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GİRİŞ 

İnsanların algılamalarında, hizmet beklentilerinde etkisinde 

kaldıkları kültürün, kültürlerin önemi yadsınamaz. Bu konuda çeşitli 

tartışmalar yapılmaktadır. Bütün bu tartışmalardan iki ayrı tez ortaya 

konulabilir; Bunlardan birincisi: "İnsanların algılamalarını, dolayısıyla 

hizmetten beklentilerini, üyesi oldukları kültür yada alt kültür grubunda 

öğrendikleri kavramlar etkiler." .İkincisi ise: "Yaygınlaşan iletişim ağı 

ile, insanlar değişik kültürlerde, değişik hizmet ve kavramlar tanırlar. 

Algılamadaki farklar ortadan kalkar ya da azalır ve -benzer hizmet 

beklentisi- içine girerler". 

Yukarıdaki tezlerden kesin olarak birini savın1up, diğerini 

reddebnenin hiçbir anlamı yoktur. Eğer bu yapılırsa, iki öğrenci grubunlil1 

tartışmaya alıştırılmak amacıyla, karşıt iki düşünceyi koşulsuz savunmaya 

çalıştıkları, okul münazaralarından biri dururrruna düşebilir. 

Kültür konUSLında çalışaıı uzmanların da sık sık belirttikleri 

konulardan biri, yüzyıllar boYlil1ca kültürlerin birbirlerinden 

etkilendikleridir. Bu sürekli etkileşime karşın, hala ulusal kültürlerin ve 

alt kültürlerin herbirinin, kendine ait özellikleri bulınınıaktadır. Bazı 

kültür grupları birbirlerinden oldukça farklı özellikler gösterirken, 

bazılarında ise benzer özellikler daha çok görülebilmektedir. Nedeni 

etkileşimin düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla hizmet konusu özellikle turizm 

hizmeti incelenirken, hizmet düzeyinin belirlenmesi, müşterilerin hizmeti 

nasıl algıladıkları ve hizmetten ne beklediklerinin saptanabilmesi için, 

yukarıdaki iki tezin bir sentezini yapmakta yarar vardır. 
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İşletmelerin etkinlik alanlarının uluslararası boyutlara ulaştığı 

günümüzde, uluslararası standartları belirlemek, bunlara ulaşmaya çalışmak 

bir zonmluluktur. Bugün hizmet sektörtinde her kültürden insanın, 

benimseyebileceği, beğenebileceği bir "uluslararası hizmet düzeyi" nden söz 

edilmektedir. Bunu belirleyebilmek ve uygulayabilmek için "benzer hizmet 

beklentisi" tezine yaklaşmakta yarar vardır. Özellikle temel 

gereksinimlerin karşılanmasında "uluslararası hizmet dtizeyi"ni tuttunnaya 

çalışmak gereklidir. 

Herşeye rağmen insanlar kültürlerinin etkisi altındadırlar. Bu 

dunnn algılamalarını, beğenilerini etkiler. Mevcut ve olası müşterilerin 

kültürel özelliklerini tanıyıp, değerlendirmek de bir zorunluluktur. 

Turizm gibi sürekli değişik kültürlerden insanların, birarada ve 

etkileşimin yoğun olduğu bir alanda, b:İ..r yandan "uluslararası hizmet 

düzeyi" ni tut tunnaya çalışmak, öte yandan değişik ki.il türel özellikleri 

tanıyarak, müşterilerle daha iyi diyalog kurabilmek, değişik kültürlere 

özgü, özel hizmetler sunabilmek olasıdır. 

Bütün bunları yapabilmek için, hizmet ve kültür kavramlarını 

tanımak, birbirlerini nasıl ve neden etkilediklerini görmek gerekir. Bu 

bilgiler ışığında, hedef pazarı ve hizmeti sunan insanların, kültürel 

özellikleri tanınmaya çalışılmalıdır. Böylece hem uluslararası düzeyde hem 

de değişik kültürlere özgü hizmetler sunabilmek için gerekli yöntemler 

oluşturulabilir. 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, bu çalışmada öncelikle 

hizmet ve kültür kavramları tanımlanarak, aralarındaki etkileşim 

açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle hiınet:in değişkenliğinde önemli etkisi 

olan,kültür farklılıklarırnn düzeyi, otellerde uygulanan bir saha 

araştınnasıyla, ortaya konulmaya çalışılmıştır. Teorik bilgiler ve 

araştınna bulgularının gösterdiği sonuçlara göre, oteller örnek alınarak, 

hizmet işletmeleriııde uygulanması gerekli yöntemler önerilmektedir. Böylece 

uluslararası hizmet düzeyine ulaşabilmek ve değişik kültürlere özgü 

hizmetlerle, işletmenin canlı tutulması sağlanabilecektir. 
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1. HİZMET KAVRAMI 

