değerler azaldıkça diğerinin değerlerinin de azalması anlamına gelmektedir. 

Korelasyon katsayısının negatif olması durumunda ise tam tersi bir olay söz konusudur. 

Korelasyon katsayısının +1 olması değişkenler arasında doğru yönlü tam bir ilişkinin varlığını 

işaret ederken, korelasyon katsayısının -1 olması ters yönlü tam bir ilişkinin varlığını 

göstermektedir. Bununla birlikte korelasyon katsayısının sıfıra eşit olması değişkenlerin 

birbirleri ile bir ilişkilerinin olmadığını ortaya koymaktadır  (Mayers, 2013: 105; Ural ve Kılıç, 

2018: 231-232). Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının (r) 0,00 ile 0,19 arasında 

olması durumunda çok düşük düzeyde ilişki olduğu söylenebilir. Korelasyon katsayısının aldığı 

değerler 0,20 ile 0,39 arasında değişiyorsa zayıf (düşük) ilişki, 0,40 ile 0,69 arasında değişiyorsa 

orta düzeyde ilişki, 0,70 ile 0,89 arasında değişiyorsa kuvvetli (yüksek) ilişki, 0,90 ile 1,00 

arasında değişiyorsa da çok kuvvetli ilişki olduğu söylenebilir (Alpar, 2016: 419).  

Araştırma kapsamında katılımcıların restoran temizlik algısı unsurları ile restorandan 

tatminleri arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo 5. 23.’de sunulmuştur. 

Tablo 5.23. Katılımcıların Restoran Temizlik Algısı Unsurları İle Restorandan Tatminleri 
Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Tatmin 
Restoran Temizlik Algısı Unsurları 0,528* 
Anlamlılık 0,000 
N 399 
*Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır (çift yönlü) 
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Yapılan korelasyon analizine göre tablo incelendiğinde, katılımcıların restoran temizlik 

algısı unsurları ve restoran tatminleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (r=0,528; p<0,01). Buna göre katılımcıların restoran temizlik restoran temizlik 

algıları arttıkça restorandan duydukları genel tatminlerinin de arttığı söylenebilir.  

 

5.7. Katılımcıların Restoran Temizlik Algısı Unsurları İle Restoran Tatminleri Arasındaki 

Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Regresyon analizi, bağımlı bir değişken ile bağımlı değişken üzerinde etkisi olduğu 

düşünülen bağımsız değişken veya değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir model ile 

açıklanmasıdır Burada bağımlı değişken Y ve bağımsız değişken X ile ifade edilmek üzere; basit 

doğrusal regresyon matematiksel modeli (Y=a+bX) şeklinde formüle edilebilir. Model 

kapsamındaki “a” katsayısı sabite ait beta değerini, “b” katsayısı ise bağımsız değişkenlerin 

sahip olduğu beta katsayılarını ifade etmektedir (Ural ve Kılıç, 2018: 237). Bu bağlamda, 

katılımcıların restoran temizlik algısını oluşturan unsurlar ile restorandan tatminleri arasındaki 

sonuç ilişkilerini matematiksel bir model aracılığı ile ortaya koyabilmek adına basit doğrusal 

regresyon analizinden faydalanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları Tablo 5. 24.’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5.24. Katılımcıların Restoran Temizlik Algısı Unsurları ile Restoran Tatmini Arasındaki 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize Katsayılar  
t 

 
P 

B Std. Hata Beta 
(Sabit) 1,756 0,222  7,894 0,000 
Restoran 
Temizlik 
Algısı 
Unsurları 

0,650 0,053 0,528 12,372 0,000 

Bağımlı Değişken: Restoran Tatmini 
R: 0,528; R2: 0,278; Düzeltilmiş R2: 0,276; Model için F: 153,064; p=0,000; s.d.: 1 

 

Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda tablo incelendiğinde, modelin 

anlamlı (F=153, 064) olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız değişken olan restoran temizlik algısı 

unsurlarının bağımlı değişken olan katılımcıların restoran tatminlerini açıklama oranı olan R2 

değeri 0,278 olarak bulgulanmıştır. Buna göre, katılımcıların restoran tatmininin %27,8’ini 

restoran temizlik algısını oluşturan unsurlar ile açıkladığını göstermektedir. Bununla birlikte 

katılımcıların restoran temizlik algılarındaki bir birimlik artış, restoran tatminlerini 0,528 birim 

arttırmaktadır.   
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Müşterilerin restoran temizlik algılarının, restoran tatminleri üzerindeki etkisini 

araştırmak üzere yapılan bu tez çalışmasının, Mersin şehir merkezinde ikamet etmekte olan 

restoran müşterileriyle yapılan araştırma sonuçlarına dair bulgular, gerçekleştirilen çeşitli 

analiz yöntemleri sonucunda ortaya konulmuştur. Elde edilen bulguların, alan yazında daha 

önce farklı ve benzer çalışma alanlarında gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı çalışmalar ile 

benzeştiği veya ayrıştığı noktalar bu bölüm içerisinde ifade edilecektir. Bununla birlikte, 

çalışmanın ilişiğindeki alanlara yönelik ne tür öneriler sunabileceği üzerinde durulacaktır.   

Çalışma bulgularından hareketle müşterilerin restoran temizliği ile ilgili genel 

görüşlerinin ve restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin genel ortalamaya göre yüksek 

olduğu görülmektedir. Tez çalışmasında kullanılan restoran temizlik unsurları ölçeği Barber ve 

Scarcelli (2010) tarafından geliştirilmiştir. Orijinal ölçek 23 maddeden oluşmakta ve 5 boyutlu 

bir faktör yapısı ortaya koymaktadır. Yoo (2012) tarafından restoran temizlik algılamalarındaki 

kültürlerarası farklılığın ölçülebilmesi adına bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada ölçeğin insan 

faktörünü barındırmadığını öne sürülerek ölçek maddelerine eklemelerde bulunulmuştur.  

Çalışma sonucunda Yoo (2012) tarafından geliştirilen ölçek 23 maddeden oluşmakta ve 7 

boyutlu bir faktör yapısı ortaya koymaktadır. Çalışmada kullanılan ölçek her iki ölçeğin de 

birleşiminden oluşmaktadır. Bununla birlikte, tez çalışmasının örneklem grubunu oluşturan 

Mersin şehir merkezinde yaşayan restoran müşterilerinin restoran temizlik unsurlarına 

verdikleri önemi ölçmek üzere kullanılan restoran temizlik unsurları ölçeğine yapılan faktör 

analizi sonucunda, katılımcıların restoran temizlik unsurlarını altı boyutta algıladıkları ve bu altı 

boyutun açıklanan toplam varyansın %68,626’sını karşıladığı görülmüştür. Restoran temizlik 

unsurlarını oluşturan altı boyutun açıkladığı varyans oranları; “restoranın içi” (%17,746), 

“tuvalet” (%13,964), “yemek” (%12,396), “restoranın dışı” (%10,644), “garsonun davranışları” 

(%7,383) ve “garsonun görünümü” (%6,494) olarak tespit edilmiştir. Bu haliyle ölçek faktörleri 

her iki çalışmayı da desteklememektedir. Bu tez çalışması ile restoran temizlik unsurları 

ölçeğinin kullanıldığı diğer çalışmalar arasında oluşan faktör yükleri ve faktör boyutlarındaki 

farklılıkların sebebi olarak, çalışmalardaki farklı örneklem türleri ve örneklem büyüklükleri ve 

madde farklılıkları gösterilebilir. Markovic, Raspor ve Segaric (2010)’e göre restoran 

müşterilerinin restoran temizlik beklentileriyle karşılaştıkları restoran temizliği arasındaki en 

büyük fark “temiz tuvalet” faktöründe meydana gelmektedir. Bununla birlikte müşterilerin 

restorandan beklentilerini meydana getiren yedi faktörden en önemlisi “restoran ve servis 

personeli temizliği” olmuştur. Tez çalışması bu açıdan ilgili çalışmayı desteklemektedir. 

