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ÖZET 

Rekabetin stratejik bir öneminin olduğu bu dönemde restoranlara gelen müşterilerin 
fizyolojik olarak beslenme ihtiyaçlarının dışında sosyal, psikolojik, ekonomik faktörlerin 
etkisiyle restoranları tercih ettikleri görülmektedir. Bu nedenle müşterilerini en üst düzeyde 
memnun ederek onların yeniden işletmeye geri gelmelerini sağlayabilmek yani sadık müşteriler 
haline gelmeleri restoranlar için önemlidir. Bu doğrultuda restoranların müşterilerin zihninde 
farklılığa neden olan restoran seçimlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu bilmeleri 
gerekmektedir. Bu bağlamda restoran seçimine etki eden faktörlerin tespit edilmesi ve bu 
faktörlerin müşteri sadakati üzerine etkisini tespit etmek tezin amacını ortaya koymaktadır. 

Tez çalışması kapsamında restoran seçimine etki eden faktörlerin müşteri sadakati 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Katılımcılara yönelik veriler anket formu aracılığıyla 
toplanmıştır. Anket formu kolayda örnekleme tekniğine göre yüz yüze uygulanmıştır. 01 Nisan 
2017 tarihinde başlayan veri toplama süreci 30 gün sürmüştür. Anket uygulaması sonunda 
kullanabilir 393adet anket elde edilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde frekans analizi, t 
testi, Anova, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden 
faydalanılmıştır. Yapılan frekans analizi sonuçlarına göre çocuksuz ailelerin ve lisans düzeyinde 
eğitimli müşterilerin restoranları daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

 Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre restoran seçimine etki eden faktörler restoran 
özellikleri, personel kalitesi, yiyecekler ve kolaylıklar olarak isimlendirilmiştir. Anova analizi 
yaşa göre restoran özellikleri; restorana gitme sıklığına göre kolaylıklar algısının farklılaştığını 
göstermektedir. 

Ayrıca çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre restoran seçimine etki eden faktörlerin 
müşteri sadakati üzerinde kısmen olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Restoranların, 
müşterileri sadık müşteri haline dönüştürebilmek için restoran özelliklerine ve yiyeceklere 
önem vermeleri gerektiği söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Restoran seçimi, müşteri sadakati 
 
Danışman: Doç. Dr. Gürkan Akdağ, Mersin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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SUMMARY 

It is observed that customers coming to restaurants prefer restaurants in addition to 
their physiological needs for nutrition, social, psychological and economical reasons. For these 
reasons, it is important for restaurants to be able to ensure that restaurants are satisfied with 
their customers at the highest level and that they can return to operation again, that is to 
become loyal customers. In this direction, restaurants need to know what the factors that affect 
restaurant choices cause differences in customers' minds. In this context, it is aimed to 
determine the factors affecting restaurant selection and to determine the effect of these factors 
on customer loyalty 

Within the scope of the thesis study, the effect of factors affecting restaurant selection on 
customer loyalty was examined. The data for the participants was collected through the 
questionnaire form. Survey form was easily applied face to face according to sampling 
technique. The survey, which started on April 1, 2017, lasted 30 days. At the end of the 
questionnaire, 393 questionnaires were obtained. The data obtained by the questionnaire 
method were analyzed. Frequency analysis, t test, Anova, reliability analysis, factor analysis, 
correlation analysis and regression analysis were used in the analysis of data in the study. 
According to the results of the frequency analysis, it was determined that families without 
children and educated customers at license level prefer restaurants more 

According to the results of the factor analysis, factors affecting restaurant selection were 
named as restaurant characteristics, staff quality, foods and facilities. According to Anova 
analysis results, there is a significant difference between restaurant characteristics and age and 
convenience and going to restaurant. As a result of the correlation analysis, it was found that 
there was a significant and moderate correlation between the factors of food and convenience. 

Furthermore, according to the results of multiple regression analysis, it was determined 
that the factors affecting the restaurant selection were partially positive effects on customer 
loyalty. In order for restaurants to keep their loyal customers in their hands, it is necessary to 
consider the factor of restaurant characteristics and the factor of food from factors influencing 
restaurant selection. 

 
Key words: restaurant choice, customer loyalty 
 
Advisor: Gürkan Akdağ, University of Mersin, Department of Gastronomy and culinary arts, 
Mersin. 
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1. GİRİŞ  

  

Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yapısal ve sosyal değişimler insanları ev dışında 

yemek yemeye itmektedir. Dışarıda yemek yiyen müşterilerin sayısının artması, yiyecek içecek 

sektörünün büyümesine ve rekabetin artmasına neden olmuştur. Sayıları artan restoran 

işletmeleri ise varlıklarını sürdürebilmek için müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla çok sayıda hizmet üretmektedirler. Restoranların belli özellikleri barındırması müşteri 

için tercih sebebidir. Tercih edilen restoranlarda müşterilerin aldıkları hizmetten dolayı 

kendilerini rahat hissetmeleri müşterilerin kendilerini ait hissettikleri restoranlara sadık hale 

gelmeleri işletmeler için hayati önem taşımaktadır.   

Restoran işletmeleri rekabet avantajı sağlamak, karlarını maksimize etmek ve imajlarını 

güçlendirmek için müşterilerini anlamaya çalışmak zorundadırlar. Bu nedenle müşterilerinin 

istek ve ihtiyaçları işletmeler tarafından iyi bir şekilde tespit edildiğinde müşteriler işletmeye 

sadık hale gelmeye başlayacaklardır 

Restoran seçimine etki eden faktörlerin müşterilerin sadakatine etkisi: Mersin'de bir 

araştırma konulu bu tezin kapsamında müşteri sadakati, beslenme ve dışarıda beslenme 

konuları incelenmiştir. Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sadakat ve 

müşteri sadakati kavramlarının tanımı ve öneminden bahsedilmiştir.  

İkinci bölümde insanların neden yemek yemeleri gerektiğinden, yiyecek içecek 

işletmelerinin özelliklerinden, dışarıda yemek yeme nedenlerinden, restoran seçimine etki eden 

faktörlerden bahsedilmiştir.  

Üçüncü bölümde araştırmanın amacını, önemine ve kullanılan yöntemlere yer 

verilmiştir. Ayrıca araştırmanın kısıtlılıklarından söz edilmiş, araştırma soruları ve hipotezleri 

sunulmuş ve araştırmanın bulgularına yer verilerek bölüm sonlandırılmıştır.   

Tez çalışmasının son bölümünde araştırma sonucunda elde edilen bulgular yazın 

çerçevesinde tartışılmıştır. Restoran yöneticileri ve gelecekte yapılacak araştırmalar için 

önerilere yer verilerek tez sonlandırılmıştır.  

  

  



Uğurcan Metin, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

2  

2. MÜŞTERİ SADAKATİ  

  

2.1. Müşteri Sadakatinin Tanımı  

  

Günümüzde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, benzer amaca 

hizmet eden mal ve hizmet üreten işletmelerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle 

işletmeler artan rekabet koşullarında rekabet avantajı sağlamak ve böylece karlarını maksimize 

etmek ve imajlarını güçlendirmek için müşterilerini anlamaya çalışmak zorundadırlar 

(Albayrak, 2014: 190). Müşterilerin istek ve ihtiyaçları işletmeler tarafından iyi bir şekilde 

tespit edildiğinde müşteriler işletmeye sadık hale gelmeye başlayacaklardır (Shoemaker & 

Lewis, 1999: 345 ).  

Literatürde birçok sadakat tanımı yer almaktadır. TDK sadakati en yalın anlamıyla 'içten 

bağlılık' olarak tanımlamıştır (Türk Dil Kurumu, [TDK], 2018).  Oliver (1999) sadakati, belirli bir 

hizmet veya ürünü gelecekte tüketicinin satın alma olasılığı olarak ele almıştır (Oliver, 1999: 

34). Markaya olan sadakat ise Helm & Höser (1995: 13) tarafından bir tüketicinin bir markaya 

veya tedarikçiye yönelik duygusal temelli psikolojik bağlılığı olarak tanımlanırken; Karakaş & 

Bilgin  (2017: 602) tarafından ise işletmeye olan sadakat bir ürün ya da hizmete müşteri olma 

sıklığı veya aynı işletmeyi tercih etmek olarak tanımlanmışlardır. Yapılan tanımların ortak 

özelliklerinden yola çıkılarak sadakat bu çalışma kapsamında müşterilerin ürün veya hizmeti 

gelecekte satın alma yahut da müşteri olma sıklığına bağlı olarak müşterilerin aynı işletmeyi her 

koşulda tercih etmesi olarak ele alınmıştır.  

Müşteri sadakatinin ise genel bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak araştırmacılar 

kavrama farklı açılardan bakmışlardır ve tanımlamaya çalışmışlardır (Demirel, 2007: 60). 

Müşteri sadakati müşteri koruma prensibine göre mevcut müşterilere değer yaratılması ve 

sunulmasıyla gerçekleşir (Bayuk & Küçük, 2007: 287). Odabaşı ise (2004) müşteri sadakatini, 

müşterinin bir seçim hakkı olduğu aynı ürün ve hizmetten satın alma ya da benzer ihtiyaçlarına 

çözüm bulmak için her zamanki sıklıkla aynı işletmeyi tercih etme eğilimi, arzu ve eylemi 

şeklinde tanımlamaktadır (Odabaşı, 2004: 17). Tüketici açısından müşteri sadakati, ürün ya da 

hizmetlere ilişkin olarak, bir ihtiyaca gereksinim duyulduğunda tüketicinin aynı üründen veya 

düzenli olarak aynı işletmeden satın alma eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Walters, & Bergeil, 

1989: 497). Müşteri sadakati bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin gelecekte tekrar satın 

alınması veya işletmenin müşterisi olarak ürün ve hizmeti her koşulda yeniden alması ve 

müşteri devamlılığının sağlanmasıdır (Oliver, 1999: 34). Müşteri sadakati bağlılığı ifade 

etmektedir. Bağlılık da bireyin kendisini kişi veya gruba şartlar ne olursa olsun, birlikte olmayı 

kabul ettiğini ifade etmektir (Koçel, 2015: 534).   
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İlgili alan yazındaki tanımlardan yola çıkarak sadık müşteri, aynı işletmeden 

vazgeçmeyen diğer tüketicilere tavsiye eden, diğer işletmelerin çekiciliğine rağmen tercih ettiği 

işletmeye bağlı kalabilen müşteriler olarak tanımlanmıştır.  

  

2.2. Müşteri Sadakatinin Önemi  

  

Günümüzde işletmeler; müşteriyi memnun ederek ve memnun olan müşterilerin 

işletmelerine sadık kalmasını sağlayarak karlarını arttırabileceklerini bilmektedirler. Müşteri 

sadakatinden yola çıkarak işletmenin karlarındaki artış şöyle oranlanmıştır: İşletmelerin % 25 

ile %80 oranında yaşadığı kar artışının temelinde müşteri sadakatindeki % 5’lik artışı etkili 

olmaktadır (Öztürk, 2000: 181-182). Peter Drucker müşteri sadakatinin önemini şöyle 

vurgulamıştır: “işletmenin amacı satış yapmanın dışında, müşteri kazanmak ve müşterileri elde 

tutmaktır” (Çoban,  2005: 297).  

Müşteri sadakatinin başlıca avantajları:  

• Müşterinin ürünü tekrar satın almasını ya da işletmeyi başka tüketicilere önererek 

işletmenin devamlılığına katkıda bulunmasını sağlamaktadır (Barutçu, 2008: 320).  

• Müşteri sayısını artırmak amacıyla işletmeler maliyeti yüksek olan araştırmalar 

yapmaktadırlar.  Müşteri kazanmak için yeni müşterileri odak alan reklamlar, satış arttırma ve 

yeni müşteri kazanmayı hedefleyen çabalar işletmelerin maliyetlerinin artmasına neden 

olmaktadır. Sadık müşteriler için bu maliyetlerin kullanılmasına gerek duyulmaması işletme 

maliyetinde bir artışa gidilmesini önlemektedir (Taşpınar, 2005: 21).  

• Müşteri sadakatinin işletmelere sağladığı önemli avantajlardan bir diğeri sadık 

müşterilerin yeni müşterilere nispeten fiyat değişikliklerine karşı daha az duyarlı olmalarıdır 

(Değermen, 2006: 87). Sadık müşteriler, işletmenin mal veya hizmetlerinden sağladıkları 

faydaya, yeni müşterilere kıyasla daha fazla değer verdikleri için fiyat değişikliklerine karşı daha 

az duyarlı davranmaktadırlar.  

• Sadık müşteriler pazarda bir istikrar göstergesidir. Satışların dengeli olmasını, pazar 

payının daha doğru olarak tahmin edilmesini, istikrarlı bir pazar yönetiminin 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadırlar. Bu nedenle yöneticilerin kısa ve uzun dönemli planlar 

yapmasını ve kaynakları daha etkin kullanmasını olanaklı kılarlar (Şarlıgil, 2003: 83'den aktaran 

Erk, 2009: 64). Sadık müşterilere satış yapmak için çaba göstermek yerine ihtiyaçlarının 

hatırlatılması yeterlidir. Çünkü sadık müşteriler işletmenin temel ve üstün özelliklerini bilirler 

(Şarlıgil, 2003: 83'den aktaran Erk, 2009: 64). Sadık müşteriler, belirli bazı istisnalar dışında, 

sadık olmayan müşterilere göre daha fazla mal veya hizmet satın alma eğilimindedir 

(Değermen, 2006: 84). Bunun nedeni ise sadık müşterilerin işletmenin yeni geliştirdiği ürünlere 

karşı daha az şüphe duyması, hizmet ya da ürünleri daha fazla kullanmalarıdır.   
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Müşteri sadakatinin sağlanması sonucunda aynı ürün ve hizmetten tekrar satın alınması, 

fiyat esnekliklerinin ve hizmet etme maliyetinin düşük olması, tavsiye etme eğiliminde olunması 

işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. 

 

2.3. Müşteri Sadakatini Açıklayan Yaklaşımlar  

  

Müşteri sadakatinin daha iyi anlaşılmasını amaçlayan iki ana yaklaşım bulunmaktadır. 

Davranışsal yaklaşım sadakati belirleme ve açıklamada kullanılan ilk yaklaşımdır. Diğer bir 

yaklaşım olan tutumsal yaklaşım davranışsal yaklaşımın kısıtlarına odaklanarak öne sürülen 

tüketicilerin niyet ve tutumlarına odaklanan yaklaşımıdır. Bu iki yaklaşımın kısıtlarının 

olmasından dolayı, iki ana yaklaşımı da barındıran özelliklere sahip olan karma yaklaşım 

geliştirilmiştir (Çoşkun, 2014: 90).  

  

2.3.1. Davranışsal Yaklaşım  

  

Müşteriler tarafından tekrarlanan satın alımlar işletmelerin iş performanslarının 

satışlarının artmasına, bunun sonucunda da karlılıklarını ve değerlerini arttırmalarına olanak 

sağlayacağından bu yaklaşımın işletmelerce yeterince anlaşılması gerekmektedir (Selvi, 2007: 

33). Davranışsal yaklaşımda ürün ve hizmetin satın alınma sıklığı, satın alınma oranı, satın 

alınma olasılığı (Opperrmen 1999: 52), son harcama zamanı ve harcamanın değeri (Oyman, 

2002: 172) davranışsal sadakatin göstergeleri olarak görülmektedir.  Ha ve Jang (2014) ise 

davranışsal sadakati, müşterinin işletmeyi tekrar ziyaret etme niyeti, tekrar satın alma niyeti, 

işletmeyi başkalarına tavsiye etme niyeti, işletmenin olumlu reklamını yapma niyeti, daha fazla 

ödemeye razı olma niyeti gibi alt başlıklar ile açıklanmaktadır (Ha ve Jang 2010: 4).  