Günümüzde hizmetler, insan yaşantısının vazgeçilmez parçaları 

durumundadırlar. İnsanlar sabah kalktıkları andan itibaren, çeşitli 

hizmetlerin sağladığı kolaylıklarla günlerine başlarlar ve sürdtirürler. Bu 

hizmetler insanların yaşantısına öylesine ginnişlerdir ki fark edilmeleri 

çoğu zaman, eksikliklerinin belirmesiyle olur. Örneğin sabah kalkıp, traş 

makinesini fişe takan bir insan, genellikle elektriği, kesik olduğu zaman 

fark eder. 

· Kapıcının sabah gazetesi servisi, ulaşım araçlarının önemi 

aksadıklarında hissedilir. 

örnekleri çoğaltmak olasıdır. Önceleri basit kolaylıklar, 

tamamlayıcı etkinlikler olarak, yaşatımıza girmeye başlayan hizmetler, 

artık vaz geçilmesi zor gereksinimler aşamasına girmişlerdir. 

İstanbul' dan Ankara' ya ancak haftada bir kez kalkan otobüsü 

beklemek, artık hatırlanması bile güç bir fantazi durunnma gelmiştir. Bunun 

yanında bir zamanlar, lüks bir hizmet sayılan turizm hizmetleri, gerekli 

bir hizmet durumundadır. Hekimler hastalarına tedavi amacıyla, tatil 

önermektedirler. Özellikle günümüzde çalışan insanlar, yıllık izinlerinde, 

bulundukları ortamdan uzaklaşamayınca huzursuz olmaktadırlar. Bazı 

kültürlerde tatil gereksinimi çok daha önemli olarak görülmektedir. Batı 

Alnyınlar, yılda 44 milyar markı bulan turizm harcamalarıyla dünyanın en çok 

para harcayan turistleri duruımmdadırlar. Yılda 22 milyon kişinin 

tatile çıktığı Almanya' da, tatil harcamaları : yiyecek ve giyecek gibi 

giderlerden sonra, vazgeçilmez harcamalar olarak görülmektedir.(!) 

(1) Barometre, 21-27 Ağustos, 1989, Sayı:33 
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Yaşamda gerekliliği tartışılamayacak olan hizmetlerin ne olduğunu, 

günümüze kadar nasıl geliştiğini, ne ti.ir özelliklere sahip olduğunu, ana 

hatlarıyla incelemek yararlı olacaktır. 

1. 1. HİZMETİN TANIMLARI 

Hizmetler, bilim adamlarınca, farklı biçimlerde 

tanımlanmışlardır. Hizmetin geçirdiği aşamalara ve değişik bakış açılarına 

göre farklılıklar benzerlikler gösteren bazı tanımlar şunlardır: 

"Hizmet, satışa sunulan ya da malların satışına bağlı olarak 

verilen yarar, doyum etkinliklerdir".(2) 

"Hizmet, bir grubun, diğerine sunabileceği, özellikle soyut ve 

herhangi birşeyin mülkiyetini gerektirmeyen bir etkinlik, yarardır. 

Üretimi, fiziksel bir ürüne bağlı olabilir ya da olmayabilir:(3) 

"Hizmetler, ayrı ayrı tanımlanabilen, başka bir mal ya da 

hizmetin satışına bağlı olmaksızın, istek doyurucu olarak sunulan soyut 

etkinliklerdir'; ( 4) 

Hizmet "diğer kişi ya da kuruluşlar ıçın kendi kendilerine 

yapmadıkları, yapamadıkları ya da yaµı:ıak istemedikleri işin 

yapılmasıdır."(5) 

(2) "American Marke~ Association, Tanımlama komitesi tanımı", Weldon J. 
Taylar ve Roy T. Shaw, Jr., Marketing an Integrated, Analytical App
roach, Cincinnati: South-Western Publishing Company, 1969, ss.15,248. 