Restoran temizlik unsurları alt boyutlarında, bu çalışmada elde edilen bulgulara göre en 

yüksek ortalama “yemek” (4,5085) faktöründe gözlenmiştir. Sonrasında en yüksek ortalama 
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sırasıyla “tuvalet” (4,5065) ve “restoranın içi” (4,3664) faktörlerinde tespit edilmiştir. Bu 

bulguyu doğrulayan bir başka veri de “restoran kalitesini değerlendirirken en çok önem 

verdiğiniz özellik nedir?” sorusunun bulgularında görülmektedir. İlgili soruya verilen cevaplara 

yapılan frekans analizi sonucunda, katılımcıların %29,2’si “yemeğin lezzeti” cevabını verirken, 

%26,8’i ise “temizlik cevabını vermiştir. Sonuç olarak, katılımcıların restoran temizliği 

algılamalarında ve restoran kalitesini değerlendirmede temizliği önemli bir faktör olarak 

görmelerine rağmen yemek yeme faaliyetine ve yemeğin kendisine daha fazla önem verdikleri 

ileri sürülebilir.  

Restoran temizliğine dair genel görüşler ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda 

araştırmaya katılan restoran müşterileri restoran temizliğine dair genel görüşleri tek bir faktör 

altında toplanmaktadır.  Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan tek faktör açıklanan 

toplam varyansın %71,058’ini karşılamaktadır. Ölçeğe uygulanan betimleyici istatistik test 

neticesinde en yüksek ortalamalı maddelerin sırasıyla, “restoranın temiz olması önemlidir,” 

(4,6015), “temiz bir restoran genel memnuniyetimi yükseltir.” (4,5313) ve “bir restorana tekrar 

gitme kararımda restoranın temizliği önemlidir.” (4,4917) olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 

araştırmaya katılan restoran müşterilerinin, restoranı tekrar ziyaret etme, memnuniyet, şikâyet 

niyeti ve hizmet kalitesi değerlendirmelerinde restoran temizliğini önemli bir değerlendirme 

aracı olarak gördükleri dile getirilebilir.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği fark testi ile sınanmıştır. Araştırma bulgularından 

hareketle, kadın katılımcıların restoran temizlik algısını oluşturan unsurlardan “restoranın içi”, 

“tuvalet”, “yemek” ve “garsonun görünümü” alt boyutlarına erkek katılımcılardan daha fazla 

önem verdikleri görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kadın katılımcıların erkek katılımcılara 

kıyasla restoran temizliğine karar verirken daha fazla boyutu göz önünde bulundurdukları 

tespitinde bulunulabilir.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin yaşlarına göre farklılık 

gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi sonucuna göre, 22-36 yaş arası 

katılımcıların restoran temizlik unsurlarından  “restoranın içi” alt boyutuna 18-21 yaş 

aralığındaki katılımcılara göre daha fazla önem verdikleri söylenebilir. Bununla birlikte, 37 ve 

üstü katılımcılar da “restoranın içi” alt boyutuna 18-21 yaş aralığındaki katılımcılardan daha 

fazla önem vermektedirler. Buradan yola çıkılarak yaş arttıkça restoranın içindeki temizlik 

unsurlarına daha fazla önem verildiği söylenebilir. Ayrıca 37 ve üstü yaşlardaki katılımcıların 

“garson davranışları” alt boyutuna verdikleri önem 22-36 yaş arasındaki katılımcılardan daha 

yüksektir. Buradan hareketle, yaşın artmasıyla birlikte müşterilerin garsonun davranışlarına ve 

hareketlerine daha çok önem verdikleri ifade edilebilir.  



Aykut Göktuğ Soylu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

70 

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin eğitim durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi sonucuna 

göre,  ön lisans ve üstü mezunlarının restoran temizlik unsurlarından “restoranın içi”, “tuvalet” 

ve “yemek” alt boyutlarına lise ve altı mezunlarına göre daha çok önem verdikleri 

görülmektedir. Eğitim düzeyinin artması, restoran içindeki temizlik unsurlarına verilen önemi 

arttırmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça gelişen farkındalığın bu farklılığa neden olduğu 

söylenebilir. Nitekim bu sonuç, Koçbek (2005) ve Uygur ve Doğan (2013)’ın çalışmaları ile 

benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmada da yiyeceklerin tazeliği, lezzeti gibi unsurların 

restoran deneyiminde belirleyici olduğu, bireylerin restoranda geçirdikleri zamanı kayıp olarak 

görmedikleri, müşterilerin yemek konusunda bilgi sahibi oldukları, günümüz restoran 

müşterilerinin yemek konusunda bilinçli oldukları söylenebilir.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin medeni durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi sonucuna göre, evli ve 