   

2.3.2. Tutumsal Yaklaşım  

  

Tutumsal sadakat, müşteri alışveriş yapmaya eğilimliyken işletmeden alışveriş yapmasa 

bile, işletmeye olan bağlılığının devam edebilmesidir (Bowen & Chen, 2011: 213). Bu 

yaklaşımda müşteriler fiyat indirimleri ve hizmet farklılıkları karşısında işletmelerini 

değiştirmemektedirler. Bunun yanında müşterilerde de işletmeye ve çalışanlara yönelik yüksek 

seviyede empati kurma eğilimi bulunmaktadır (Mckercher, & Guillet, 2010: 1).  

Müşteri sadakatinin ölçümünde tutumsal boyutlar ile memnuniyet yakın ilişkidedir. Bu 

yaklaşımda müşterinin tutumu, düşüncesi ve duyguları müşteri sadakatini etkilemektedir. Bu 

durum işletme performansının müşterinin alım öncesi beklentileriyle eşleşmesinin müşterinin 

algılamasıyla ne kadar bağlantılı olduğunu ifade etmektedir (Selvi, 2007: 36).  
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2.3.3. Karma Yaklaşım  

  

Müşteri sadakatinin özellikleri ve kapsamı davranışsal ve tutumsal boyutlarda geniş 

anlamda incelenmektedir. Bununla birlikte, bu iki boyutun her birinin tek başına gerçek müşteri 

sadakatini oluşturmada yetersiz kaldığı görülmüştür. Araştırmacılar, davranışsal ve tutumsal 

sadakatin bir kombinasyonu olan birleşik boyutu önermekte ve bunun işletmeler açısından 

gerçek müşteri sadakati oluşturmada önemini vurgulamaktadır. Tutumsal yaklaşım ve 

davranışsal yaklaşım müşterilerin ürün tercihleri, marka tercihlerinin değişimi, ürün veya 

hizmeti satın alma sıklığı ve toplam satın alma miktarına göre açıklanmaktadır. Karma 

yaklaşıma göre; işletmenin ürün ve hizmetlerini tekrar satın alması ve işletmenin ürün ve 

hizmetlerini başkalarına tavsiye etmesi şeklinde tanımlanabilir (Bowen ve Chen, 2001: 213). Bir 

diğer tanıma göre ise; karma yaklaşım iki yaklaşımı içinde barındıran marka sadakati eğilimi, 

satın alma yüzdesi, tekrar satın alma yüzdesi ve toplam satın alma yüzdesi boyutlarıyla 

ölçülmektedir (Selvi, 2007:40). 

  

2.4. Sadakatlerine Göre Müşteri Bölümleme  

  

Dick ve Basu dört çeşit sadakat düzeyinin üzerinde durmuştur. Bu düzeyler gerçek 

sadakat, gizli sadakat, sahte sadakat ve sadakatsizlik olarak isimlendirilmiştir (Değermen, 2006:  

97).  

  

2.4.1.Gerçek Sadakat  

  

 Gerçek sadık müşteri, işletmenin ürün veya hizmetlerine karşı olumlu bir tutuma sahip 

olması işletmenin sürekli müşterisi olarak ifade edilmektedir (Çamlı, 2010: 35). Bu müşteriler 

genellikle belirli bir işletmeye karşı devamlı müşteri olmakta ve rakip işletmelerin 

faaliyetlerinden en az derecede faydalanmaktadırlar (Baloğlu, 2002: 48). Genel olarak bu 

sadakat tipi diğer işletmelerin çabalarına rağmen müşterilerin işletmelerine en yüksek oranda 

sadık olduğu düzeydir (Değermen, 2006: 83).  

 Mutlak sadakatin müşteriden kaynaklı sebepleri şunlardır (Mc Goldrick, & Andre, 1997:  

75): 

• Tembellik, müşterinin yakınlık algısına uygun işletmeyi tercih etmesidir. 

• Alışkanlık, kişinin aynı işletmeye gitmesidir.  

• Rahatlık - Uygunluk, tüketici için açılış saati, ürünlerin seçimi, park etme, mesafe 

konularında çok rahat olunabilmesidir.  
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• Tam eğlenme, müşteri alışveriş yaptığı işletmeden keyif alır ve alışveriş yaptığı 

işletmeyi değiştirmek istemez.  

  

2.4.2. Gizli Sadakat  

  

Yüksek bağlılık düzeyi ile düşük satın alma gizli sadakati oluşturur. Gizli sadakat,   

müşterilerin işletmeden yeniden müşteri olmayı gerçekleştirecek satın alma gücüne sahip 

olmaması, işletmenin müşteriye ve diğer işletmelere göre mal ve hizmetlerini yüksek fiyatta 

sunması, işletmeye ulaşımın zor olması ve müşterinin diğer işletmelerin çekicilik unsurlarından 

etkilenmesi gibi sebeplerden ötürü meydana gelebilir (Öz, 2006: 13).  

  

2.4.3. Sahte Sadakat  

  

Müşterinin, işletmeden sürekli mal ve hizmet satın almasına rağmen işletmeye olumlu 

bir tutumun özümsenmediği bir sadakat düzeyidir (Rowley, & Dawes, 2000: 538). Kişisel 

faktörler dışında sahte sadakat tekrar satın alma, finansal teşvikler, uygunluk ve alternatiflerin 

olmayışı gibi faktörlerden etkilenmektedir (Baloğlu, 2002: 48).  

  

2.4.4. Sadakatsizlik  

  

Sadakatsiz müşteriler, işletmenin ürünlerine ya da hizmete karşı olumsuz tutum 

barındıran, aynı zamanda işletmenin ürün veya hizmetini satın alma ihtimalinin en düşük 

olduğu müşteriler olarak tanımlanmaktadırlar (Çamlı, 2010: 36). Sadıklık düzeyinin en düşük 

olduğu bu durumda sadakat oluşturma programları genellikle etkisiz kalmaktadır (Değermen, 

2006: 81). Bu düzeyde tutumların yetersiz olmasının iki nedeni vardır; birincisi pazara ilk giren 

işletmenin gerekli tutundurma faaliyetlerini gerçekleştirmemesi, ikincisi ise bütün ürün ve 

hizmetlerin bir birine benzemesi nedeniyle pazarda rekabetin fazla olmasıdır (Dick, & Basu, 

1994: 99-113).   

Sadakatsizliğin müşteriden kaynaklanan nedenleri şunlardır: (Mc Goldbrick, & 

Andre, 1997: 75) :  

Adamak; alışveriş yapmaktan zevk alan müşteri çapraz alışveriş sayesinde, uygun fiyata 

daha fazla ürün aldığını düşünüp kendini daha iyi hissetmektedir.  

Katmerli eğlence; müşteri farklı alternatifleri sunan rakip işletmeleri de ziyaret etmeyi 

eğlenceli bulmaktadır.  

Para tasarrufu; müşterinin gelirinin sınırlı olması ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılama 

(tatil, hobi, seyahat) güdüsüyle tasarruf yapmaya ihtiyaç duymasıdır.  
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Merak; müşteri ürün ve hizmet hakkında bilgi edinmekten hoşlanmaktadır.  

Vakit öldürme; müşterinin fazla zamanının olmasıyla alışveriş sayesinde, her gün bir 

aktivite gerçekleştirmektedir.  

  

2.5. Müşteri Sadakatinde Buz Dağı Formülü  

  

Sadık müşteriler Şekil 1'de görüldüğü gibi müşteri havuzunun en az alanını 

kaplamaktadır. Burada havuzda yer alan sadık müşterilerin kapladığı potansiyel alanın 

sürekliliği olmayan müşterilere göre daha az olduğu görülmüştür. Eğer, işletmeler müşterilerle 

iletişimlerini üst seviyede tutarak, onların dilek ve şikayetlerine gereken önemi gösterirlerse, 

ürünlerini sık sık satın almayan müşterileri de sadık müşterileri haline getirilebilirler. Böylelikle 

müşteri havuzunun içinde bulunduğunu kabul ettiğimiz kişilerin birbiriyle iletişimde oldukları 

ve işletme hakkındaki düşüncelerini diğer müşterilere aktaracakları unutulmamalıdır (Or, 2000: 

82 aktaran Çoşkun, 2007: 46).  

  

Tablo 1.  Müşteri Sadakatinde Buz Dağı Formülü  

  

Kaynak: Çoşkun, 2007: 46  
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2.6. Müşteri Sadakati Oluşturma  

  

Yoğun rekabet ortamında işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için iç ve dış 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanarak müşteri sadakati oluşturulmalıdır 

(Selvi, 2007: 49).  

Müşteri sadakatinin oluşturulmasının faktörleri şunlardır (Odabaşı, 2003: 14):  

• Müşterilere yaşam boyu değer oluşturma,  

• Kaliteli hizmet ve ürün sunma,  

• Müşterilerin arasında değerli olanlara bütçeden kaynak ayrılması,  

• Müşterilerle iletişimi devam ettirme, 

• Müşterilerin özel alanlarına saygı duyma ve bunları korumadır.  

  

2.7. Müşteri Sadakatinin Kullanıldığı Çalışmalar   

  

Müşteri sadakatiyle ilgili araştırmaların bankacılık, seyahat acenteleri, yiyecek içecek 

işletmeleri, otel işletmeleri, eczacılık, medya ve iletişim sektörlerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir.   

Değermen'in (2006) GSM sektöründeki araştırması hizmet kalitesi ile müşteri sadakati 

arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Kandampully & Suhartanto (2000) otel işletmeleri üzerine 

yaptıkları çalışmada müşteri memnuniyeti ve işletme imajıyla müşteri sadakati arasındaki 

ilişkiyi açıklamaktadır. İspir (2008) konaklama işletmelerinde yaptığı çalışmasında müşteri 

ilişkileri departmanın müşterinin konaklama tesisine olan sadakat ve bağlılığının artırılmasına 

yönelik etkisini ortaya koymuştur. Kitapçı, Yıldırım &  Çömlek (2016) bankacılık sektöründe 

yaptıkları çalışmada ise hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerindeki 

etkisini açıklamaktadırlar. Hyun (2010) zincir restoranlar üzerinde yaptıkları çalışmada kalite 

ve müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Rasha (2006)  kaliteli yemek imajı ile 

müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tunsi (2000) Cidde'de yer alan uluslararası 

restoranlar için müşteri sadakati ile ilişkili faktörler belirlemiştir. Küçükergin & Uygur (2013) 

yiyecek-içecek işletmelerinde yaptıkları çalışmada müşteri tatmini ve ataletin müşteri sadakati 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
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3. BESLENME VE BESLENME ALIŞKANLIĞI  

 

Bireyin ve toplumun sağlıklı yaşaması biyolojik, fizyolojik kültürel, ekonomik yönden 

gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlığın da temeli beslenmedir. 

  

3.1. Ev Dışı Beslenme  

  

Ev dışı yemek yeme talebinin artmasında toplumdaki sosyal ve yapısal değişimlerin 

etkisi büyüktür. Sosyal ve yapısal değişikliklerle beslenme, yaşamını sürdürme ve sağlığın 

korunması ile ilgili yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek için insanların restoranları müşteri olarak 

ziyaret ettiği bilinmektedir (Sarışık, 2017: 99).  

  

3.2. Neden Yemek Yeriz?   

  

Yemekle ilgili en temel soru, niye tükettiğimizle yani işlevselliğiyle ilgilidir. Yemek 

yemeyi hayatımızı devam ettirmek amacıyla gerçekleştirmekteyiz (Genç, 2014: 427).  

İnsan davranışlarının biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel temelleri bulunmaktadır. Bu 

davranışlara sahip olan canlının tanımı da şöyle yapılmaktadır: Kültürlenmiş bir canlı 

organizma olarak, toplum halinde bir kültür çevresinde yaşayan düşünme ve konuşma yeteneği 

olan canlı insan olarak tanımlanmaktadır (Özen, 2013: 2). Bu kadar şeyi yapan insan 

doğumundan ölümüne kadar işlevselliğini devam ettirebilmek için termodinamik kurala göre 

çalışan insan bedeninin enerji üretip enerji tüketmesi gerekmektedir. Bireyin beden çalışması 

artıkça besin tüketiminin artması, azaldıkça besin tüketiminin azalması gerekmektedir. Canlı 

varlığımızı nasıl sürdürebiliriz? sorusunun cevabı yemek yemekten geçer (Baysal, 2003: 66).  

Toplumu oluşturan bireylerin küçük yaştan beri alışmış olduğu yiyeceklerin üretiminde 

yer alan genellikle çiğ gıdaların pişirilmesi, saklanması ve kullanım sürecindeki eylemler 

beslenme ve yiyecek konusunda kültür kavramını ortaya çıkarmıştır. Yaşanılan toplumda 

oluşan kültür bireylerin restoran ve yemek seçimlerini etkilemektedir (Genç, 2014: 433). 

Biyolojik, fizyolojik, kültürel temellerin dışında insanların sevme, sevilme, ait olma, prestij, 

tanınma, özgürlük gibi nedenlerle restoranları tercih etmesi ise sosyal temelleri barındırır.  

  

3.3. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Gelişme Sebepleri  

  

Yiyecek içecek işletmeleri, yiyecek ve içeceklerin servis olanaklarını sağlayan 

müşterilere rahat ve huzurlu bir şekilde yeme içme olanağı sunan, niteliksel elemanları ile 

kişilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, donatımı, yapısı, konforu ve bakım 
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durumu gibi maddesel sosyal değeri ve hizmet kalitesi olan ekonomik, sosyal ve disiplin altına 

alınmış üretim işletmeleridir (Olcay, & Akçı, 2014: 160). İşletme ve müşteri sayısındaki 

artışların temelinde tüketici gelirindeki artışlar, artan iş yoğunluğu, çalışan kadın sayısındaki 

artışlar, zaman tasarrufu, ekonomiklik, yenilik arayışı ve evde hazırlamaktan kaçınma gibi 

nedenler etkili olmuştur. 

Rızaoğlu ve Hançer’e göre yiyecek içecek sektörünün gelişme nedenlerini zamanın kıt 

veya fazla olması, harcanabilir gelirin artması, yiyecek içecek işletmelerinin sayısının artmasına 

bağlamaktadır.  

  

3.3.1. Zaman  

  

İnsanların yeme içme eğilimini zaman iki yönden etkilemektedir. Bu etkilerden biri 

insanların boş zamanın artması, diğeri ise insanların boş zamanlarının kısıtlı olmasıdır. Boş 

zaman, büyük ölçüde işin yoğunluğu ve gerekliliğinden kurtulma, özgürleşme anlamına 

gelmektedir (Hibbins, 1996: 23). İnsanların boş zamanlarının artması, evin dışında zaman 

harcamalarını ve yeme içme ihtiyaçlarını dışarıda giderme eğilimlerini artırmaktadır. Bunların 

yanında yoğun iş yaşamı ve özellikle kadınların iş yaşamına girmesiyle oluşan zaman 

kısıtlılığından dolayı da insanlar ev dışı yerlerde yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamaya 

başlamıştır.  

  

3.3.2. Harcanabilir Gelirin Artması  

  

Ülke ekonomilerinin büyümesi, toplumsal refah düzeyini ve harcanabilir geliri 

arttırmaktadır. Ailelerde maaş veya ücret alan bireylerin sayısının artması da dışarıda yemek 

yeme için güdeleyici bir etki yaratmaktadır. Ayrıca tüm gün çalışarak yorulan kimseler de evde 

yemek pişirmenin zorluğundan kaçınmaktadırlar (Topaloğlu, & Gülten, 2003: 277).  