(3) Philip Ko.tler, Market:İIJ$ for Nonprofit Organizations, Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentice-Hall, ınc., 1982, s.477. 

(4) William J. Stanton, Fınıdamental of Marketing, Mc Graw-hill Series in 
Marketing, Toronto: Mc Graw-Hill book company, 1984, s.676. 

(5) Eugene B.Mapel, "The Marketing of Service", Handbook of Modern Marke
~' ed. Victor P. Buel ve Carl Heyel, Newyork: Mc Graw-Hill book 
Company, 1970, s.1-41. 
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"İhtiyaçlarımızı tatmin eden ve fakat gayri maddi oldukları için 

mal diyemediğimiz şeylere hizmet"adını veriyoruz.(6) 

"Hizmet, pazara sunulan herhangi bir dokunulmaz (intangible) 

ürtindür': (7} 

"Hizmetler, halle tarafından istenen bazı etkinlik ve 

düzenlemelerin arzı için örgütlenmiş aletler, cihazlar ve/veya işgücü 

sistemidir. Herhangi bir işi, görevi bir başkası için yapmaktır."(8) 

"Hizmet satışa sunulan etkinlik, yarar ya da doyumdur."(9) 

"Hizmet üretildiği anda, doğrudan alıcıya değer aktaran soyut bir 
ürtindür."(10) 

"Hizmetler, alıcı istek ve gereksinimlerini doyurabilmek için, 

pazarda karşılıklı değiştirilen soyut, depolanamayan yarar demetidir."(11) 

"Hizmet - alıcı, tüketici tarafından istenilen bir etkinlik ya da 

bir diğer kişi için iş yapnak - bir diğer üretim çıktısıclır".(12) 

(6) Orhan Oğuz, Genel İktisat Teorisi Dersleri, İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar Yayın 
ve Yardım Vakfı Yayınları, No:323/556 Istanbul: Cem ofset A.Ş., 1979.s.8. 

(7) John M. Rathmell, Marketing in the Services Sector. Cambridge, Mass: 
Winthrop Publishers ine., 1974, "Hizmet Kesiminde Pazarlama", Çev.Şükrü 
Asl~yürek, Turizm Pazarlaması, Okuma Parçaları, Teksir, İstanbul: Boğaz
içi Universitesi On Lisans Y.O., Turizm ve Otel Yöneticiliği Şubesi, 
1980,s.3. 

(8) W. F.arl Sasser, R. Paul Olsen ve D. Darly Wyckoff, Managament of Service 
Operations: Text, Casses, and Readings, Baston: Allyn and Bacon Inc., 
1978, s.8. 

(9) Philip Ketler, Principles of Marketing, Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice-Hall Inc., 1980, s.370. 

(10) Joseph C. Monks, Operations Management: Theory and Problems, U.S.A.: 
Mc Graw-Hill !ne., 1982, s.587. 

(11) Charles D. Schewe ve Rueben M. Smith, Marketing Concepts and Applications_, 
Newyork: Mc Graw-Hill Book Company, 1983, s.693. 

(12) James H. Donnelly, J r.James L. Gibson ve John M. Ivancevich - Fundamen
tals of Management, Texas: Business Publications Inc., 1984, s.37. 
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Tanımların lınzerlik ve farklılıklarına bakıldığında en belirgin 

olarak, mallara bağlı olup olmamaları dikkati çekmektedir. 

1970 yılı öncesinde yapılmış olan birinci tanım, hizmetleri, mal 

satışına bağlı olarak açıklarken, 1982 yılında yapılmış olan ikinci tanım, 

hizmetlerin mallara bağlı olabilecekleri gibi, olmayabileceğini de 

göstermektedir. 1984 tarihli üçünci.i tanımda ise, artık hizmetin,bir mala 

bağlı olmadığı özellikle vurgulanmaktadır. 

İlk üç tanım arasındaki farklılık, hizmet kavramının zaman 

içindeki gelişimine uygun görünmektedir. Diğer tanımlardaki farklılıklar 

ise, daha çok sınırlı, değişik bakış açılarından kaynaklanmaktadır. 