çocuklu katılımcılar restoran temizlik unsurlarından “garsonun davranışları” alt boyutunu 

bekâr katılımcılara göre daha çok önemsedikleri görülmektedir. Yine bu farklılığa destek olan 

bir başka bulgu ise, katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin restorana 

kiminle gittiklerime göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark 

testidir. Restorana ailesi veya arkadaşları ile giden katılımcıların restoran temizlik 

unsurlarından “restoranın içi”, “tuvalet”, “yemek” ve “garson durumu” alt boyutlarına restorana 

yalnız giden katılımcılara göre daha çok önem verdikleri görülmektedir. Bu iki durum araştırma 

sonuçları açısından dikkat çekicidir. Bu sonuçla benzerlik gösteren bir başka çalışma Kılıç ve 

Pelit (2004) tarafından gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışmada bireylerin aile rolleri nedeniyle tatil 

deneyimlerini tam olarak yaşayamadıkları için memnuniyetleri düşük olduğu bulgulanmıştır. 

Tez çalışmasında ise bireylerin aileleri ve arkadaşları ile yaşadıkları restoran deneyimlerinde 

restoran temizlik unsurlarına yalnız veya bekâr bireylere göre daha fazla önem verdikleri tespit 

edilmiştir. Bir başka deyişle katılımcılar aileleri ve arkadaşları içerisindeki rolleri nedeniyle 

restoran temizlik unsurlarına karşı daha dikkatli olmaktadırlar. Nitekim katılımcılar yalnız 

olduklarında restoran temizliği ile ilgili pek çok unsuru göz ardı edebilmektedirler.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin meslek gruplarına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi sonucuna göre, kamu 

çalışanlarının restoran temizlik unsurlarından “restoranın içi” ve “garson görünümü” alt 

boyutlarına öğrencilerden daha çok önem verdikleri görülmektedir. Bu durumun sebeplerinden 

biri öğrencilerin maddi kısıtlar nedeniyle gidebilecekleri restoranların kısıtlı olması ve 

önceliklerinin restoran temizliği olmamasından ileri gelmektedir. İkincisi ise kamu 

çalışanlarının özellikle ekonomik getirilerinin etkisi ile daha fazla restorana gidebilme ve 

seçebilme şansının olmasıdır. Daha fazla restoran seçme imkânı olan bireyler restoranda yemek 
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yemenin sadece besinsel olarak getirilerine değil; kendilerini rahat hissedebilecekleri, güzel 

zaman geçirebilen, temiz olan, iyi hizmet alınan ve tatmin olabilecekleri bir restoran arayışına 

girebilmektedirler. Bu nedenle, kamu çalışanlarının restoran temizlik unsurlarına öğrencilere 

göre daha çok önem vermesi olasıdır.  

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin restorana gitme 

sıklıklarına göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi 

sonucuna göre, son bir ay içerisinde 3 veya daha fazla defa restorana gitmiş katılımcıların 

restoran temizlik unsurlarından “Yemek” alt boyutuna restorana hiç gitmeyen veya 2 defa giden 

katılımcılardan daha çok önem verdikleri görülmektedir. Restorana daha sık giden 

katılımcıların yaşadıkları çevrede bulunan restoranları tanıyarak, güven ve sadakat 

oluşturdukları, bu sayede yemeğinin temiz olduğunu bildikleri yerleri tercih ettikleri 

düşünülebilir. Bu nedenle restorana daha az giden katılımcılar için her restorana gidiş farklı bir 

deneyim olacağından temizlik algılarını göz ardı etmiş olabilecekleri ifade edilebilir. 

Katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin gittikleri restoran türüne 

göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi sonucuna göre, 

alakart restoran müşterilerinin restoran temizlik unsurlarından “restoranın içi”, “tuvalet”, 

“yemek” ve “garsonun görünümü” alt boyutlarına diğer restoran müşterilerinden daha çok 

önem verdikleri görülmektedir. Yine bu farklılığa destek olarak gösterilebilecek bir başka bulgu 

ise katılımcıların restoran temizlik unsurlarına verdikleri önemin restoranda ödedikleri para 

miktarına göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi 

sonucudur. Buna göre, restoranda ödedikleri ortalama miktar 50 TL ve üzerinde olan 

katılımcıların restoran temizlik unsurlarından “restoranın dışı” alt boyutuna restoranda 0-50 TL 

aralığında ödeme yapan katılımcılara göre daha fazla önem verdikleri görülmektedir.  Bu 

duruma alakart restoranların diğer restoran türlerine göre (fast food, self-servis, tabldot vb.) 