  

3.3.3. Yiyecek- İçecek İşletmelerinin Sayısının Artması 

  

Karlılığın yüksek olması, teknolojideki gelişmeler ve dışarıda yeme-içme olanağının ve 

isteminin artması, yiyecek-içecek işletmelerine olan yatırımların çoğalmasına neden olmaktadır 

(Hacıoğlu, & Giritlioğlu, 2007: 56). Sayıları artan yiyecek içecek işletmelerinin arasındaki 

rekabetin hız kazanması işletmelerin fiyatlarını düşürmesine sebep olmuştur. Bu da dışarıda 

sıklıkla yemek yiyen insanların sayısının artmasına yol açmıştır.  
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 3.3.4. Yaşam Tarzının Farklılaşması   

  

Toplumsal zihin yapımızda erkeğin reis olarak nitelendirilmesinden dolayı babanın 

çalışarak ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğu yaşam tarzı yerini, kadın erkek 

eşitliğine ve kadının da çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğu bir yaşam tarzına 

bırakmıştır. Restoran işletmelerini tercih eden müşterilerin kararlarının bireye özgü olmasının 

temelinde aile içindeki rollerin değişmesi de yatmaktadır (Arıker, 2012: 11).  

  

3.3.5. Seyahat Eden İnsanların Artması  

  

İnsanların boş zamanlarının ve gelirlerinin artmasıyla seyahat etme eğilimleri ve 

seyahate çıkma sıklıkları artmaktadır. İnsanlar yılda en az bir defa bile olsa tatile çıkmak 

istemektedirler. Tatile çıkan insanlar seyahatleri boyunca yeme-içme ihtiyaçlarını da 

karşılamaktadırlar. Yemek-içmek amaçlı yapılan seyahatlerin gün geçtikçe artmasının bir 

göstergesi de gastronomi amaçlı seyahat edenlerin sayılarının artması yiyecek-içecek 

işletmelerinin çoğalmasına neden olmaktadır (Rızaoğlu, & Hançer, 2013: 137).  

  

3.4. Dışarıda Yemek Yeme Amaçları  

  

Müşterileri dışarıda yemek yemeye iten çok sayıda amaçtan söz edilmektedir. Zaman 

tasarrufu, ekonomiklik, yeni insanlarla tanışma, aile/arkadaşlarla birlikte olma, eğlence, 

mutluluk, ruh halinde iyileşme, kolaylık, açlığı giderme, statü, prestij, yenilik arayışı ve evde 

yemek hazırlamaktan kaçınma gibi nedenler insanları dışarı yemek yemeğe yönelten 

sebeplerdendir (Özdemir, 2010: 220).  

  

3.4.1. Dışarıda Yeme Amaçlarının Sınıflandırılması  

  

Dışarıda yemek yeme amaçları altı başlıkta sınıflandırılmıştır (Cullen, 1994: 8; Riley, 

1994:17; Park, 2004: 93). Bu sınıflandırmalar Tablo 2'de yer almaktadır.  
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Tablo 2. Amaçlarına Göre Dışarıda Yemek Yemenin Sınıflandırılması   

Çalışma  Sınıflandırma  

Park (2004)  Yararcı  

  Hedonik  

Cullen (1994)  Kolayda Yemek  

  Sosyal Yemek  

Riley (1994)  Bilindik Yemek  

  Yeni ve Farklı Yemek  

 

Park (2004), Kore’deki fast-food restoran müşterilerinin dışarıda yemek yeme ile ilgili 

iki tüketici değerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu değerleri hedonik ve yararcı olmak üzere 

adlandırmaktadır. 

 

• Hazsal Değerler: Haz, mutluluk ve sosyal etkileşim ile dışarıda yemek yeme gibi 

amaçlarla ilişkilendirilmektedir.  

• Yararcı Değerler: Tüketicilerin kolaylık, ekonomiklik, açlık gibi amaçlarla dışarıda yemek 

yemeleri ile ilişkilendirilmektedir.  

Cullen (1994), dışarıda yemek yemenin ekonomik boyutunu incelediği araştırmasında 

sosyal yemek ve kolayda yemek ayrımını yapmaktadır.   

• Sosyal Yemek: Sosyal etkileşim, ruh halinde iyileşme, eğlence, mutluluk, statü ve prestij 

amaçları ile açıklanmaktadır.  

• Kolayda Yemek: Kolayda yemek kavramı uygunluk, açlık, ekonomiklik, evde yemek 

hazırlamaktan kaçınma gibi amaçlarla ilişkilendirilmektedir.  

Riley (1994), araştırmasında dışarıda yemek yemeyi müşterilerin iki temel ihtiyacı ile 

ilişkilendirmektedir.  

• Bilindik Yemek: Müşteriler dışarıda yemek yemeye karar verdiklerinde bildikleri ve 

daha önce tükettikleri yemekleri tercih ederek belirsizliği azaltma ihtiyacını 

karşılamaktadır. 

• Yeni ve Farklı Yemek: Bazı tüketiciler yenilik arayışı ihtiyaçlarını karşılamak için 

dışarıda yemek yemektedirler.  

  

3.4.2. Dışarıda Yemek Yemenin Nedenlerinin Boyutlandırılması  

  

Dışarıda yemek yeme amaçları; tüketicilerin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

ihtiyaçlarına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır (Özdemir, 2010: 221). Dışarıda yemek 

yeme amaçları ve boyutları Tablo 3'de gösterilmektedir.   
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Tablo 3.  Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri  

Çalışma  Sınıflandırma  Dışarıda yemek yemenin 

boyutları  

Park (2004)  Yararcı   Fizyolojik/Ekonomik  

  Hedonik  Psikolojik/Sosyal  

Cullen (1994)  Kolayda yemek  Fizyolojik/Ekonomik  

  Sosyal yemek  Psikolojik/Sosyal  

Riley (1994)  Bilindik yemek  Fizyolojik/Ekonomik  

  Yeni ve farklı yemek  Psikolojik/Sosyal  

  

Fizyolojik Boyut: Fizyolojik boyut insanların temel gereksinimi olan açlık ihtiyacının 

karşılanması yani yemek yeme olarak ifade edilmektedir (Lyon, Colquhoun, & Alexander, 2003: 

170). Bu gereksinim karşılanmaz ise, organizma zihne baskı yaparak diğer boyutların harekete 

geçmesini engelleyebilmektedir. Örneğin karnı aç olan bir kişinin, yiyecek dışında başka hiçbir 

şey düşünememesi durumudur (Demir, & Kozak, 2013: 100).  

Psikolojik Boyut: Müşterilerin yeme-içme faaliyetlerine karar vermesinde etkili 

unsurlar kişilik, tutum, öğrenme, güdüleme, algılama ve inançlar gibi faktörlerdir (Kozak, & 

Bahçe, 2012: 28). Müşterilerin restoranları tercih etme amaçları arasında ruh halinde iyileşme, 

haz ve mutluluk gibi boyutlar belirlenmiştir (Yüksekbilgili, 2014: 6261-6380).  

Sosyolojik Boyut: Müşterilerin kültür, aile, referans grupları ve sosyal sınıf yapısı 

restoran seçimindeki etkili unsurlar arasında yer almaktadır (Kozak, & Bahçe, 2012: 29). Başka 

bir tanıma göre ise restoranlarda yemek yeme amacı sosyal etkileşim, statü, prestij ve sosyal 

farklılık yaratmak gibi amaçları içermektedir (Lyon, Colquhoun, & Alexander, 2003: 171). Bekar 

ve Dönmez ( 2015: 3) yaptıkları çalışmada restoranlarda yemek yeme nedenleri arasında 

çevrede itibar kazanma isteği, yalnızlığı giderme isteği gibi unsurlar olduğunu belirtmişlerdir.  

Ekonomik Boyut: Ekonomik boyutta zaman kavramı öne çıkmaktadır. Zaman baskısı ve 

yemek pişirme becerilerine sahip olamama gibi nedenlerle yemek pişirme insan yaşantısında 

daha az yer almaktadır (Lyon, Colquhoun, & Alexander, 2003: 171). Bekar ve Dönmez (2015: 3) 

yaptıkları araştırmada evde yemek hazırlamanın zor gelmesi ve evde yemek hazırlamak için 

zamanın olmaması gibi nedenlerin insanları dışarıda yemek yemeye iten bu gibi sebeplerin 

varlığının ekonomik sebeplerle ilgili olduğunu belirtmişlerdir. 

  

3.5. Restoran Seçimine Etki Eden Faktörler  

  

Müşterilerin restoran tercihleri çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Auty (1992)'e 

göre, tüketicilerin restoran tercihlerinde en önemli gördüğü faktör yemek çeşitliliği, sonrasında 

sırayla fiyat, atmosfer ve konumdur. Clark ve Wood (1998)'un yaptığı araştırmada da 
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tüketicilerin seçimlerinde en önemli gördükleri faktör yemek çeşitliliği olarak belirlenmiştir. 

Clark & Wood araştırmasında Auty'den farklı olarak konum faktörü yerine servis faktörünü ele 

almışlardır. Sulek & Hensley (2004) restoranı diğer çevresel bileşenler ve servis kalitesi gibi iki 

unsurla kıyasladıklarında, müşteri memnuniyetinin en önemli unsurunun yiyecek kalitesi 

olduğunu belirlemişlerdir. Kivela, vd. (1997), menü çeşitliliğinin restoran seçiminde tüketiciler 

için önemli bir faktör olduğunu vurgulamışlardır. Arıker (2012), restoran seçimi etkileyen 

faktörleri ambiyans, mutfak çeşidi, yenecek yemek, yemek saati, müzik, yemeğin kiminle 

yeneceği, çocuklarla ilgili faktörlerss, kıyafet ve son olarak yemek yerinin konumu olmak üzere 

on başlıkta ifade etmiştir. Alonso vd. (2013)'nin restoran seçimi üzerine yaptığı araştırmadaki 

faktörler ise fiyat, yer, menü seçimi, ürün ve yemek deneyimi üzerinde durmuştur. Albayrak 

(2015) İstanbul'da yaptığı araştırmasında restoran özellikleri, yiyecek ve içecekler, hizmetler, 

parasal değerler olarak dört faktör üzerinde durmuştur. Restoran seçimine etki eden faktörler 

konusundaki çalışmalarda literatürde incelenmiştir. Genel olarak araştırmalarda aşağıdaki dört 

madde üzerinde durulmuştur.  

1. Restoran özellikleri  

2. Personel kalitesi  

3. Yiyecekler  

4. Kolaylıklar  

  

3.5.1. Restoran özellikleri  

  

           Yeme içme hizmeti veren restoranlar müşterilerinin dışarıda yemek yeme ihtiyaçlarını 

karşıladıkları yerlerdir. Müşteriler restoranlara sadece açlıklarını gidermek için 

gitmemektedirler. Huzurlu bir ortamda yemek-yeme ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler 

(Temeloğlu, Taşpınar, & Soylu, 2017: 253). 

  

3.5.1.1. Atmosfer  

  

1970’lerin başında ortaya atıldığından bugüne kadar işletmenin somut olarak 

tanımlanmasında önemli bir terim olan atmosfer müşteri üzerinde oldukça etkilidir (Johnson 

vd., 2004: 2). İşletmeler standart bir atmosfere sahip olmayıp lüks bir restoran, müşterilerine 

resmi atmosfer sunarken; kebap, pizza ve pasta salonları resmi olmayan rahat bir atmosfer 

sunmaktadır. Eğer bu faktörlerden biri uyumsuzluk gösterirse müşterinin düşüncesine olumsuz 

olarak yansımaktadır (Türksoy, 2002: 32).  

Atmosfer, bir müşterinin bir hizmet hakkındaki bütüncül algılamalarını etkileyen, birçok 

boyutun birleşiminden oluşan bir unsur olarak tanımlanmaktadır (Miles, Miles, & Cannon, 2012: 
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778). Atmosfer kavramı, bir işletmenin hem dış özelliklerini (binanın dış özellikleri, işaretler, 

park alanı, bekleme salonu, peyzaj gibi) hem de iç özelliklerini (tasarım, düzen, araç-gereçler ve 

dekor gibi) ifade etmektedir (Holder, & Berndt, 2011: 391). Kotler (1973: 50) atmosferi; “bir 

alışveriş ortamında müşterilerin satın alma olasılıklarını arttırmak için, bilinçli bir şekilde 

dizayn edilmesi” olarak tanımlamıştır. Bugün restoran müşterileri sadece iyi yemeğe değil, 

mükemmel bir hizmete ve keyifli bir yemek ortamına da ihtiyaç duymaktadırlar (Heung, & Gu, 

2012: 1167).   

  

3.5.1.2. Müzik  

  

Restoran ortamında müzik yayının yapılması müşteriyi etkileyen bir araç haline 

gelmiştir. Çalan müziğin insanları rahatlattığı, harekete geçirdiği, müşterileri sevindirdiği ya da 

hüzünlendirdiği düşünülmektedir (Kurt, 2008: 48). Araştırmalarda müziğin; restoranlarda ruh 

halini, zaman algısını, ürün seçimini ve sipariş edilen miktarı etkileyebileceğini göstermektedir 

(Spangenberg, vd., 2005: 5). Karkın ve Akkuş (2009: 305) müziğin temposu ile müşteri 

yoğunluğunun ortak etkisini değerlendirmişlerdir. Neticede uygun kombinasyon sağlandığı 

taktirde müzik temposunun kalabalık algılanmasını azaltmaya yardımcı olabileceği sonucuna 

ulaşmışlardır. Hui vd. (1997) tarafından yapılan araştırmaya göre müşterilerin satın alma 

davranışları üzerinde müzik olumlu etkiye sahiptir (Baker, vd., 1992: 445-491).   

  

3.5.1.3. Isı  

  

Yemek yenilen mekanın ve yemeğin ısısı mekan atmosferinin algısını etkilemektedir. 

Ortama uygun bir şekilde tercih edilen sıcaklıktaki bir mekanda kaliteli yemek, özenli bir etki 

yaratmaktadır. Kışın ise fast-food restoranlarında masa döngü sayısının fazla olması ve karın 

artması için mekanlar serin tutulmaktadır (Akın, & Gültekin, 2015: 251-258).  

 Restoranların yönlerinin müşteri konforu üzerinde direkt etkisi olmakla birlikte bina içi 

sıcaklığına da etki etmektedir. Genellikle yemek yeme alanları doğu veya güneye 

konumlandırılmaktadır. Restorana uygun yaz ayları ısı değeri 21-24 derece ve kış aylarında ise 

18-21 santigrat derece; uygun  bağıl nem düzeyi ise 30-50 arasındadır (Taner, 2015: 38).  

  

3.5.1.4. Gürültü  

  

Gürültü, akustik bir olgu olduğundan, gelişi güzel yapılı, bağımsız frekans bileşenleri 

olmayan spektrum olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, & Özer, 1997: 516). Restoranlarda 

personel çalışma ortamlarında 85-90 desibel üzerinde gürültü olmamalıdır. Müşteri kullanım 
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alanlarında ise ideal gürültü 45-50 desibel arasında olmalıdır (Taner, 2015: 41). Albayrak 

(2010) araştırmasında restoranlarda yüksek sesle çalan müzikten en çok rahatsız olan grubun 

üniversite mezunları olduğunu tespit etmiştir (Albayrak, 2010: 198).  

  

3.5.1.5. Aydınlatma  

  

İnsanlar, belirli bir süre için yemek yiyecekleri yerlerde, hiç görmedikleri ortamları 

arzulamaları, restoranların aydınlatma sistemlerini de etkilemiştir. Artık tek düze aydınlatmaya 

sahip restoran sistemleri yerine aydınlatmayı ve ışıklandırmayı bir arada yapabilen, aynı yerde 

birden fazla atmosfer yaratabilen ve bu yönde teknolojiye ayak uydurabilen restoranların tercih 

edilmesinde aydınlatma büyük bir etkendir (Özdemir, 2005: 7).  