Ortak noktalar toplanacak olursa şöyle bir tanım yapılabilir: 

Hizmetler, insanların gereksinimlerini doyurmaya yönelik, soyut, 

bölünmez, depolanamayan, değişken etkinliklerdir. 

1. 2. HİZMIITLERİN TİCARİ YAŞAMA GİRİŞLERİ VE GELİŞMELERİ 

Hizmetlerin ticari yaşama girişi, oldukça yakın yıllarda 

olmuştur.(13) Malların üretilip değiştirilmesinin, ticaret kavramının 

doğuşuna neden oluşu, yüzyıllar öncesine dayanır. (14) Buna karşın 

hizmetler, ancak, yirminci yüzyılda, ticari bir kavram olarak 

değerlendirilmeye başlanmışlardır. Hizmetlerin ticari bir etkinlik olarak 

ortaya çıkışları, yine mallara bağlı olmuştur. Dayanıklı tüketim mallarının 

satış ve satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri olarak, ilk hizmet 

etkinliklerinin başladığı görülür. 

(13) Shelby D. Hund, "General Theories and the Fundamental Explananda of Mar
keting", Journal of Marketing, c. 47, Sonbahar 1983, s.9. 

(14) Tanju Öztürk, Pazarlama Ekonomisi ve Tüketicinin Kon.ınınası, İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yayını: 17, İstan
bul Matbaası, 1981. s.35. 
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1.2.1 Sanayi Devrimi ve Dünya Ekoncmilc Krizinin Etki.si ile Satış 
Hizmetlerinin.Gelişi.mi 

Sanayi devriminin değiştirdiği üretim yap.:ısıyla, mal üretimindeki 

artış, ilk dönemlerde girişimciler için oldukça büyük karlar 

getirmiştir.(15) Yeterli talep olduğu için, üretilen mallar önemli bir çaba 

harcanmadan satılabilmekteydiler. (16) Artan karlar ise, yatırıma ve yeni 

üretim alanlarına kolaylıkla dönüşebilmişlerdir. İşletmelerin tek hedefleri 

üretimin artırılması olmuştur.(17) Üretilen hemen her şeyin, satılabildiği 

bu dönemin ancak, 1929 Dünya ekonomik krizine kadar sürebildiği görülür. 

Satın alma gücünün azalmasıyla, üretilen t'ÜIIl malların satılamaması durumu 

ortaya çıkmıştır. (18) Bunun sonucu olarak da, işletmelerde mamül mal 

stokları artmaya başlamıştır. (19) Bu dönemde işletııelerin, artık, üretim 

artışı yerine, satış artırıcı çabalara girdikleri görülür. (20) Satış, 

hizmetleri ile başlayan pazarlama işleride, ticari yaşama girmiş olur.(21) 

Satış etkinlikleri, bir hizmet olarak değerlendirilirse, bugün artık 

işletmeler için oldukça önemli bir işlev olan pazarlamanın çekirdeğini, bu 

hizmetin oluşturduğu söylenebilir. 

(15) Nazif Kuyucuklu, Üretim Güçleri ve Üretimin Dağılışı, Cilt.1, İstanbul 
Üniversitesi yayın No: 2391, Iktisat Fakültesi Yayın No: 406, İstanbul 
Sermet Matbaası, Sermet Arkadaş, 1977, ss. 326-327. 

(16) Tınıç Erem, Yönetim Açısından Pazarlama, İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar Yayın ve 
Yardım Vakfı Yayınları No: 336-569. Istanbul: Cem Ofset A.Ş., 1980. s.13. 

(17) a.e. 

(18) Robert Bartels, "Is Marketing Defaulting Its Responsibilities?", Journal 
of Marketing, c.47, Sonbahar 1983, s.35. 

(19) Osman Yozgat, İşletme Yönetimi, M.Ü. Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı 
Yayınları, No: 383-616, Istanbul: Metler Matbaası, 1983, s.14. 

(20) Nazif Kuyucuklu, İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayını, 
No. 3329, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayın No.18. İstanbul: Gür-Ay Mat
baası, 1985, s.48. 