görece daha pahalı olması sebep olarak gösterilebilir. Ünal, Akkuş ve Akkuş (2014)’a göre 

restoran atmosferi duygular üzerinde etkili olmaktadır. İyi bir restoran atmosferi pozitif 

duygular üzerinde etkili olurken; kötü bir atmosfer ise negatif duyguları etkilemektedir. Alakart 

restoranların özellikle atmosfer konusunda diğer tip restoranlara kıyasla restoran atmosferi 

konusunda daha özelleşmiş işletmeler olduğu düşünüldüğünde tez çalışmasının bu boyutu ile 

ilgili çalışmayı desteklediği söylenebilir. Nitekim “pahalı restoranlarda temizlik beklentim 

yüksektir.” (4,4536) maddesinin genel ortalamanın üzerinde olması, alakart restoran 

müşterilerinin restoran temizlik unsurlarına daha fazla önem verdiklerini destekleyen bir olgu 

olarak ileri sürülebilir.                             

Katılımcıların restoran temizlik unsurlara verdikleri önemin daha önce herhangi bir 

restoranda aşçı veya servis elemanı olarak çalışıp çalışmadıklarına göre farklılık gösterip 

göstermediğinin sınanması amacıyla yapılan fark testi sonucuna göre, hayatlarında daha önce 
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aşçı veya servis elemanı olarak çalışmamış katılımcıların restoran temizlik unsurlarından 

“restoranın içi”, “tuvalet”, “restoranın dışı” ve “garsonun görünümü” alt boyutlarına 

hayatlarında daha önce aşçı veya servis elemanı olarak çalışmış katılımcılara göre daha fazla 

önem verdikleri görülmektedir. Bu duruma daha önce aşçı veya servis elemanı olarak çalışmış 

katılımcıların restoran iç işleyişini bildikleri ve temizlik adına neler yapılıp yapılmadığının 

bilincinde olmaları sebep olarak gösterilebilir. Nitekim bu sebepten ötürü restoran temizlik 

unsurlarına çok dikkat etmedikleri sonucuna ulaşılabilir. Hayatlarında daha önce restoranda 

çalışmamış bireylerin ise restoran temizliği konusunda müşteri gözüyle yaklaşarak pek çok 

farklı boyutu göz önünde bulundurdukları söylenebilir.  

Çalışma kapsamındaki önemli sonuçlardan biri ise, algılanan restoran temizliği ile 

müşteri tatmini arasındaki orta düzeyde ilişkinin varlığıdır. Bununla birlikte restoran 

müşterileri restoran tatminlerinin neredeyse %30’unu restoran temizlik algılarıyla 

açıklamaktadırlar. Ayrıca müşterilerin restoran temizlik algılarındaki bir birimlik artış restoran 

tatminlerini 0,528 birim arttırmaktadır. Araştırma bulgularına göre restoranda sunulan ana 

ürün olan “yemek” başlıca bir etkendir; ancak restoranın genel olarak temiz olması da 

müşteriler açısından önem arz etmektedir. Tez çalışması, Mersin restoranlarına yönelik 

şikâyetlerin irdelendiği, iç tasarım ve dekor, koku, temiz ve iyi giyimli çalışanlar, çevresel 

temizlik gibi unsurlarında önemli olduğu; ancak işletmelerin “lezzet” unsuru üzerinde daha 

fazla durması gerektiği sonucuna ulaşılan Dalgıç, Güler ve Birdir (2016)’in çalışmasıyla 

benzerlik göstermektedir. 