Tasarımcı mekanın ruhunu yansıtırken, doğru aydınlatma planı ile mekan ve yemeklerin 

güzel görünmelerinin yanında insanların da güzel görünmelerini sağlayabilir (Yalçın, 2008: 68).  

İyi bir aydınlatmanın yararları şunlardır (Tuncel, 2009: 12):  

• Gözün görme yeteneğini artırır.  

• Ticaret hacmi artar.  

• Ekonomik potansiyel artar.  

• Estetik hislere ve konfor gereksinimine yanıt verir.   

  

3.5.1.6. Renk  

  

Nesneden gelen ışıklar vasıtasıyla veya ışık kaynağından gelen ışığın gözün aracılığı ile 

insanlarda meydana getirdiği duyumlar ve algılamanın niteliksel haline renk denir. Renk, 

tasarım öğeleri için çok önemli bir yere sahiptir. Renk bireylerin mutluluğu ve sağlıklı 

yaşamında önemli rolü olan bir olgudur (Tuncel, 2009: 131). İnsanların duyguları ile renkler 

arasında yakın bir ilişki bulunduğundan, bu ilişkiden verimliliği arttırılabilecek yönde 

yararlanılmalıdır (Kazartan, 1979: 85).  
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Tablo 4. Renklerin Yarattığı Hisler  

İstenilen Duygu  Kullanılacak Renkler  

Sıcaklık  Turuncu, kırmızı  

Büyüklük  Beyaz, açık mavi, sarı, kırmızı  

Yakınlık  Kahverengi, yeşil ve mavinin tonları  

Ağırlık  Siyah, koyu kahverengi  

Açıklık, Hafiflik  Fildişi, kirli beyaz, beyaz  

Küçüklük  Siyah, koyu kahverengi  

Hareketlilik  Kırmızı, turuncu, sarı  

Boşluk  Beyaz, açık mavi, açık gri  

Rahatlık  Mavi, yeşil, sarı  

Dikkat  Kırmızı, turuncu, sarı  

Kaynak: Kazartan, 1979: 85  

  

İşletmelerde verilen hizmet türü ile hizmetin sunulduğu mekanlardaki renk ve 

ışıklandırma düzeni arasında bir ilişki kurulabilir. Fast-food türü hızlı servis gereken 

işletmelerde sıcak renkler ve parlak ışıklar, masa servisi sunan restoranlarda ise soğuk renkler 

ve fazla parlak olmayan ışıklandırma düzeni kullanılmalıdır (Taner, 2105: 43).  

  

3.5.1.7. Koku  

  

İnsan beyni, etrafındaki tüm verileri, duyu organlarından gelen bilgiler ile kodlar. Bu 

bilgiler öncellikle görme ile sağlanır; ancak çoğu zaman fark etmediğimiz koku da insan beyni 

için çevresel bir bilgi kaynağıdır (Altuncu, 2007: 14).  

Restoranda alınan kokular insanlara yemek deneyimlerini hatırlatabilir. Tanıdık kokular 

ve mekan ile özdeşlemiş kokular insanlara hoş gelen ya da hoş gelmeyen kokular olabilir. Taze 

çilek kokusu, taze çekilmiş kahve kokusu, fırınlanmış ekmek kokusu iştah açıcı olurken, çöp 

kokusu, yağ kokusu ve içeride iyi bir havalandırmanın olmaması kokuların birbirine karışması 

sebebiyle müşterilerin rahatsız olmalarına neden olabilmektedir. Bu yüzden restoranın sahip 

olduğu kokunun hoş olması çok önemlidir (Altuncu, 2007: 142).  

  

3.5.1.8. Konum  

  

Restoranın ilk imajını sahip olduğu konum belirler. Yakındaki sokaklar, binalar ve ticari 

faaliyetler insanların algısını etkiler. Restoran mevkisi belli bir müşteri grubunu, fiyat aralığının 

karar verilmesini ve menü seçimini etkiler (Yalçın, 2005: 186). Restoranın bulunduğu yerdeki iş 

ve alışveriş merkezlerine, sanayi kuruluşlarına, inanç merkezlerine, büyük parklara, metroya, 
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otobüs duraklarına, üniversite, okul,  terminale ve hava alanına uzaklığı müşterilerin tercihlerini 

etkilemektedir (Akın, & Gültekin, 2015: 254).   

 

3.5.1.9. Temizlik  

 

Günümüzde insanların büyük bir kısmı yemek ihtiyaçlarını ev dışında karşılamayı tercih 

etmektedirler. Tüketiciler açlık hislerini tatmin edecek, hızlı, pratik, temiz ve sağlıklı olduklarına 

inandıkları ürünlerin tüketimini daha çok tercih eder hale gelmişlerdir (Yaman, 2007: 27). 

Restoran içindeki zemin, mobilyalar, perdeler ve tuvaletlerin temizliği restoran imajı açısından 

çok önemlidir. Restoranın genel temizliği ile ilgili şüphelerin kalkması yemek temizliğine de 

yansıyabileceği unutulmamalıdır (Ritzer, 1988: 29).   

  

3.5.1.10. İç Dizayn  

  

Restoranın kurulum aşamasında bir restoran tasarlanırken genel amaç yemek servisi 

esnasında ekipmanlar ve çalışanlar arasında rahat işleyen iş akışı yaratmaktır (Taner, 2015: 

30). Gözden kaçırılmaması gereken ise müşterinin sosyalleşeceği ve iletişim kurabileceği 

mekanlar oluşturarak, çarpıcı ve etkileyici olabilmektir. Restoranda iyi yemekler sunmanın 

yanında yemekten sonra kahve içilebilecek bir alanın bulunması, konforlu koltukların olması 

gibi hususlar müşterinin bu işletmede kendini huzurlu hissetmesinde etkili olmaktadır 

(Piotrowski, 2007 'den aktaran, Tüz, & Ebesk, 2014: 3). Müşterinin kendini huzurlu hissetmesi 

için de mobilya ve teçhizat, renk uyumu, ışıklandırma, havalandırma, sandalye ve masaların 

ergonomik olması, genel anlamda estetiğin sağlanması gerekmektedir (Türksoy, 2002: 31).  

  

3.5.2.Personel Kalitesi  

  

Restoran işletmelerinde personellerinin hizmet odaklı çalışması servis personelinin 

temel bilgi ve teknikleri çok iyi bilmesini gerektirmektedir. Müşterinin istediği ve neye ihtiyaç 

duyduğu servis personelleri tarafından karşılanır bu yüzden, servis personelinin tavrı,  

davranışları, hitabı ve servis süresi restoranın servis kalitesini göstermektedir.  

  

 3.5.2.1. Servisin Düzeyi  

  

Restoranlarda servis çeşidinin pazarlanmasıyla alakalı olan dışarıda yemeğe çıkma ile 

ilgili olarak müşteriler tam servis alabilecekleri bir restorana yönelik olabileceği gibi, atıştırma 
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amaçlı fast-food işletmesini de tercih edebilmektedirler.  Bu nedenle müşteriler tercihlerini ruh 

halini yansıtan ve alışkanlıklarına uygun olan restoranlardan birini seçerler (Genç, 2014:  444).    

 

3.5.2.2. Servis Süresi  

  

Bazı müşteriler işletmelerde uzun süre zaman geçirmekten hoşlansalar bile, bu durum 

bekletilmekten hoşlanacakları anlamına gelmemektedir. Müşteri yemeğe gideceği zaman 

alternatifleri göz önüne alarak bunlardan hangisinin servis süresinin ruh hali ve alışkanlıklarına 

uygun olacağını düşünerek birini seçer (Türksoy, 2002: 29).  

  

3.5.2.3. Servis Personelinin Davranışı  

  

Servis personeli müşteri ile bire bir ilişki halindedir. Personelin müşterilere olan tavır ve 

davranışları restoranın imajını etkilemektedir. Aynı zamanda müşterinin iyi bir gözlemci olduğu 

da bilinmektedir. Restoranda müşterilerin, personelin davranışlarını gözlemlediği 

unutulmamalı ve personeller davranışlarında ölçülü olmalıdır (Türksoy, 2002: 30).  

  

3.5.2.4. Servis Personelin Olumlu Tavır Sergilemesi  

  

Servis departmanı çalışanlarının vücut hareketleri ve ses tonu da müşteride olumlu ya 

da olumsuz etki yaratabilir. Servis süresince çalışanlar müşteriler ile göz teması kurarlar. Sert 

ve keskin bakışlardan çok, yumuşak ve gülen gözlerle bakmak müşteride daha olumlu bir etki 

bırakabilir. Tebessüm, aşırıya kaçılmadığı müddetçe etkili olacaktır. Kendinden emin bir duruş 

ve yürüyüş şekli benimsenmeli, gerekli olmadıkça el kol hareketi kullanılmamalı, müşterinin 

kulağını okşayacak ideal ses tonuyla iletişim kurulmalıdır (Rızaoğlu & Hançer,2013:142).  

  

3.5.2.5. Müşterilere Karşı Hitap Şekli 

  

Servis esnasında müşteriyle kurulan etkili bir iletişim, sunulan hizmetin değerini 

yükseltecektir. Talebini ikinci kez tekrarlatmamak için müşteriyi iyi dinleyip anlamak ve 

isteklerinin gerçekleşebilme durumunu kibarca belirtmek gerekir. İşgörenler müşteriyle 

konuşurken uygun kelimeler kullanmalı, argo kelimelerden kaçınmalıdır. Ayrıca, bir müşteriye 

gereğinden fazla zaman ayrılması ve gereksiz sohbet edilmesi, hizmette aksamalara neden 

olabileceği gibi diğer müşteriler nezdinde de hoş karşılanmayacaktır. Hizmette yaşanan bu tarz 

aksaklıklar müşterilerin başka restoranlarda hizmet almayı tercih etmesi anlamına gelmektedir 

(Türksoy, 2002: 30).  
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 3.5.3. Kolaylıklar  

  

Müşterilerin restoran tercihlerinde önem verdikleri ama her restoranda bulunmayan 

bazı müşteri ihtiyaçları vardır. Bunlar park yeri, çocuk bakım hizmeti, engelli erişimi, ödeme 

kolaylığı, vejetaryen menü gibi ihtiyaçlardır. Restoranlar müşterilerin bu ihtiyaçlarını 

karşılayacak olanakları göz önünde bulundurmalıdırlar.   

Çocuklu aileleri daha rahat ağırlamak için çocuk oyun odaları, çocuk bakım hizmetleri 

yani çocukların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak olanakları sağlayarak çocuklu ailelerin bu 

restoranlarda kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalıdır.  

Restoranlar engelli bireyleri daha rahat ağırlamak için restoranın giriş çıkışını 

düzenlemeli, uygun masa oturma yerleri, engelli bireyler için tuvalet yapılarak engelli bireylerin 

istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar oluşturulup engelli bireylerin kendilerini rahat 

hissetmeleri sağlanmalıdır (Cevizkaya, 2015: 78).   

Vejetaryenlik, genellikle hayvansal kaynaklı gıdaların yerine bitkisel kaynaklı besinlerin 

tüketilmesini içeren bir beslenme şeklidir (Frasor, 2009: 2). Menülerinde vejetaryenlere özel 

hazırlanan yemek seçimlerini sunan restoranların sayıları gün geçtikçe artmakta olup 

vejetaryen müşterilere restoran seçiminde kolaylık sağlamaktadır (Albayrak, 2017: 57).  

Restoranların teknolojiyi kullanması açısından değerlendirildiğinde müşterilerin 

günümüzde artan telefon ve tablet kullanımı nedeniyle her yerde internet erişimine ihtiyaç 

duymaları durumunda restoranların bu yenilikçi uygulamaları gerçekleştiriyor olması 

müşterilerin bu restoranlara yönelmesinde etkilidir (Albayrak, 2017: 64).  

Arıker (2012) çalışmasında genç nüfusa göre orta yaş ve yaşlı nüfusunun restoranlarda 

otopark olmasını daha çok tercih ettiğini tespit etmiştir. Yaşlı müşterilerin otoparktan restorana 

kadar uzun mesafe yürüyüş yapmak istemedikleri, evli çiftlerin de restoranda otopark olmasına 

dikkat ettikleri ve özellikle çocuklu ailelerin en çok otoparklı restoranları tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Arıker, 2012: 20).  

  

3.5.4. Yiyecekler  

  

Yiyecekler, hem restoran amaçlarını hem de müşterilerin amaçlarını gerçekleştirme 

araçlarıdır. Menülerdeki yiyeceklerin fiyatları ve hangi servis tipiyle sunulduğu restoranların 

müşterilerini ağırlamak için önemli bir faktördür. Bu nedenle işletmeler menü ve yemek 

kalitelerine önem vermelidirler.  
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 3.5.4.1. Menü   

  

Müşteriler yemeklerin uyumunu, albenisi ve fiyatını menüde belirtildiği gibi bulmak 

istemektedirler. Restoranlar rekabet üstünlüğü sağlamak için menülere standart menü dışında 

bazı yemekleri ekleyerek müşterilerin ilgisini çekmeye ve menü değişikliklerini sürekli takip 

etmeye yönlendirmeye çalışmaktadırlar (Ogurek, 2010: 173-190).   

Restoranların rekabetçi bir çevrede faaliyet gösterdikleri dikkate alınırsa, restoran 

yöneticilerinin müşteri istek ve ihtiyaçlarını, satın alma kararlarını ve tatmin düzeylerini bilmesi 

önemlidir (Gyimothy vd., 2000: 379). Menü çeşitliliğinin artırılması ve belirli aralıklarla 

menülerde değişiklik yapılması, restoran seçimini olumlu yönde etkilemektedir (Bernstein, 

Ottenfeld, & Witte, 2008: 399). Menüdeki yemeklere değişik isimlerin verilmesi yemeğin 

seçilme olasılığını arttırabilmektedir (Wansink vd., 2001: 72). Menüdeki yiyecek ve içeceklerin, 

müşteri psikolojisi dikkate alınarak fiyatlandırılması restoran seçimi kararını etkilemektedir 

(Özdemir, 2010: 218).   

  

3.5.4.2. Yemek Kalitesi  

  

Kalite, hizmet sektörü içinde değerlendirildiğinde müşterilerin beklentileri ile algıları 

arasındaki fark olarak belirtilmektedir (Parasuman, Zeithaml, & Berry, 1985: 5). İş hayatında 

müşteri odaklı olmak; başarı, büyüme, rekabetçi ortamda ayakta kalma, kaliteyi anlama ve 

uygulamaya bağlıdır (Biçiçi & Hançer, 2008: 51).  

 Müşteri memnuniyeti açısından uzmanların yemek kalitesi tanımı; ISO standartlarına 

göre yiyeceklerin güvenilirliğinin ve tüketime uygunluğu açısından beklenti ve ihtiyaçları 

karşılaması olarak ifade edilmektedir (Peri, 2006: 5). Peri Analitik Gıda Güvenliği modelinde 

bulunan psikolojik etki olarak üretimin içeriğine ilişkin gereklilikleri ifade etmektedir. Bu 

modele göre yemeklerin nerede, nasıl, ne zaman yapıldığının önemli olmadığı yemeğin 

içeriğinin orijinal olması, organik tarım ürünü olması, maddi olmayan psikolojik ve kültürel 

ihtiyaçları tatmin etmesi önemlidir (Peri, 2006: 5).  

  

3.6. Restoran Seçimi ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişki  

  

Restoran sayısının artmasıyla hız kazanan rekabet işletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri için müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklanmalarını gerektirmiştir. Yerli ve 

yabancı literatür incelendiğinde müşterilerin restoranları seçmesine neden olan dört boyut 

olduğu belirlenmiştir. Bu boyutlar restoran özellikleri, kolaylıklar, yiyecekler, personel kalitesi 

doğrultusundaki restoran seçim faktörleridir.   
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Restoranların müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirleyip hizmet sunması ve mevcut 

müşterilerini tatmin ederek onların yeniden işletmeye gelmelerini sağlamak, yani onları sadık 

müşteriler haline getirmek işletmelerin devamlılığı için önemlidir. Hyun (2010: 262)  yaptığı 

çalışmada restoran seçimine etki eden yemek kalitesi ve servis kalitesinin müşteri sadakatine 

pozitif bir etkisinin olduğunu saptamıştır. Pektaş ise çalışmasında hizmet kalitesi, yiyecek ve 

içecek ısısı, mağaza yeri ile müşteri sadakati arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamıştır. 