(21) Ronald A. Fullerton, "How Modern Is Mcxlern Marketing? Marketing' s Evo
lution and The Myth of the Production Era ", Journal of Marketing, c, 
52, Ocak 1988, s. 120. 
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1.2.2. İkinci Dünya SavaşınJ.n Etkileri 

Hizmetlerin Gelişimi 

Satış ve Sonrası 

İkinci dünya savaşının neden olduğu teknolojik gelişmeler, bir 

çok alanda olduğu gibi, işletmecilik alanında da değişimlere neden 

olrrnıştur(22). Artık karmaşık ve pahalı ürünler üretilmektedir. (23) Bu 

ürünlerin kullanımlarının tüketicilere gösterilmesi, belirli dönemlerde 

ürünlerin bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında, 

işletme maliyetleri ıyıce artmıştır. Dolayısıyla, işletmeler ilk 

dönemlerdeki üretim artışı, satış artışı gibi çabaları bir yana bırakıp, 

işletmenin yaşamını sürdünne hedefini ön plana almışlardır. Böylece artan 

pazarlama işlevleri arasına, satış sonrası bakım, onarım hizmetleri de 

girmiş olmaktadır. (24) Her geçen gün ·bu hizmetlerin kapsamı ve boyutları 

genişlemektedir. Günümüzde satış sonrası bakım, onarım hizmetleri, önemli 

bir hizmet dalı olarak, büyük bir alana yayılmakta ve mal satışlarını 

etkiliyebilmektedir.(25) Özellikle 1960-1970 yılları arasında, aynı ya da 

benzer mal üreten işletmelerin sayısı artmış, tüketici daha 

bilinçlenmiştir. (26) Bu dunmıda rakiplere üstünlük sağlayabilmeleri, daha 

(22) Sinan Artan, Endüstri İşletmelerinde Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve 
. Türkiye'deki U7gulama, Eskişehir Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi 
Yayını No: 172~, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basım 
evi, 1976, s.28. 

(23) Yozgat, a.g.e., s.191. 

(24) Fullerton, a.g.e., s.119. 

(25) Stanton, a.g.e., s.496. 

(26) Alain Bienayme, "Technology and the nature of the finn", Technology 
Management, Cilt:3, No:5, 1988, s.566. 
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seçici olan tüketiciyi tatmin edebilmeleri zorlaşmıştır. Bu dönemde satış 

ve sonrası hizmetlerin kapsamı, kalitelerinin artırılması bir zorunluluk 
olmuştur. (27) 

1.2.3. Ayrı bir üretim Alanı Olarak Hizmetlerin Ortaya Çıkışı 

1970'li yılara kadar hizmetler ticari yaşamda, malların satışına 

bağlı etkinlikler olarak kendini gösteriyordu. Hizmetlerin, mallardan ayrı 

olarak üretilebilmesi, pazarlanabilmesi, alıcı bulması, 1970 sonrasında 

olmuştur. (28) Günümüzde ayrı bir sektör boyutuna gelmiş olan hizmetlerin, 

mallar gibi üretilebilen, karlı yatırım alanları biçimine dönüşmeleri, 

elbetteki aniden olmamıştır.(29) Belirli evreler geçirerek bugünkü boyuttm.a 
ulaşmıştır. (30) 

Hizmetler insan gereksiniminden kaynaklanan, gereksinimleri 

doyurmaya yönelik etkinlikler olarak düşünülünce, ilk insandan bu yana var 

olduklarını söylemek yanlış olmaz. Ancak, ilkel yaşam dönemlerinin 

başlarında insanlar, kendi yaşamlarını sürdürecek işleri kendileri 

yapmaktaydılar. Toplu yaşam dönemlerinde, takas ekonomisiyle başladığını 

kabul ettiğimiz iş bölümü, hizmetlerde de görülmeye başlar. İnsanlar 

sürekli aynı malları üretirlerken,aile içinde de ev işleri, çocuk bakımı 

gibi hizmetler, iş bölümü sonucu kadınların görevi durumuna gelmiştir. 

(27) a.e., s.568. 

(28) Schewe, a.g.e. ,ss.248-252 

(29) A. Parasuraman, Leonard L. Berry ve Valarie A. Zeithaml, "Service Finns 
Need Marketing Skills", Business Horizons, Kasım-Aralık 1983, ss.28-31. 