Mersin şehir merkezinde yaşayan restoran müşterilerinin restoran temizlik algılarının 

müşteri tatminlerine etkisinin irdelendiği bu çalışmadan elde edilen sonuçlar vasıtasıyla 

uygulayıcılara sunulabilecek öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

Restoran işletmeleri, hijyen ve sanitasyon kurallarına uymanın yanı sıra restoran iç ve 

dış temizliğine de önem vermelidirler. Müşterilerin asıl gördükleri arka plan operasyonlarının 

temizliği değil; yemek yedikleri, vakit geçirdikleri ortamın temizliğidir. Restoran içindeki ve 

dışındaki unsurların temiz olmaması, arka planda ne kadar hijyenik çalışılırsa çalışılsın, 

işletmenin pis olduğu algısı yaratacaktır. Böylelikle işletmeden duyulan memnuniyetin azalması 

kaçınılmaz olacaktır denebilir. Bu sebeple özellikle restoran iç unsurlarının, tuvaletlerin ve 

servis elemanlarının temiz olmasına azami özen gösterilmelidir. Araştırma sonuçlarına göre 

restoran pahalılaştıkça restoran temizlik unsurlarına verilen önem artmaktadır. Dolaylı olarak 

tatmin olma konusunda bireylerin daha fazla unsuru göz önünde bulundurdukları söylenebilir. 

Nitekim aynı durum alakart restoran müşterileri için de geçerlidir. Restoranların hedeflediği 

müşteri kitlesine uygun olarak temizlik konusunda gerekli uygulamaları hayata geçirmeleri 

müşteri tatminini sağlama ve var olan müşteri tatminini arttırma konusunda önemli bir yer 

tutabilir.  
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Restoran temizliğinin sadece restorana gelen müşteriler için değil; aynı zamanda 

restoranda yemek yeme niyetinde olan bireyler için de çekici bir faktör olduğu göz önünde 

bulundurulması önerilebilir. Birçok restoran işletmesi rekabet avantajı elde edebilmek adına 

ürünlerini farklılaştırma veya zenginleştirme yoluna gitmektedir. Restoran temizliği de bu ürün 

farklılaştırma veya zenginleştirme yollarından biri olarak görülmelidir. Müşterilerin restoran 

temizliği ile ilgili önem verdikleri noktaların bilinmesi bu açıdan önemlidir.  

Müşteri beklentileri ile verilen hizmet arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığında 

müşteriler bu uyuşmazlığı giderebilmek adına şikâyet etme davranışı sergilemektedirler. 

İşletmeler açısından şikâyet ise bir fırsat olarak görülmelidir. Müşteri şikâyetleri işletmeler 

açısından ne kadar iyi ve ilgili olduklarını göstermek açısından önemlidir. Çünkü şikâyetiyle 

ilgilenilmiş ve çözülmüş bir müşteri hiç şikâyet etmemiş müşteriden muhtemelen daha sadık 

olacaktır (Ok, 2011: 4-5). Şikâyet etme davranışı genel bir anlamda memnuniyetsizliği ifade 

etmektedir (Sujithamrak ve Lam, 2005: 291). Yani şikâyet müşterinin olumsuz geribildirimi 

anlamına gelmektedir (Bell, Mengüç ve Stefani, 2004: 114). Satın aldığı mal veya hizmetten 

gerektiği faydayı alamadığını düşünen bireyler bu memnuniyetsizlik halini birkaç biçimde 

gösterebilmektedirler. Bunlar (Akan ve Kaynak, 2008: 3): 

-Rahatsızlığını sözlü bir biçimde iletme 

-Memnuniyetsizlik duyduğu işletmeye bir daha gitmeme 

-İşletmeye şikâyette bulunma 

-Müşterileri korumaya yönelik faaliyet gösteren birimlere başvurma 

-Umursamama ve aynı işletmeyi tercih etme 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, restoranlar işletmeleri restoran temizliğini bir rekabet 

avantajı olarak kullanabilecekleri gibi, restoran temizliğinden kaynaklanan şikâyet davranışının 

önüne geçerek, müşteri tatminsizliğine yol açan önemli unsurlarından birini bertaraf edebilirler. 

Elde edilen araştırmanın nicel sonuçları ışığında, araştırmacılara sunulabilecek 

önerilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun farklı ülkeler şehirler bazında ayrılarak farklı 

şehirlerdeki/ülkelerdeki restoran temizlik algısı ve müşteri tatmini arasındaki ilişkinin 

incelenmesi önerilmektedir. Böylelikle işletmeler restoran temizliği ile ilgili uygulamalarını 

şekillendirip değiştirilebilirler. Restoran temizlik algısı alt boyutlarından yola çıkılarak 

müşterilerin hizmet kalitesi değerlendirmeleri, tekrar ziyaret niyetleri, şikâyet davranışları 

daha geniş kapsamlı olarak ele alınabilir. Çalışmanın sadece restoran müşterileri ile 

sınırlandırıldığı düşünüldüğünde, ileriki çalışmalarda konaklama işletmeleri de araştırma 

kapsamına dâhil edilebilir.  