Diğer bir çalışmada ise Tunsi (2000: 61) yemek kalitesinin müşteri sadakatini pozitif 

etkilediğini belirlemiştir. 
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4. RESTORAN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN MÜŞTERİLERİN SADAKATİNE ETKİSİ: 

MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA  

  

Araştırmanın bu bölümünde restoran seçimine etki eden faktörlerin müşterilerin 

sadakatine etkisini belirlemeye yönelik bulgular yer almaktadır. Ayrıca araştırmanın amacı, 

önemi, kısıtları belirtilerek, bulgular mevcut literatür kapsamında tartışılmıştır.  

 

4.1. Araştırmanın Amacı  

 

Araştırmanın amacı, restoran seçimine etki eden faktörlerin müşteri sadakatine etkisini 

belirlemektir. Yiyecek içecek sektöründe önemli bir yere sahip olan restoran işletmelerinin 

daha fazla müşteri çekmek ya da müşteri sadakatini sağlamak amacıyla müşterilerin zihninde 

farklılık yaratan ve onların restoran seçimlerini etkileyen değişkenleri anlamaları 

gerekmektedir. Bu tez ile insanların restoran seçimini etkileyen faktörlerin belirlenerek 

restoran yöneticilerine müşteri sadakati sağlamalarını kolaylaştıracak öneriler getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

4.2. Araştırmanın Önemi  

 

Yiyecek içecek sektöründe artış gösteren restoran işletmeleri müşterinin beklenti, 

ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek ve yoğun rekabet ortamında varlıklarını devam ettirmek 

için müşterilerin tercihlerini dikkate almak durumundadır (Bekar, & Sürücü, 2015: 350). Bu 

faktörleri bilmek restoran işletmelerinin pazarlama ve operasyonel olarak başarılı olmalarını 

sağlaması nedeniyle; bu tezin akademik açıdan ve giderek sayıları artan restoran işletmeleri 

yöneticilerine yol göstermesi açısından önemli görülmektedir.   

 

4.3. Araştırmanın Yöntemi  

 

Araştırmanın yöntemi; örneklem sayısının hesaplamasını, araştırma kapsamında 

kullanılacak örnekleme yönteminin seçilmesini, veri toplama tekniklerinin belirlenmesini, 

anketlerin uygulama sürecini ve kullanılan veri analiz tekniklerinin açıklanmasını 

kapsamaktadır.  
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4.4. Evren ve Örneklem   

 

Araştırmanın evrenini Mersin kebapçılar ve lokantacılar odasına kayıtlı 350 restoranda 

yemek yiyen müşteriler oluşturmaktadır. Ancak restoranlara gelen müşteri sayısı ile ilgili resmi 

istatistiksel bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle sınırsız evren büyüklüğünde ve 0,95 güven 

aralığında örneklem büyüklüğü 384 olarak hesaplanmıştır (Ural, & Kılıçlar, 2006: 56). Ana 

kütleyi oluşturan kişiler belirli olmadığı için; ulaşılabilen her katılımcının örnekleme dahil 

edilmek istendiği için örnekleme yöntemi olarak olasılığa dayalı olmayan örnekleme teknikleri 

içerisinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir (Altunışık, Çoşkun, Bayraktaroğlu, & 

Yıldırm, 2010: 139-140).  

 

4.5. Veri Toplama Aracı  

 

Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket,  bir araştırmanın 

amaca ulaşılabilmesi için gerekli olan verileri üretme su yüzüne çıkarma aracı olup, birincil 

kaynaklardan bilgi toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur (Nakip,2006:119). 

Anketin birinci bölümünde restoran seçim ölçeği yer almaktadır. Bu ölçek Albayrak (2014) ve 

Özdemir (2010)’in çalışmalarından derleme yapan Cevizkaya’nın (2015) çalışmasında 

kullanıldığı şekliyle kullanılmıştır. Ölçek 4 boyut 29 maddeden oluşmaktadır. Bu boyutlar 

"restoran özellikleri", "personel davranışları", "servis" ve "diğer" boyutlarıdır. Ölçek 

maddelerinin yanıt kategorileri 5'li likert derecelemesine göre yapılmış olup Hiç önemli değil 

(1), Önemli (2), Ne önemli ne önemsiz (3), Önemli (4), Çok önemli (5) şeklinde sıralanmıştır.  

Anketin ikinci bölümünde Arslan vd. (2008), Duman ve Yağcı (2006) tarafından 

geliştirilen 6 maddelik müşteri sadakati ölçeği bulunmaktadır. Ölçek Pektaş'ın (2009) 

çalışmasında kullandığı şekliyle anket formunda yer almıştır. Ölçek maddelerinin yanıt 

kategorileri 5'li Likert derecelemesine göre yapılmış olup Kesinlikle katılmıyorum (1), 

Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle katılıyorum (5) şeklinde 

sıralanmıştır.  

Anketin üçüncü bölümünde ise müşterilerin demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölümde katılımcıların cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim 

durumları, gelirleri, meslekleri, yaşları ve bir ayda ortalama kaç defa restorana gittiklerini 

belirlemeye yönelik ifadeler bulunmaktadır.  
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4.6. Anketin Uygulanması  

 

Anket uygulama süreci 2017 yılının Nisan - Mayıs ayları arasında sürdürülmüştür. 

Gerekli veriler Mersin'de bulunan restoranlardan toplanmıştır. Alan çalışması sonucu 393 

kullanılabilir anket formuna ulaşılmıştır.   

 

4.7. Kullanılan Veri Analiz Teknikleri  

 

Anket formu aracılığı ile toplanan araştırma verileri istatistik veri analiz programına 

aktarılmıştır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun tanımlayıcı özelliklerinin belirtilmesi için 

tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Tez çalışması kapsamında yararlanılan ölçeklerin 

geçerliliklerini test etmek amacı ile açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu çalışmada faktör 

analizi ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek ve belirtilen faktörleşme yapısıyla uyumlu olup 

olmadığını öğrenmek amacıyla kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirliklerini test etmek amacıyla 

Croanbach Alfa testi uygulanmıştır. Daha sonra restoran seçimi ve müşteri sadakatine göre 

medeni durum ve cinsiyete göre anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için araştırma 

sorularına t-testi; yaş, gelir ve restoran gitme sıklığına göre anlamlı bir farlılık olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla sorulara ise ANOVA ile cevap aranmıştır. Araştırma hipotezlerini test 

etmek amacıyla önce korelasyon analizi ardından regresyon analizi yapılmıştır.  

 

4.8. Sınırlılık   

 

Araştırmanın ilk sınırlılığı kullanılan örnekleme yöntemi ile ilgilidir. Ana kütlenin 

tamamı hakkında detaylı bilgiye sahip olunmaması nedeniyle tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi 

tercih edilmesinde ulaşılan her katılımcının örnekleme dahil edilmek istendiği için tercih 

edilmiştir.   

Araştırmanın ikinci kısıtlılığı ise anket yöntemini araştırmacının bizzat kendisi yaptığı 

için Türkiye genelinde faaliyet gösteren restoran işletmelerinin tamamına ulaşmanın, maddi 

kaynak, zaman ve erişebilirlik açısından mümkün olmaması nedeniyle yalnızca bir kısım 

restoran işletmelerinde yapılmış olmasıdır.  

 Araştırmanın üçüncü kısıtlılığı olarak da restoran işletmelerinde yemek yiyen 

müşterilerin anket doldurmaya isteksiz davranışlar sergilemesi gösterilebilir.   
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4.9. Araştırma Soruları ve Hipotezleri  

  

Mersin'de bulunan restoran müşterilerinin demografik özelliklerine yönelik restoran 

seçimi ve müşteri sadakatine yönelik 12 adet araştırma sorusu yer almaktadır. Ayrıca araştırma, 

müşterilerin seçimleri ve sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Müşterilerin seçimleri ve sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir adet hipotez 

kurulmuştur. Bu hipotezin dört alt hipotezi geliştirilmiştir. Araştırma soruları ve hipotezler 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

Araştırma sorusu 1: Mersinde restoran müşterilerinin demografik özellikleri nelerdir?   

Bu araştırma sorusunun sorulmasının nedeni, restoran müşterilerinin yaş, cinsiyet, 

medeni durum, eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerinin belirlenmesidir.   

Araştırma sorusu 2: Restoran seçimini etkileyen faktörler hangi başlıklar altında 

incelenebilir?   

          İkinci araştırma sorusu ile restoran seçimi ve müşteri sadakatinin hangi başlıklar altında 

inceleneceğini tespit etmek hedeflenmektedir.   

Araştırma sorusu 3: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

Üçüncü araştırma sorusu restoran müşterilerinin cinsiyetleri ile restoran seçimini 

etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılık olup olmadığının tespit edilmesini 

hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu 4: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir farlılık var mıdır?   

Dördüncü araştırma sorusu restoran müşterilerinin yaşları ile restoran seçimlerini 

etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılık olup olmadığının tespit edilmesini 

hedeflemektedir.   

Araştırma sorusu 5: Katılımcıların restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

Beşinci araştırma sorusu restoran müşterilerinin medeni durumları ile restoran 

seçimlerini etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılık olup olmadığının tespit edilmesini 

hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu 6: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile gelir durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Altıncı araştırma sorusu restoran müşterilerinin gelir durumları ile restoran seçimlerini 

etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılık olup olmadığının tespit edilmesi hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu 7: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile restorana gitme sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  
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Yedinci araştırma sorusu restoran müşterilerinin restorana gitme sıklıkları ile restoran 

seçimlerini etkileyen faktörler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi 

hedeflemektedir.   

Araştırma sorusu 8: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

Sekizinci araştırma sorusu restoran müşterilerinin cinsiyetiyle restoranlara gelen 

müşterilerin sadakati arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi 

hedeflemektedir.   

Araştırma sorusu 9: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile yaş 

grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Dokuzuncu araştırma sorusu restoran müşterilerinin yaş gruplarının restorana gelen 

müşterilerin sadakati arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit etmeyi 

hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu 10: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile 

medeni durum arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

Onuncu araştırma sorusu restoran müşterilerinin medeni durumuyla restorana gelen 

müşterilerin sadakati arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmeyi 

hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu11: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile gelir 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

On birinci araştırma sorusu restoran müşterilerinin gelir durumuyla restorana gelen 

müşterilerin sadakati arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmeyi 

hedeflemektedir.  

Araştırma sorusu 12: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile 

restorana gitme sıklığı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

On ikinci araştırma sorusu restoran müşterilerinin restorana gitme sıklığıyla restorana 

gelen müşterilerin sadakati arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmeyi 

hedeflemektedir  

  

4.10. Hipotezler  

  

Hyun  (2010) çevresel koşullar ve restoran konumunun müşteri memnuniyetine etkisi 

olduğu bu etkinin de müşteri sadakatine pozitif bir etkisi olduğunu saptanmıştır. Aynı çalışmada 

yemek kalitesi ve servis kalitesinin müşteri güvenine etkisi olduğu bu etkininde müşteri 

sadakati üzerinde pozitif bir etkisi olduğu da saptanmıştır (Hyun, 2010: 262). Başka bir 

çalışmada ise hizmet kalitesi, yiyecek ve içecek ısısı, mağaza yeri ile müşteri sadakati arasında 
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pozitif etki saptanmıştır (Pektaş, 2009: 211). Diğer bir çalışmada Tunsi (2000) yemek kalitesi ile 

müşteri sadakati arasında pozitif etki saptamıştır (Tunsi, 2000: 61). Bu ampirik araştırmalardan 

yola çıkarak bu tez çalışması kapsamında aşağıda yer alan hipotezler önerilmiştir.  

  

H1. Restoran seçimi üzerine etki eden faktörlerin müşteri sadakati üzerine olumlu etkisi 

vardır.  

H1a. Restoran personel kalitesinin müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.  

H1b. Restoran özelliklerinin müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.  

H1c. Restoranda sağlanan kolaylıkların müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.   

H1d. Restoranda sunulan yiyeceklerin müşteri sadakati üzerine olumlu etkisi vardır.  

 

4.11. Araştırmanın Bulguları  

  

Araştırmanın bulguları içerisinde araştırma sorularının cevabı ve hipotezlerin test 

sonuçları yer almaktadır. Araştırmanın bulguları içerisinde katılımcıların demografik özellikleri, 

restoran seçimi ve müşteri sadakatine yönelik bulgular bulunmaktadır. Ayrıca araştırmada 

kullanılan analizler yer almaktadır.   

Araştırma sorusu 1:  Mersinde  restoran müşterilerinin demografik özellikleri nelerdir?   

Araştırmamızın birinci sorusu ''Mersin’de araştırmaya katılan restoran müşterilerinin 

demografik özelliklerinin nelerdir?''. Bu sorunun cevabını bulabilmek için veri setinde 

betimleyici istatistikler incelenmiştir. Anket formunu yanıtlayan katılımcıların demografik 

özelliklerinin dağılımı Tablo 5'de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde toplamda 393 katılımcının 

anket formunu doldurulduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %56'sının erkek (220 kişi) ve 

%44'ünün kadın (173 kişi) olduğu tespit edilmiştir. Medeni durumuna göre; % 56,2'si evli (221 

kişi) ve %43,8’ini bekar (172 kişi) müşteriler oluşturmaktadır. Çocuk sayısına göre; %50,4'ü 

çocuk sahibi değil (201 kişi), %20,8'i 2 çocuk sahibi (83 kişi), %14'ü tek çocuk sahibi (56 kişi), 4 

çocuk sahibi olan %2,5'i (10 kişi), %0,5'i 6 çocuk sahibi (2 kişi), 5 ve 7 çocuklu katılımcıların 

oranı %0,6 (2 kişi) olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların eğitim durumuna göre; 

%40,7'si lisans mezunu (160 kişi), %24,2’si lise mezunu (95 kişi), %14,8'i ön lisans mezunu (58 

kişi), %7,1'i lisansüstü mezunu (28 kişi), %13,2'si ise ortaokul mezunu (52 kişi) olan 

müşterilerden oluştuğu tespit edilmiştir.  Gelir durumlarına göre; %60,8'i 2000 tl ve üzeri aylık 

geliri olan (239 kişi), %21,1'i 1301 ve 2000 tl arasında aylık geliri olan (83 kişi), %18,1'i 1300 tl 

ve altı aylık geliri olan (71 kişi) restoran müşterilerinden oluşmaktadır. Müşterilerin restorana 

gitme sıklığı; % 43,9'u ayda 1 veya 2 kez (172 kişi), %32,4'ü ayda 3 ile 5 kez (127 kişi), %23,7'si 

ayda 6'dan fazla (93 kişi) restorana giden müşterilerden oluşmaktadır. Yaşa göre; %43,1'i 36 

yaş ve üstü (170 kişi), %40,1'i 26-35 yaş arası (157 kişi), %16,8'i 25 yaş ve altı (66 kişi) 
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restoran müşterilerinden oluştuğu belirlenmiştir. Böylelikle birinci araştırma sorusunun cevabı 

verilmiş bulunmaktadır.  