(30) F. Kelly Shuptrine ve Frank A. Osmanski, "Marketing's Changing Role: 
Expanding or Contracting?", Journal of Marketing, cilt:39, Nisan 1975, 
s.62. 
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Ancak yeni çağda, kadının evinin dışında çalışması,bu hizmetlerin başkaları 

tarafından yapılmasını gerektinnişse de, çocukların bakımı aile içindeki 

yaşlılar, komşular gibi sosyal kurumlarca karşılanabilmiştir. (31) Satın 

alınabilir hizmetler durumuna gelmesi günümüze yakın tarihlere kadar mümkün 

olamanuştır. İlk olarak, mal üretmeden, hizmetleri karşılığı gelir elde 

eden grupları, devlet yöneticileri, din adamları (rahipler), aristokratlar 

ve askerler olarak görebiliriz. 

1. 2. 3 .1. Gereksinime Göre Farklılaşan Hizmetler 

Hizmetlerin gelişimine bakıldığında iki ayrı alana yayılmaktadır. 

Hizmetlerin gelişimini de iki ayrı grupta değerlendirmek yararlı olacaktır. 

Birincisi: - Kişinin ya da ailenin gereksindikleri bireysel 
hizmetler. 

İkincisi: - Devlet yönetiminin gereksindiği kamu hizmetleridir. 

1.2.3.1.1. Bireysel Hi7JDPtlerin Gelişimi 

Şehir devletleri döneminde, birinci grupta yer alan bireysel 

hizmetlerin, ~aşkaları tarafından yapılabileceği düşüncesi yaygındı. Ancak 

bu hizmetler köleler tarafından yapıldığı için satın alınması gereği ortaya 

çıkmamıştır. 

1.2.3.1.2. Devlet Yönetiminin ve Kaımınun Gereksindiği Hizmetlerin 

Gelişimi 

İkinci grupta yer alan kamu hizmetlerinde hizmeti sunanların, 

hizmetleri karşılığı gelir elde ettikleri yukarıda da belirtilmiştir. Ancak 

(31) Cahit Talas, "Sosyal Ekonomi;' S Yayınları, Ankara: Sevinç Matbaası, 
1983, s.325. 
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: 

bu hizmetler sınırlı ve devlet yönetiminin tekelinde olduğu için, özel 

girişimcinin ilgisini çekmekten uzak kalmıştır. 

1.2.3.1.3. Ticari Yaşanılak:i İlk Hizmetler 

Orta çağın sonlarına kadar, pek önemli değişimler görülmemiştir. 

Bu dönemde ticari yaşamdaki en belirgin gelişme, taşımacılık ve bankacılık 

hizmetleri olarak ortaya çıkmıştır.(32) Ortaçağın sonu yeni çağın başında, 

Rönesans etkisiyle mimari hizmetlerin geliştiğide gözlenmektedir.(33) 

1. 2. 3. 2. Hizmet Sektörünün Gelişimine Katkısı Olan Birikimler 

Hizmet alanında önemli gelişmelere kaynak olacak değişimler, yeni 

çağda oluşmaya başlar. Bunlardan en önemlisi re sanayi devrimidir. Yakın 

çağa kadar bu değişimi, bir dizi teknolojik değişim izlemiştir. İkinci 

önemli değişim kaynağı ise II. Dünya Savaşı olmuştur. (34) Bilindiği gibi 

buhar makinesiyle başlayıp gelişen, II. Dünya Savaşıyla daha büyük bir hız 

kazanarak ilerleyen teknoloji, tüın ekonomik ve sosyal yaşarru önemli 

boyutlarda değiştirmiştir. 

Mekanik tarım makinelerinin tarım alanlarına ginnesiyle,(35) 

işsiz kalan insanların kente göçleri, çok sayıda işgücü birikimine neden 

olımıştur. (36) Kentte özel girişimin denetimsizce ve sorumsuzca genişleme 

çabası da buna eklenince, aşağıdaki gibi üç grupta toplanabilecek bir sonuç 

çıkar ortaya: 

(32) ~rol Zeytinoğlu, Ekonomik Sistemler, Marmara Ürıivers~tesi Yayın No: 429, 
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Yayın No: 373, Istanbul: Fatih Yayın
evi Matbaası, 1985, ss: 38-39. 