 Tez çalışmasına sadece Mersin şehir merkezinde ikamet etmekte olan katılımcılar dâhil 

edilmiştir. Farklı destinasyonlardan daha fazla katılımcı veya turistler de araştırmaya dahi 
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edilebilir. Ayrıca, nicel araştırma yöntemlerinin yanı sıra nitel araştırma yöntemlerinin bir kısmı 

da araştırmaya dahi edilerek restoran temizlik algısı konusu daha geniş bir biçimde 

irdelenebilir. 
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EKLER 

 

EK. 1 VERİ TOPLAMA ARACI 

RESTORAN TEMİZLİK ALGISI ANKETİ 
Sayın Katılımcı; 

Elinizdeki anket, “Restoran Temizlik Algısının Müşteri Tatminine Etkisi” adlı tez çalışmasına 

veri toplamak amacı ile hazırlanmıştır. Ankette vereceğiniz hiçbir bilgi üçüncü kişilerle ile 

paylaşılmayacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

Arş. Gör. Aykut Göktuğ Soylu     Dr. Öğr. Üyesi Hülya Taştan 

E-mail: aykutsoylu93@mersin.edu.tr     E-mail: 

hulyatastan@yahoo.com 

 

 

1- Aşağıdaki maddeler restoran temizliğini 

etkileyebilecek unsurlar hakkındadır. Lütfen, SON BİR 

HAFTADA GİTTİĞİNİZ RESTORANLARI DÜŞÜNEREK 

işaretleyiniz. (1-Hiç önemli değil, 2-Önemli değil, 3-Ne 

önemli ne değil, 4-Önemli, 5-Çok önemli) 
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1.1. Restoranın dış görünüşü  (1) (2) (3) (4) (5) 

1.2. Restoranın bahçesinin temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.3. Restoranın araç yolunun temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.4. Restoranın otoparkının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.5. Restoranın bulunduğu binanın yaşı (1) (2) (3) (4) (5) 

1.6. Restoranın bulunduğu semt/bölge (1) (2) (3) (4) (5) 

1.7. Restoran zemininin temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.8. Restoranın halılarının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.9. Restoranın pencere ve pencere kenarlarının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.10.Restoran koltuklarının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.11. Restoranın mobilyalarının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.12. Restoran duvarlarının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.13. Restoran tavan döşemelerinin temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.14. Restorandaki masa örtülerinin temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.15. Açık mutfağın temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

mailto:hulyatastan@yahoo.com
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1.16. Restoranda haşarat varlığı veya haşarat kalıntısı 

olmaması  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.17. Restoranda rutubet olmaması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.18. Restoranın denetlendiğine dair tabela olması  (1) (2) (3) (4) (5) 

1.19. Tuvalet zemininin temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.20. Tuvaletin kötü kokmaması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.21. Tuvaletin güzel kokması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.22. Tuvalette çöp olmaması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.23. Tuvaletteki çöp kutusunun temiz olması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.24. Tuvalet kâğıdı olması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.25. Tuvalette sabun olması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.26. Tuvalette suyun olması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.27. Tuvalette sıcak suyun olması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.28. Tuvalette kâğıt havlu veya el kurulama makinası 

olması 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.29. Tuvalette, çalışanlar için el yıkama işaretlerinin 

olması  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.30. Tuvalet lavabosunun temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.31. Garsonun saç stili (örneğin; taranmış, saç filesi 

kullanılmış) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.32. Garson üniformasının temizliği (1) (2) (3) (4) (5) 

1.33.Garsonun elleri ve tırnaklarının temiz/bakımlı 

olması 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.34. Garsonun takıları/aksesuarları (örneğin; küpe, 

hızma) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.35. Garsonun yiyeceğe çıplak elle dokunmaması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.36. Garsonun öksürmesi veya hapşırması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.37. Garsonun sigara içmemesi (1) (2) (3) (4) (5) 