  

Tablo 5. Demografik Özellikler  

Demografik Özellikler Frekans Oran 
Cinsiyet 
Erkek 220 56 
Kadın 173 44 
Medeni durum 
Evli 221 56,2 
Bekar 172 43,8 
Çocuk sayısı 
0 201 50,4 
1 56 14 
2 83 20,8 
3 38 9,5 
4 10 2,5 
5 1 0,3 
6 2 0,5 
7 1 0,3 
Eğitim durumu 
Ortaokul 52 13,2 
Lise 95 24,2 
Ön lisans 58 14,8 
Lisans 160 40,7 
Lisanüstü 28 6,5 
Gelir durumu 
1300 ve altı 71 18,1 
1301-2000 83 21,1 
2001 ve üzeri 239 60,8 
Restorana gitme sıklığı (Ayda) 
1-2 172 43,9 
3-5 157 32,4 
6 ve üstü 170 23,7 
Yaş 
25 yaş ve altı 66 16,8 
26-35 yaş arası 157 40,1 
36 yaş ve üstü 170 43,1 

  

4.12. Geçerlilik Analizleri  

  

Çalışmada restoran seçimine etki eden faktörlerin saptanması ve müşteri sadakatinin 

boyutlarının saptanması için faktör analizi yapılmasına karar verilmiştir. Ancak verilerin faktör 

analizi yapılmasına uygun olup olmadığını saptamak amacıyla veri setine Kaiser-Meyer-Olkin ve 

Barlett Küresellik testi uygulanmıştır. Faktör sayısının tespitinin özdeğerlerin birden büyük 
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olmasına, madde yüklerinin en az 0,30 olmasına, her faktörün en az üç maddeden oluşmasına 

dikkat edilmiş ve Varimax döndürme metodu kullanılmasına karar verilmiştir.   

Faktör analizi, gözlemlenen çok sayıdaki değişken içerisinden gruplandırılmış temel 

değişkenler ya da faktörler tanımlayarak değişken sayısını azaltmak amacıyla yapılmaktadır. 

Birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler 

haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir 

(Kleinbaum, Kupper, & Muller, 1988: 601).  

 

Araştırma sorusu 2: Restoran seçimi ve müşteri sadakatinin incelendiği başlıklar 

(faktörler) nelerdir?   

  

4.12.1. Restoran Seçimine Etki Eden Faktörlere İlişkin Geçerlilik Analizi  

  

Çalışmanın bulgularına bakıldığında Tablo 6'ya göre Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

büyüklüğü kat sayısı 0,914 olarak hesaplanmıştır. KMO katsayısının 1'e çok yakın bir değer 

olması örneklem büyüklüğünün faktör analizi için mükemmel olduğunu göstermektedir. Barlett 

Testi 0,000 ile anlamlı olduğu görülmektedir.  

  

Tablo 6. KMO ve Barlett Testi**  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Büyüklüğü  

Yeterliliği  

Yaklaşık Ki-Kare  

Bartlett Küresellik Testi  Serbestlik Derecesi 

Anlamlılık  

0,914  

4687,950  

378  

,000  

 

KMO testinin anlamlı çıkması sonucu veri setine faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan 

faktör analizi sonucunda 21. madde ''restoran temizliği'',  23. madde ''park yeri olanağı'' ve 24. 

madde '' ödeme kolaylığı'' 3 madde 0,40 korelasyona sahip olmaması nedeniyle çıkarıldıktan 

sonra 26 maddeden oluşan ölçeğin 4 faktörlü olduğu görülmektedir. Yapılan ikinci faktör 

analizinde KMO 0,914 bulunmuştur.  Dört faktör, toplam varyansın  %52,014'ünü 

açıklamaktadır. Açıklama oranı faktör analizi açısından kabul edilebilir bir açıklama düzeyidir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda birinci faktör sekiz maddeden oluşmakta toplam 

varyansın %16,775'ini açıklamaktadır. Bu 'faktörde “restoranın yeri'' (0,766); ''restoranın 

manzarası'' (0,755); ''restoran atmosferi'' (0,726); ''sakinlik'' (0,673); ''restoran dekorunun 

uyumu'' (0,660); ''restoranın ergonomik olması'' (0,642); ''restoranın müziği'' (637); 

''restoranın ısısı'' (0,550) gibi maddeler bir araya gelmiştir. İfadelerin restoran özeliklerine 

yönelik olması nedeniyle birinci faktör restoran özellikleri olarak adlandırılmıştır.  
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Tablo 7. Restoran Seçimi Faktör Analizi  

 

İkinci faktör yedi maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %13,754'ünü 

açıklamaktadır. Bu faktörde ''çalışanların nazik olması'' (0,747), ''personel kalitesi'' (0,725), 

 Eş 

kökenlilik 

Yük Öz değer A.varyans  Ortalama Alfa 

Restoran Özellikleri   4,697 16,775 4,22678 ,881 

Restoranın yeri ,628 ,766   4,16285  

Restoranın manzarası ,644 ,755   4,14504  

Restoranın atmosferi ,617 ,726   4,31552  

Sakinlik ,546 ,673   4,27481  

Restoranın dekorunun 

uyumu 
,530 ,660   4,05852  

Restoranın ergonomik 

olması 

,533 ,642   4,23410  

Restoranın müziği ,508 ,637   4,25700  

Restoranın ısısı ,482 ,550   4,36641  

Personel Kalitesi   3,851 13,754 4,57942 ,840 

Çalışanların nazik olması ,618 ,747   4,66921  

Personel kalitesi ,595 ,725   468702  

Çalışanların 

yardımseverliği 

,542 ,702   4,50636  

Çalışanların bilgisi ,541 ,661   4,52672  

Servis standardı ,531 ,647   4,44275  

Siparişin istendiği gibi 

olması 

,475 ,556   4,72519  

Servis hızı ,409 ,539   4,49873  

Yiyecekler   3,135 11,196 4,63994 ,762 

Yiyeceklerin sunumu ,545 ,697   4,54453  

Yiyeceklerin lezzeti ,502 ,658   4,83206  

Menü çeşitliliği ,529 ,652   4,47074  

Menü Anlaşılırlığı ,444 ,575   4,58015  

Tazelik ,441 ,565   4,83715  

Yiyeceklerin  besin 

içeriği 

,420 ,513   4,57506  

Kolaylıklar   2,881 10,288 4,44736 ,800 

Çocuk menüsü ,791 ,822     

Çocuk bakım hizmeti ,725 ,799     

Vejetaryan menü ,562 ,620     

Engelli  hizmeti ,449 ,534     

İnternet erişimi ,431 ,468     
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''çalışanların yardımseverliği'' (0,702), ''çalışanların bilgisi'' (0,661), ''servis standardı'' (0,647), 

''siparişin istendiği gibi olması'' (0,556), ''servis hızı'' (0,539) gibi maddeler bir araya gelmiştir.  

Bu faktör personel kalitesi olarak adlandırılmıştır. 

             Üçüncü faktör altı maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %11,196’sını 

açıklamaktadır. 

 Bu faktörde ''yiyeceklerin sunumu ''(0,697), ''yiyeceklerin lezzeti'' (0,658), ''menü çeşitliliği'' 

(0,652), ''menü anlaşılırlığı'' (0,575), ''tazelik'' (0,565), ''yiyeceklerin besin içeriği'' (0,513) gibi 

maddeler bir araya gelmiştir. Üçüncü faktör yiyecekler olarak adlandırılmıştır. 

Dördüncü faktör beş maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %10,288'ini 

açıklamaktadır. Bu faktörde ''çocuk menüsü'' (0,822), ''çocuk bakım hizmeti'' (0,799), 

''vejetaryen menü'' (0,620), ''engelli hizmeti'' (0,534), ''internet erişimi'' (0,468)  gibi maddeler 

bir araya gelmiştir. Dördüncü faktör kolaylıklar adını almıştır.  

Sonuç olarak yapılan faktör analizi neticesinde restoran seçimi faktörleri, birinci 

restoran özellikleri, ikinci personel kalitesi, üçüncü yiyecekler, dördüncü restoran kolaylıklar 

olarak dört başlık altında toplanmıştır.   

  

4.12.2. Müşteri Sadakatine İlişkin Geçerlilik Analizi  

            Çalışmanın bulgularına bakıldığında Tablo 8'e göre Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

büyüklüğü kat sayısı 0,784 olarak hesaplanmıştır.  Bu sonuçlara göre verilerin faktör analizine 

uygun olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 8. KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Büyüklüğü  

 Yaklaşık Ki- Kare 

Bartlett Küresellik Testi  Serbestlik Derecesi 

Anlamlılık                                                                                                                  

 

 

,784  

1094,806  
 

                     15 

 

                 ,000  

 

  
Sadakat ölçeği altı maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %56,645'ini 

açıklamaktadır. Bu faktörde ''Bu restoranda alış verişimi devam ettirmekte kararlıyım'' (0,846), 

''Ne olursa olsun bu restoranı değiştirmem'' (0,837), ''Bu restoranla ilgili kötü bir deneyim 

yaşarsam da güvenimi kaybetmem (0,736), '' Bu restoranın fiyatları artsa da gelmeye devam 

ederim (0,721), '' Restoranı arkadaş ve akrabalarıma tavsiye ederim'' (0,701), ''Bu restoranda 

kendimi mutlu ve iyi hissediyorum '' (656) gibi maddeler bir araya gelmiştir.  

Faktör adını maddelerden sadakat adını almıştır.   
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Tablo 9. Sadakat Ölçeği Faktör Analizi   

ÖLÇEKLER  

 Eşkökenlilik Yük Öz değer A.varyans Ortalama Alfa 

Sadakat ölçeği   3,339 56,645 3,7693 ,843 

   Bu restoranda alış 
verişimi devam 
ettirmekte kararlıyım. 

,715 ,846   3,8270  

Ne olursa olsun bu 
restoranı değiştirmem. 

,700 ,837   3,6031  

Bu restoranla ilgili kötü 
bir deneyim yaşarsam da 
güvenimi kaybetmem 

,541 ,736   3,2112  

Bu restoranın fiyatları 
artsa da gelmeye devam 
ederim 

,520 ,721   3,3715  

Restoranı arkadaş ve 
akrabalarıma tavsiye   
ederim 

,492 ,701   4,3282  

Bu restoranda kendimi 
mutlu ve iyi hissediyorum 

,430 ,656   4,2748  

 
  

4.13. Güvenilirlik Analizleri  

  

Faktör analizinin tamamlanmasının ardından güvenilirlik analizi yapılmıştır. 

Güvenilirlik bir ölçüm sürecinde işlemin tekrarlanabilirliği, kararlılığı ya da tekrarlardaki 

tutarlılığıdır (Alpar, 2012: 506).  

  

4.13.1. Restoran Seçimine İlişkin Güvenilirlik Analizi  

  

Tablo 10. Güvenilirlik Analizi   

ÖLÇEK KATSAYILARI  FAKTÖRE   

KATILMA DERECESİ  

Madde sayısı  26  

Ölçeğin ilk yarısı için alfa katsayısı  ,854  

Ölçeğin ikinci yarısı için alfa katsayısı  ,884  

Tek numaralı ölçek maddeleri için alfa katsayısı  ,866  

Çift numaralı ölçek maddeleri için alfa katsayısı  ,822  

Tüm ölçek için alfa katsayısı  ,914  

  

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin tamamı için hesaplanan Crobach's Alpha 

katsayısının 0,914 olduğu görülmektedir. Alfa katsayısı ne kadar yüksek olursa ölçekte bulunan 
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maddelerin o ölçüde birbiriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan maddelerden oluştuğu 

ya da tüm maddelerin o ölçüde ve birlikte çalıştığı şeklinde yorumlanmaktadır. Literatürde 0,80 

üstü değerlere sahip ölçekler yüksek derecede güvenilir olarak nitelendirilmektedir (Alpar, 

2012: 513). 26 maddelik ölçeğin güvenirliği ikiye bölme (split half) yöntemiyle araştırılmış, ilk 

yarı için alfa katsayısını 0,854 ve ikinci yarısı için 0,884 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tek 

numaralı maddeleri için alfa katsayısı 0,866, çift numaralı maddeleri için alfa katsayısı 0,822 

olarak hesaplanmıştır.  

  

4.13.2. Sadakata İlişkin Güvenilirlik Analizi  

  

Yapılan güvenilirlik analizi tablo 11'de sadakat ölçeğin tamamı için hesaplanmıştır. 

Crobach's Alpha katsayısının, 833 olduğu görülmektedir. Alfa katsayısı ne kadar yüksek olursa 

ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birebiriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan 

maddelerden oluştuğu ya da tüm maddelerin o ölçüde ve birlikte çalıştığı şeklinde 

yorumlanmaktadır (Alpar, 2012: 506). Altı maddelik ölçeğin güvenirliği ikiye bölme (split half) 

yöntemiyle araştırılmış, ilk yarı için alfa katsayısını 0,719 ve ikinci yarısı için 0,788 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin tek numaralı maddeleri için alfa katsayısı 0,658, çift numaralı maddeleri 

için alfa katsayısı 0,667 olarak hesaplanmıştır.  

   

Tablo 11. Sadakat Ölçeği Güvenilirlik Analizi   

Madde sayısı  6  

Ölçeğin ilk yarısı için alfa katsayısı  ,719  

Ölçeğin ikinci yarısı için alfa katsayısı  ,788  

Tek numaralı ölçek maddeleri için alfa katsayısı  ,658  

Çift numaralı ölçek maddeleri için alfa katsayısı  ,667  

Tüm ölçek için alfa katsayısı  ,833  

 

 Araştırma sorusu 3: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Araştırmaya katılan müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin cinsiyete göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testi 

sonuçlarına göre restoran seçimini etkileyen faktörler (restoran özellikleri  (p:0,112, p>0,05) 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken;  personel kalitesi (p:0,004, p <0,05)  

yiyecekler  (p:0,035, p0<,05), kolaylıklar (p:0,008, p<0,05)) cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Sonuçlara göre kadınlar erkeklere göre daha yüksek ortalamaya sahiptirler.  

Tablo 12'de t-testi sonuçları sunulmuştur.  
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Tablo 12. Restoran Seçimini Etkileyen Faktörlerle Cinsiyet Göre Farklılıklları  

FAKTÖRLER    N  Ort.  S.s  T  Anlam  

Düzeyi  

Levene  

testi P 

değeri  

                

Restoran  

özellikleri  

Erkek 

Kadın   

220  

173  

4,1903  

4,2731  

,50461  

,51996  

-1,593  

-1,587  

,112  

  

,453  

Personel 

kalitesi  

Erkek  

Kadın  

220  

173  

4,5299  

4,6424  

,39371  

,37469  

-2,874  

-2,891  

,004  ,513  

Yiyecekler  Erkek 

Kadın   

220  

173  

4,6076  

4,6811  

,35549  

,32492  

-2,114  

-2,137  

,035  ,096  

Kolaylıklar  Erkek  

Kadın  

220  

173  

4,1755  

4,3306  

,59245  

,54628  

-2,667  

-2,697  

,008  ,854  

  

Araştırma sorusu 4: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir farlılık var mıdır?  

Araştırmaya katılan müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin yaşa göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek için ANOVA testi uygulanmıştır. Uygulanan 

ANOVA testi sonuçları yaşa göre sadece restoran seçimi boyutu yaşa göre anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir (p:0,015; p<0,05). Restoran seçimini etkileyen faktörler (çalışanların 

davranışı (p:0,555, p<0,005), personel kalitesi faktörü (p:0,537; p>0,05), yiyecekler faktörü 

(p:0,190; p>0,05)) yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.   