1.38 Garsonun kötü kokmaması (1) (2) (3) (4) (5) 

1.39. Garsonun çalışırken bir şeyler yiyip içmesi (1) (2) (3) (4) (5) 

1.40. Garsonun servis etme sırası (örneğin; masayı 

sildikten hemen sonra yiyeceği servis etmesi)  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.41. Salata ve garnitürlerin tazeliği (1) (2) (3) (4) (5) 
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1.42. Yemeğin görüntüsü (1) (2) (3) (4) (5) 

1.43. Yemeğin sıcaklığı (1) (2) (3) (4) (5) 

1.44. Yiyeceklerin temas ettiği yüzeylerin temizliği 

(örneğin; tabaklar, cam eşya/zücaciye) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.45. Korunmasız/Açıkta sunulan yiyeceklerin temizliği 
(örneğin; masada bulunan üstü açık 
lezzetlendiriciler/baharatlar) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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2- Lütfen GENEL RESTORAN DENEYİMİNİZİ 

DÜŞÜNEREK kendinize uygun olan seçeneği 

işaretleyiniz. (1- Kesinlikle katılmıyorum, 2-

Katılmıyorum, 3-Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 

4-Katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum) 
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2.1. Pahalı restoranlarda temizlik beklentim yüksektir. (1) (2) (3) (4) (5) 

2.2. Restoranın kirli olduğunu düşünürsem, bunu 

restoran çalışanlarına şikâyet ederim. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.3. Temiz bir restoran genel memnuniyetimi yükseltir. (1) (2) (3) (4) (5) 

2.4. Bir restorana tekrar gitme kararımda restoranın 

temizliği önemlidir. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.5. Ucuz restoranlarda temizlik beklentim düşüktür. (1) (2) (3) (4) (5) 

2.6. Restoranın temiz olması restoran kalitesini 

değerlendirirken önemlidir. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.7. Kirli bir restoran genel memnuniyetimi düşürür. (1) (2) (3) (4) (5) 

2.8. Restoranın temiz olması önemlidir. (1) (2) (3) (4) (5) 
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3- Cinsiyetiniz?            Kadın (     )                Erkek (     ) 

4- Yaşınız?  (             ) 

5-Eğitim durumunuz? 

İlkokul (   )               Ortaokul(   )            Lise (    )                   Lisans/Önlisans (    )                   

Lisansüstü (    ) 

6- Medeni durumunuz 

Bekar(   )      Evli çocuksuz (   )          Evli çocuklu (   )            Diğer (    )____________________ (Lütfen 

belirtiniz) 

7- Restorana sıklıkla kiminle gidiyorsunuz? 

Yalnız gidiyorum (    )    Arkadaşlarımla gidiyorum (    )   Ailemle gidiyorum (     )    Diğer(    

)_________________ (Lütfen belirtiniz) 

8- Mesleğiniz? Kamu Çalışanı (   )      Özel Sektör Çalışanı (   )     Öğrenci (   )     Çalışmıyor (     ) 

9- Aylık kişisel geliriniz?    

 0-1000T (   )  1001-2000Tl (    )   2001-3000Tl (   )   3001-4000Tl (    )   4001-5000 Tl (   )     

5001 veya daha fazla (    ) 

10- Son bir ay boyunca, herhangi bir restoranda yaklaşık olarak kaç defa yemek yediniz?  

Hiç yemedim (   )                   1-2 (   )                 3-4  (   )                    5-6  (   )                   7-8  (   )                9 

veya daha fazla (    ) 

11- Servis şekline göre hangi restoran türünü sıklıkla tercih ediyorsunuz? 

Alakart (Masa Servis) Restoran (    )        Tabldot Restoran (   )      Self-Servis Restoran (   )     Fast-

Food Restoran (   )              Diğer (     )__________________ (Lütfen belirtiniz) 

12- Restoranda bir yemek için ortalama kişisel olarak ne kadar ödersiniz? 

0-50 Tl (    )               51-100 Tl (    )            101-150 Tl (    )              151-200 Tl (    )                  201 Tl 

veya daha fazla (    ) 

13- Restoran kalitesini değerlendirirken sizin için önemli olan özellik nedir? (Birden fazla 

seçilebilir.) 

Yemeğin lezzeti (    )      Temizlik (    )      Fiyat (    )      Ambiyans (    )      Servis çalışanları (    )      

Diğer_____________________   (Lütfen belirtiniz)  

14- Hayatınızda garson veya aşçı olarak çalıştınız mı?        Evet (     )               Hayır (    )  
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