  

Tablo 13. Restoran Seçimini Etkileyen Faktörlerle Yaş Arasındaki İlişki   

FAKTÖRLER    Gruplar  N  Ort.   Std.  
sapma  

F değeri  P  

Restoran 
özellikleri  

A  
  
B  
  
C  

25 yaş ve altı  
26-35 yaş 
arası 36 
ve üstü  

126  
  
156  
  
113  

4,1300  
  
4,2320  
  
4,3208  

,47418  
  
,55336  
  
,47712  

  
4,239  

  
,015   
  

Personel kalitesi  A  
  
B  
  
C  

25 yaş ve altı  
26-35 yaş 
arası 36 
ve üstü  

126  
  
156  
  
113  

4,5499  
  
4,5994  
  
4,5879  

,37387  
  
,41393  
  
,37250  

  
,590  

  
,555  

Yiyecekler  A  
  
B  
  
C  

25 yaş ve altı  
26-35 yaş 
arası 36 
ve üstü  

126  
  
156  
  
113  

4,6336  
  
4,6231  
  
4,6696  

,32729  
  
,41393  
  
,37250  

  
,623  

  
,537  

Kolaylıklar  A  
  
B  
  
C  

25 yaş ve altı  
26-35 yaş 
arası 36 
ve üstü  

126  
  
156  
  
113  

4,1683  
  
4,2680  
  
4,6696  

,56648  
  
,60531  
  
,54779  

  
1,670  

  
,190  
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 Tablo 14. Restoran Özelliklerinin Yaşa Göre Karşılaştırılması  

Restoran Özellikleri  Ortalama Farkı Std. Hata Anlam Düzeyi. 

25 yaş ve altı  26-35 yaş arası  -,10207  ,06104  ,217  

36 yaş ve üstü  -,19084*  ,06574  ,011  

26-35 yaş arası  25 yaş ve altı  ,10207  ,06104  ,217  

36 yaş ve üstü -,08877  ,06294  ,336  

36 yaş ve üstü  25 yaş ve altı  ,19084*  ,06574  ,011  

26-35 yaş arası  ,08877  ,06294  ,336  

  

Analiz sonuçlarına göre restoran özellikleri 36 yaş ve üstü grup ile 25 yaş ve altı grup 

arasında farklılaşmaktadır. 36 yaş ve üzeri grup daha yüksek ortalamaya sahiptir.   

Araştırma sorusu 5: Katılımcıların restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Araştırmaya katılan müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin medeni duruma 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan t-

testi sonuçlarına göre restoran seçimini etkileyen faktörler (restoran özellikleri (p:0,354, 

p>0,05), personel kalitesi (p:0,540 p >0,05),  yiyecekler  (p:0192, p>0,05),  kolaylıklar  (p:0,503 

p>0,05)) medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Tablo 15'de t-testi 

sonuçları sunulmuştur.  

  

Tablo 15. Restoran Seçimini Etkileyen Faktörlerle Medeni Durum Arasındaki İlişki   

Faktörler  Medeni 

Durum  

N  Ort.   S.s  F değeri  P  Levene  

testi P 

değeri  

Restoran 

özellikler  

Evli   

Bekar  

220  

172  

4,2460  

4,1977  

,51565  

,50652  

,928  

,930  

,354  

  

,564  

Personel 

kalitesi  

Evli   

Bekar  

220  

172  

4,5916  

5,5673  

,39244  

,38389  

,614  

,615  

,540  ,598  

Yiyecekler  Evli  

Bekar  

220  

172  

4,6591  

4,6134  

,33096  

,35900  

1,308  

1,295  

,192  ,183  

Kolaylıklar  

  

Evli   

Bekar  

  

220  

172  

  

4,2591  

4,2198  

  

,56404  

,59300  

  

,670  

,666  

  

,503  

  

,193  

  

  

Araştırma sorusu 6: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri ile gelir durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

 Araştırmaya katılan müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin gelir durumuna 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan t-

testi sonuçlarına göre restoran seçimini etkileyen faktörler (restoran özellikleri (p:0,260, 

p>0,05), personel kalitesi (p:0,493, p>0,005), yiyecekler faktörü (p:0,189; p>0,05), kolaylıklar 
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faktörü (p:0,272; p>0,05)) gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Tablo 

16'da t-testi sonuçları sunulmuştur.  

  

Tablo 16. Restoran Seçimini Etkileyen Faktörlerle Gelir Arasındaki İlişki   

Faktörler  Gelir Durumu  N  Ort.  S.S  F Değeri  P  

 Restoran 

özellikler  

1300 ve altı  

1301-2000  

2001 ve üzeri  

71  

83  

234  

4,2377  

4,1596  

4,2404  

,50363  

,53935  

,50683  

  

1,324  

  

  

,260  

Personel 

kalitesi  

1300 ve altı  

1301-2000  

2001 ve üzeri  

77  

84  

224  

4,5915  

4,5542  

4,5788  

,34767  

,40615  

,39655  

  

1,853  

  

,493  

Yiyecekler  1300 ve altı  

1301-2000  

2001 ve üzeri  

77  

84  

224  

4,5915  

4,6225  

4,6225  

,35833  

,35411  

,33616  

  

1,544  

  

,189  

Kolaylıklar  1300 ve altı  

1301-2000  

2001 ve üzeri  

77  

84  

224  

4,2225  

4,2578  

4,2393  

,63295  

,56182  

,56674  

  

1,292  

  

,272  

  

  

Araştırma sorusu 7: Katılımcıların, restoran seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin 

görüşleri restorana gitme sıklığı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Araştırmaya katılan müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin restorana gitme 

sıklığına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek için ANOVA uygulanmıştır. 

Uygulanan ANOVA sonuçlarına göre tablo 17'de restoran seçimini etkileyen faktörler (restoran 

özellikleri (p:0,737, p>0,05), personel kalitesi (p:0,513, p>0,005), yiyecekler  (p:0,550 p>0,05) 

restorana gitme sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Restoran seçimini 

etkileyen faktörlerden kolaylıklar faktörüne göre müşterilerin restorana gitme sıklığı arasında 

ise anlamlı bir farlılık vardır (p:0,031; p>0,05)).  

  

Tablo 17. Restoran Seçimini Etkileyen Faktörlerle Restorana Gitme Sıklığı Arasındaki İlişki   

Faktörler  Restorana 

gitme sıklığı  

N  Ort.  S.S  F değeri  P  

 Restoran 

özellikler  

Ayda 1-2  

Ayda 3-5  

Ayda 6 ve üstü  

172  

127  

93  

4,2122  

4,2539  

4,2083  

,54648  

,46289  

,51186  

  

,305  

  

,737  

Personel 

kalitesi  

Ayda 1-2  

Ayda 3-5  

Ayda 6 ve üstü  

172  

127  

93  

4,6005  

4,5478  

4,5791  

,38930  

,38634  

,39313  

  

,670  

  

  

,513  

Yiyecekler  Ayda 1-2  

Ayda 3-5  

Ayda 6 ve üstü  

172  

127  

93  

4,6453  

4,6549  

4,6057  

,33411  

,34515  

,36098  

  

,598  

  

,550  

Kolaylıklar  Ayda 1-2  

Ayda 3-5  

Ayda 6 ve üstü  

172  

127  

93  

4,2767  

4,2945  

4,1054  

,53828  

,54483  

,68689  

  

3,494  

  

,031  
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Tablo 18. Kolaylıkların Restorana Gitme Sıklığına Göre Karşılaştırılması  

Kolaylıklar  (J) sıklık  Ortalama Farkı  Std.  Hata  

Anlamlılık 

Düzeyi  

Ayda 1-2  Ayda 3-5  

Ayda 6 ve 

üstü  

-,01774  ,06702  ,962  

,054  ,17137  ,07373  

Ayda 3-5  Ayda 1-2  ,01774  ,06702  ,962  

 Ayda 6 ve 

üstü  

,18911*  ,07818  ,042  

Ayda 6 ve 

üstü  

Ayda 1-2  -,17137  ,07373  ,054  

 Ayda 3-5  -,18911*  ,07818  ,042  

  

Analiz sonuçlarına göre kolaylıklar ayda 6 ve üstü ile ayda 3-5 kez restorana giden 

gruplar arasında farklılaşmaktadır. Ayda 3-5 kez restorana gidenler ayda 6 ve üstü daha yüksek 

ortalamaya sahiptir  

Araştırma sorusu 8: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin sadakatlerinin cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testi 

sonuçlarına göre müşteri sadakati (p:646, p>0,05) cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Tablo 19'da müşteri sadakatinin cinsiyete göre karşılaştırılması 

sunulmuştur.  

  

Tablo 19. Müşteri Sadakati ile Cinsiyet Arasındaki İlişki   

  Cinsiyet  N  Ort  S.s  T  P              Levene testi 

anlam düzeyi  

Sadakat  Erkek  
Kadın  

220  
173  

3,7273  
3,8227  

,78424  
,75572  

-1,217  
-1,223  

,224  ,664  

  

Araştırma sorusu 9: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile yaş 

grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin sadakatlerinin yaşa göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini incelemek için Anova uygulanmıştır. Uygulanan Anova sonuçlarına göre 

sonuçlarına göre müşteri sadakati (p:901, p>0,05) yaşa göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Tablo 20'de müşteri sadakatinin yaşa göre karşılaştırılması sunulmuştur.  
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Tablo 20. Müşteri Sadakati ile Yaş Arasındaki İlişki   

  Yaş  N  Ort  S.s  F  P  

Sadakat  25 yaş ve 
altı  

26-35 yaş 

arası 

 36 yaş ve 

üstü  

126  
 

153  

 

113  

3,4914  
 

3,5581  

 

3,6038  

,70383  
 

,83289  

 

,76761  

,105  ,901  

  

 Araştırma sorusu 10: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile 

medeni durum arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   

 Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin sadakatlerinin medeni durumlarına bağlı 

olarak farlılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için t -testi uygulanmıştır. Yapılan t testi 

sonuçlarına göre müşteri sadakati medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

(p>0,05). Tablo 21'de müşteri sadakatinin medeni durumlarına göre karşılaştırılması 

sunulmuştur.  

  

Tablo 21. Müşteri Sadakati ile Medeni Durum Arasındaki İlişki  

  Medeni 

Durum  

N  Ort  S.s  T  P  Levene 

testi  

Sadakat  Evli   

Bekar  

220  

172  

3,7576  

3,7907  

,77951  

,76246  

-,421  

-,423  

,674  ,344  

  

Araştırma sorusu 11: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile gelir 

durumu arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin sadakatlerinin gelir durumlarına bağlı 

olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemek için Anova uygulanmıştır. Uygulanan Anova 

sonucuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Tablo 22'de müşteri sadakatinin 

gelir durumuna göre karşılaştırılması sunulmuştur.  

  

Tablo 22. Müşteri Sadakati ile Gelir Durumu Arasındaki İlişki   

   Gelir Durumu  N  Ort.  S.s  T  P  

Sadakat  1300 ve altı  

1301 ve 2000  

2001 ve üzeri  

    

71  

83  

234  

3,7723  

3,7329  

3,7728  

,70387  

,86600  

,76447  

,386  ,819  

  

Araştırma sorusu 12: Katılımcıların, restorana olan sadakatine ilişkin görüşleri ile 

restorana gitme sıklığı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?   
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Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin sadakatlerinin restoranlara gitme sıklığına 

bağlı olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek için Anova uygulanmıştır.  

Uygulanan Anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Tablo 23'de 

müşteri sadakatinin restorana gitme sıklığına göre karşılaştırılması sunulmuştur.  

  

Tablo 23. Müşteri Sadakati ile Restorana Gitme Sıklığı Arasındaki İlişki  

   Restorana Gitme  

Sıklığı  

N  Ort.  S.s  T  P  

Sadakat  Ayda 1-2  

Ayda 3-5   

Ayda 6 ve üstü   

172  

127  

93  

3,7607  

3,8346  

3,6828  

,78488  

,73358  

,79326  

1,050  ,351  

 

4.15. Korelasyon Analizi  

  

Araştırmaya katılan restoran müşterilerinin sadakat, restoran özellikleri, personel 

kalitesi, yiyecekler ve kolaylıklar arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi 

yapılmıştır. Korelasyon katsayısının negatif olması negatif ilişkiyi, pozitif olması pozitif ilişkiyi, 0 

olması ilişki olmadığını gösterir. Buna göre 0,00-0,25 arasındaki ilişki çok zayıf düzeyde, 0,26-

0,49 arasındaki ilişki zayıf düzeyde, 0,50-0,69 arasındaki ilişki orta düzeyde, 0,70-0,89 

arasındaki ilişki yüksek düzeyde, 0,90-1,00 arasındaki ilişki çok yüksek düzeyde ilişki olarak 

yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2010: 16). Değişkenlere ilişkin yapılan korelasyon analizi sonuçları 

Tablo 24'de yer almaktadır.   

Tabloya göre müşteri sadakati ile restoran özellikleri arasında zayıf düzeyde anlamlı ve 

pozitif bir ilişki vardır (r=0,320 p<0,01). Müşteri sadakati ile personel kalitesi arasında çok zayıf 

düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r=0,227 p<0,01). Müşteri sadakati ile yiyecekler 

arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r=0,278 p<0,01). Müşteri sadakati ile 

kolaylıklar arasında çok zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r=0,240 p<0,01).  

Restoran özellikleri ile personel kalitesi arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır (r=0,489 p<0,01). Restoran özellikleri ile yiyecekler arasında zayıf düzeyde anlamlı 

ve pozitif bir ilişki vardır (r=0,423 p<0,01). Restoran özellikleri ile kolaylıklar arasında orta 

düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (0,634 p<0,01).  

Personel kalitesi ile yiyecekler arasında orta düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır 

(0,549 p<0,01). Personel kalitesi ile kolaylıklar arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır (0,395 p<0,01). Yiyecekler ve kolaylıklar arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif 

bir ilişki vardır.  
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Tablo 24. Restoran Seçimine Etki Faktörler ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkiye Yönelik 

Korelasyon Analizi  

  1  2  3  4  5  

1.Sadakat  1          

2.Restoran özellikleri  ,320**  1        

3.Personel kalitesi  ,227**  ,489**  1      

4.Yiyecekler  ,278**  ,423**  ,549**  1    

5.Kolaylıklar  ,240**  ,631**  ,395**  ,407**  1  

**p< 0,01 düzeyinde anlamlı (2-yönlü).  

  

4.16. Hipotezler  

  

H1. Restoran seçimi üzerine etki eden faktörlerin müşteri sadakati üzerine olumlu etkisi 

vardır.  

Tablo 25'de restoran özellikleri, personel kalitesi, yiyecekler ve kolaylıklar faktörlerinin 

müşteri sadakatine olan etkisi belirlemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları yer 

almaktadır. Restoran seçimine etki eden faktörler ile müşteri sadakati arasında pozitif ancak 

güçlü olmayan bir ilişki olduğu (r=0,357) tespit edilmiştir. Ayrıca belirlilik katsayısı (r²=0,119) 

olarak hesaplanmış olup, restoran müşterilerinin sadakat düzeylerindeki değişimlerinin 

%11,9'unun restoran seçimi faktörlerine bağlı olduğu söylenebilir.  

   

Tablo 25. Restoran Seçimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisini İnceleyen 

Regresyon Analizi   

  Standartlaştırılmış 

Katsayılar  

Standartlaştırılmış 

Katsayılar  

Sig.  

  β  Standart hata  β  t  

(Sabit)  ,334  ,533    ,626  ,532  

Restoran özellikleri  ,343  ,098  ,228  3,497  ,001  

Personel kalitesi  ,031  ,120  ,016  ,261  ,794  

Yiyecekler  ,368  ,132  ,164  2,786  ,006  

Kolaylıklar  ,032  ,084  ,024  ,380  ,704  

R=,357              R²=,119             Düzeltilmiş R2=,119 F=14,202     Sig.=,000   

Bağımlı Değişken: Müşteri sadakati    
  

Tablo 25’de yer alan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre personel kalitesinin 

(β=,031 p>0,05)  ve kolaylıkların (β=,032 p>0,001) müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi 

yoktur.  Bu nedenle H1a ve H1c reddedilmiştir.  Personel restoran özelliklerinin (β=,343 

p<0,001) ve yiyeceklerin (β=,368 p<0,001) müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi 

vardır. Diğer bir ifadeyle restoran özelliklerindeki bir birimlik artış müşteri sadakati üzerinde 
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0,343 birim; yiyecekler faktöründeki bir birimlik artış ise müşteri sadakati üzerinde 0,368 

birimlik artışa neden olmaktadır. Bu sonuçlara bağlı olarak H1b ve H1d kabul edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına bağlı olarak regresyon eşitliğini şu şekilde ifade etmek mümkündür.  

  

Restoran Müşterilerinin Sadakati = ,334 + 0,368*Yiyecekler + 0,343*Restoran Özellikleri  

 

Tablo 26.Araştırma Hipotezlerinin Kabul/ Red Durumu 

 Red Kabul Kısmen 

H1.Restoran seçimi üzerine etki eden faktörlerin müşteri 
sadakati üzerine olumlu etkisi vardır. 

           X 

H1a. Restoran personel kalitesinin müşteri sadakati üzerinde 
olumlu etkisi vardır. 

X   

H1b. Restoran özelliklerinin müşteri sadakati üzerinde olumlu 
etkisi vardır. 

 X  

H1c. Restoranda sağlanan kolaylıkların müşteri sadakati 
üzerinde olumlu etkisi vardır. 

X   

H1d. Restoranda sunulan yiyeceklerin müşteri sadakati üzerine 
olumlu etkisi vardır. 

 X  

  



Uğurcan Metin, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

43  

5. SONUÇ ve ÖNERİLER  

  

Bu çalışmada restoran seçimine etki eden faktörlerin müşterilerin sadakati üzerine 

etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle literatür taraması yapılmış kavramlar 

açıklanmıştır. Kavramlar arasındaki ilişkinin incelenmesi için restoran müşterilerinin üzerinde 

bir alan araştırması yapılmış ve bölümde alan araştırılmasının sonuçlarına yer verilmiştir.  

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen 

veriler doğrultusunda, katılımcılara ilişkin bazı kategorik değişkenler ve elde edilen sonuçlar şu 

şekildedir.  

• Katılımcıların %56'sı erkek (220 kişi), %44'ü kadın (173 kişi) restoran müşterileridir.  

Katılımcıların %56.2'si evli (221 kişi), %43.8'i bekardır (172 kişi).  

• Katılımcıların %50.4'ü çocuk sahibi olmayan (201 kişi), %14'ü tek çocuk sahibi (56 

kişi), %20.8'i iki çocuk sahibi (83 kişi), %9.5'i üç çocuk sahibi (38 kişi), % 2.5'i dört 

çocuk sahibi (4 kişi), % 0.5'i altı çocuk sahibi (6 kişi), %0.3'ü beş çocuk sahibi (1 kişi), 

%0.3'ü yedi çocuk sahibi (1 kişi) olan müşterilerdir.  

• Katılımcıların %13.2'si ortaokul mezunu, %24.2'si lise (95 kişi), %14.8'i ön lisans (58 

kişi), %40.7'si lisans (160 kişi), %7.1'i lisansüstü (28 kişi) mezunudur.   

• Katılımcıların %18.1'i 1300 ve altı (71 kişi), %21.1'i 1301-2000 arasında (83 kişi), 

%60.8'i 2001 ve üzeri (239 kişi) gelire sahiptir.  

• Katılımcıların %16.8'i 25 yaş ve altı (66 kişi), % 40.1'i 26-35 yaş arası (157 kişi), 

%43.1'i 36 yaş ve üstü (170 kişi) olduğu belirlenmiştir.   

• Katılımcıların %43.9'u ayda 1 veya 2 kez (172 kişi), %32.4'ü ayda 3, 4 veya 5 kez (127 

kişi), %23.7'si ayda 6 veya daha fazla kez (93 kişi) restoranlarda yemek yemektedirler.  

Restoran seçimi ölçeği faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ölçek 26 

madde 4 faktörden oluşmuştur. Oluşan dört faktör toplam varyansın %52.014'ünü 

açıklamaktadır. Ölçeğin tamamı için güvenilirlik katsayısı 0.914'tür. Albayrak (2014) aynı ölçeği 

kullanarak yaptığı çalışmada güvenirlik 0.784'tür.  

Müşteri sadakati ölçeği faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 6 madde tek 

faktörden oluşmuştur. Oluşan tek faktörün toplam varyansın %56.645'ini açıklamaktadır. 

Ölçeğin tamamımı için güvenirlik katsayısı 0.843'dür. Pektaş (2009) yaptığı çalışmada 

güvenilirliği 0.857 bulmuştur.  

Araştırma sonuçlarına göre restoran seçimine etki eden dört faktör cinsiyete göre 

anlamlı bir fark göstermemektedir. Bu sonuç Olcay ve Akçı (2014) fast-food işletmelerinde 

araştırma ile örtüşmektedir. Cevizkaya (2015 ) çalışmasında aynı ölçeği kullanmıştır ve 

restoran seçimine etki eden faktörlerin cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediğini tespit 

etmiştir. 
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Araştırma sonuçlarına göre restoran seçimine etki eden dört faktör medeni duruma göre 

anlamlı bir fark göstermemektedir. Cevizkaya (2015 ) çalışmasında aynı ölçeği kullanmıştır ve 

restoran seçimine etki eden faktörlerin medeni duruma göre anlamlı bir fark göstermediğini 

bulgulamıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre restoran seçimine etki eden dört faktör gelire göre anlamlı 

fark göstermemektedir. Cevizkaya (2015) çalışmasında aynı ölçeği kullanmıştır ve restoran 

seçimine etki eden faktörlerin gelire göre kısmen anlamlı bir fark göstermediğini bulgulamıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre restorana gitme sıklığına göre restoran özellikleri, 

yiyecekler, personel davranışı faktörleri anlamlı bir fark göstermemektedir. Restorana gitme 

sıklığına göre kolaylıklar faktörü ise anlamlı bir fark göstermektedir.  Analiz sonuçlarına göre 

kolaylıklar ayda 6 ve üstü ile ayda 3-5 kez restorana giden gruplar arasında farklılaşmaktadır. 

Ayda 3-5 kez restorana gidenler ayda 6 ve üstü daha yüksek ortalamaya sahiptir. Cevizkaya 

(2015) çalışmasında aynı ölçeği kullanmıştır ve restoran seçimine etki eden faktörlerin 

restorana gitme sıklığına göre anlamlı bir fark göstermediğini bulgulamıştır.   

Araştırma sonuçlarına göre restoran seçimine etki eden personel kalitesi, kolaylıklar, 

yiyecekler faktörleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Restoran özellikleri faktörleri 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Olcay ve Akçi (2014) fast-food işletmelerinde seçim 

faktörlerinin yaş göre kısmen anlamlı bir farklılık gösterdiğini bulgulamıştır. Cevizkaya ise 

çalışmasında restoran seçimine etki eden faktörlerin yaşa göre anlamlı bir farklılık olmadığını 

bulgulamıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre müşteri sadakati cinsiyete, yaşa, medeni duruma gelire, 

restorana gitme sıklığına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Pektaş (2009) kahve 

zincirlerinde kullandığı sadakat ölçeğinde yaşın, medeni durumun, gelirin anlamlı bir farklılık 

göstermediğini, aynı çalışmada sadakat ölçeğinde kahve içmeye gitme sıklığı ve cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık olduğunu bulgulamıştır.  

 Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi 

sonuçlarına göre müşteri sadakati ile restoran özellikleri, personel kalitesi, yiyecekler ve 

kolaylıklar arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Restoran özellikleri ile 

personel kalitesi ve yiyecekler arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki vardır. Personel kalitesi 

ile yiyecekler arasında orta düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Personel kalitesi 

ile kolaylıklar arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Yiyecekler ve 

kolaylıklar arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Bu ölçeğin daha önce 

korelasyon testine tabi tutulmamış olması bu çalışmanın öneri kısmına konulmasına neden 

olmuştur.   

Restoran seçimine etki eden faktörlerin müşteri sadakatine etkisini incelemek amacıyla 

yapılan çoklu regresyon analizi sonucuna göre kolaylıklar ve personel kalitesi faktörlerinin 
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müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı; restoran özellikleri ve yiyecekler 

faktörlerinin müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği bulgulanmıştır. Buna bağlı olarak 

restoran seçimine etki eden faktörlerin müşteri sadakatini kısmen etkileyeceği söylenebilir. 

Hyun (2010) yapmış olduğu çalışmada kullandığı faktörlerinin tümünün müşteri sadakati 

üzerine etkisi olduğunu bulgulamıştır. Hyun (2010) çalışmasındaki yiyeceklerin kalitesi, servis 

kalitesi, çevresel faktörler ve konum faktörlerinde bu tezdeki faktörlerle benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. Pektaş (2009) kahve zincirleri üzerinde yaptığı çalışmasında mağazanın 

özelliklerinin, yiyecek ve içeceklerin, mağaza içi ve dışı atmosferlerinin, mağaza içi ambiyansın 

sadakate olumlu etkisi olduğunu bulgulamıştır. Dolayısıyla iki çalışmanın birbiriyle benzerlik 

gösterdiği görülmektedir.  

Araştırmaya katılan kadınların erkeklere oranla restoran seçim faktörlerine karşı daha 

duyarlı oldukları görülmüştür. Yöneticilerin kadınları restoranlara sadık müşteriler hale 

getirebilmesi için restoran özellikleri, kolaylıklar ve personel kalitesi faktörlerinin kadınlar için 

çekici daha çekici bir hale getirilmesi önerilebilir.  

Restoranları genellikle 36 yaş ve üstü yaş grubu tercih etmesinden dolayı park yeri 

olanağı, engelli hizmeti, vejetaryen menü, internet erişimi gibi hizmetlere özen gösterilmelidir. 

Çünkü bu yaş grubu diğer yaş gruplarına göre kendini rahat hissetme beklentisi daha yüksek 

olmaktadır.  

Restoranlarda ayda 3-5 kez yemek yiyen müşterilerin restoranlarda kolaylıklara önem 

verdiği görülmektedir. Bu doğrultuda müşterilerin kolaylıkları içinde barındıran restoranları 

tercih etmesi restoran yöneticilerinin müşterilerini anlamış olup iyi bir hizmet tesis etmesi 

gerekmektedir.  

Restoran özelliklerinin müşteri sadakati üzerine etkisi olduğu bulgulanmıştır.  Bu 

nedenle müşteri kullanım alanlarında restoran atmosferi sağlanmalıdır. Bu kapsamda restoran 

yöneticileri restoran dekorunda uyum, oturma alanlarının sakinliğine, oturma takımlarının 

rahatlığına, restoran ısısı ve çalan müziğin niteliğine önem vermelidirler.  

Yiyeceklerin müşteri sadakati üzerine etkisi olması müşterilerin yiyeceklerin sunumuna, 

menü çeşitliliğine, menü anlaşılırlığına, besin içeriğine ve tazeliğine önem vermesiyle 

açıklanmaktadır. Restoran yöneticilerinin menülerdeki yiyeceklerin hangi kalitede olduğunu 

belirten ibareler koymaları ve müşterilerin önerilerini göz önüne alarak menülerini 

genişletmeleri önerilebilir.  

Restoran sektöründe her zaman hızlı değişiklikler olmasından dolayı müşteri istek ve 

tercihleri zamanla değişmektedir. Bu nedenle, restoranlarda yaşanan değişimlerin müşteri 

algıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla bu sektörde devam eden analiz ve araştırmalara 

ihtiyaç vardır.  
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EKLER 

Ek 1. Anket 

 

Sayın Katılımcı, 

Bu araştırma , '' Restoran Seçimine Etki Eden Faktörlerin Müşterilerin Restoran Sadakatine  

Etkisi: Mersinde Bir Araştırma'' adlı yüksek lisans tezinin verilerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Anket verileri araştırmada gizlilik ve güven ilklerine bağlı kalınarak sadece araştırmacı tarafından 

değerlendirilecek ve saklı tutulacaktır. Anket sorularına vereceğiniz gerçekçi yanıtlar, çalışmanın amacına 

ulaşılabilmesi için önemlidir. 

  

Yüksek Lisans Öğrencisi Uğurcan METİN                                             Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ                                

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü                             Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi                     

ucm_303@hotmail.com                                                                               gurkanakdag@hotmail.com  
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YİYECEK VE İÇECEKLER 
Yiyeceklerin sunumu  ① ② ③ ④ ⑤ 
Menü çeşitliliği  ① ② ③ ④ ⑤ 
Menü  anlaşılırlığı  ① ② ③ ④ ⑤ 
Yiyeceklerin lezzeti  ① ② ③ ④ ⑤ 
Yiyeceklerin besin içeriği  ① ② ③ ④ ⑤ 
Tazelik ① ② ③ ④ ⑤ 
PERSONEL  KALİTESİ  
Çalışanların yardımseverliği ① ② ③ ④ ⑤ 
Çalışanların Davranışları ① ② ③ ④ ⑤ 
Çalışanların bilgisi  ① ② ③ ④ ⑤ 
Siparişin istendiği gibi olması ① ② ③ ④ ⑤ 
Çalışanların nazik olması  ① ② ③ ④ ⑤ 
Servis hızı ① ② ③ ④ ⑤ 
Servis standardı ① ② ③ ④ ⑤ 
RESTORAN ÖZELLİKLERİ 
Restoran dekorunun uyumu  ① ② ③ ④ ⑤ 
Oturma ortamının ergonomik olması  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoran manzarası  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranın yeri  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranın atmosferi  ① ② ③ ④ ⑤ 
Sakinlik  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranın ısısı  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranın temizliği  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranın temizliği  ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranın  müziği ① ② ③ ④ ⑤ 

KOLAYLIKLAR 

Park yeri olanağı  ① ② ③ ④ ⑤ 
Ödeme kolaylığı ① ② ③ ④ ⑤ 
Vejetaryan menü ① ② ③ ④ ⑤ 
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Çocuk menüsü ① ② ③ ④ ⑤ 
Çocuk bakım hizmetleri ① ② ③ ④ ⑤ 
Engelli hizmeti ① ② ③ ④ ⑤ 
İnternet erişimi ① ② ③ ④ ⑤ 
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MÜŞTERİ SADAKATİ 
 Bu restoranda kendimi mutlu ve iyi hissediyorum. ① ② ③ ④ ⑤ 
Restoranı  arkadaş ve akrabalarıma tavsiye ederim. ① ② ③ ④ ⑤ 
Ne olursa olsun bu restoranı  değiştirmem ① ② ③ ④ ⑤ 
Bu restoranda alış verişlerimi devam ettirmekte 
kararlıyım. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Bu restoranla ilgili kötü bir deneyim yaşarsam da 
güvenimi kaybetmem. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Bu restoranın fiyatları artsa da gelmeye devam 
ederim 

① ② ③ ④ ⑤ 

 

Cinsiyetiniz :                               ( )Erkek                   ( )Kadın 
Medeni durumunuz:                ( )Evli                      ( )Bekar 
Çocuk  sayısı:                         _______ 

 Eğitim durumunuz:                 ( )İlkokul                ( )Ortaokul                  ( )Lise                     ( )Ön Lisans 

                                                       ( )Lisans                   ( )Yüksek lisans         ( )Doktara    

Bireysel aylık Geliriniz:           ( )1300-TL ve altı    ( )1301-2000-TL        ( )2001TLve üzeri     

Mesleğiniz:                             _______ 

Yaşınız:                                  _______    

Alakart (masa servisi) servis yapılan restoranlarda aylık yemek sıklığınız: 
                                                       ( ) Hiç                      ( )Ayda 1-2                 ( )Ayda 3-5             ( )Ayda 6 ve üstü 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

 