(33) a.e., ss: 34-35 

(34) Artan, a.g.e., s.28. 

(35) Necla Pur, Sosyal Ekonomi, İstanbul:Met/er Matbaası, 1981, s.55. 

(36) Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, İstanbul üniversitesi Yayın No: 3410, 
İstanbul: Venüs Ofset, 1987, s.9. 
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(a} Çoğunluğunu işsiz, yoksul, sakat, sosyal güvenliği olmayan 

insanların oluşturduğu ve işgücünün çok ucuz çalıştırılması nedeniyle, 

gelir dağılımında aşırı farklılıkların olduğu bir toplum yapısı ortaya 

çıkar.(37) 

(b) Birden çok kişinin çalışmak zorunda kalmasıyla, ailelerdeki 

işbölümü özellikleri bozulmaya başlar.(38) Kadının görevi ev işi ve çocuk 

bakınunın dışına çılanış olur. 

( c) Alt yapı hizmetleri kentleşme ve sanayileşmeye yetmemeye 

başlar. 

1. 2. 3. 2 .1. Değişen Sosyal Yapının Kamu Hizmetlerine Etkisi 

Bu olumsuz sonuçlar zamanla, çeşitli tepkilere ve taleplere neden 

olmuştur. (39) Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce, yeni bazı hizmetler 

geliştirilmeye başlanır. (40) örneğin; Yaşlılık, işsizlik, hastalık 

sigortası hizmetleri, iş ve işçi bulma kurumu hizmetleri, haberleşme, şehir 

planlaması, fiziki çevre koşullarını düzenleyen alt yapı hizmetleri v. b. 

hizmetlerdir. 

Bu ve benzeri hizmetler genelde devletin sorumluluğunda olmakla 

bilikte, devletin yeterli olamaması gibi nedenlerle, bazı sosyal kurumlar, 

derneklerce de takviye edilınekteydi.(41) Özel girişimcilerin de yasal 

zonmluluklar, işgucu kalitesini artırmak amacıyla, bazı hizmetlere 

katıldığı sınırlı olarak görülmekteydi. 

(37) Emre Kongar, İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hiimetler, Hacet tepe Üniversi-
tesi Yayınları A-25, Ankara: Şafak Matbaası, 1978, ss.173-175. 

(38) Pur, a.g.e., s.55. 

(39) Ekin, a.g.e., s.9. 

(40) Kongar, a.g.e., s.177. 

(41) Talas, a.g.e., s.326. 
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1.2.3.2.2. Değişen Sosyal Yapının özel Sektör Hü:rnetlerine Etkisi 

Son yıllarda özel girişimciler, artık bu ve benzeri konularda 

devlete rakip olurlarken, daha pek çok hizmet karlı yatırım alanları olarak 

değerlendirilmektedir. Hizmetleri bu kadar çekicileştiren ve üretilen 

hizmetlere talebi artıran nedenler, üç grup altında toplanarak şöyle 

sıralanabilir. 

(a) Çoğalan, karmaşıklaşan alet, cihazların kullanımları, bakım ve 
onarımları, tanıtılmaları, satışları 

yapılamaz duruma gelmiştir.(42) 

çalışabilecekleri, bir hizmet alanı 

programcılığı gibi. 

zorlaşmıştır. Herkes tarafından 

Bu konuda 

çılaıuştır 

uzmanlaşabilenlerin 

ortaya(43) Bilgisayar 

(b) İnsanlar yaşamlarının büyük bir bölümünü işyerlerinde 

işleriyle ilgili uğraşlarla geçirdikleri için, evde yapılması gereken 

işler, çocuk bakımı hizmetleri aksamaktadır. önceki dönemlerde olduğu gibi, 

aile içindeki diğer kiş.iler:in, komşuların bu işleri yapabilmeleri artık söz 

konusu değildir. Sosyal yapı önemli ölçüde değişmiştir.(44) Bu hizmetlerin 

satın alınması, en yaygın seçenek olnnıştur. 

(c) İş yaşamının insan üzerinde fiziksel, sosyal ve psikolojik 

bazı ollililSuzlukları olmaktadır. Hastalıklar, işsizlik, yorgınıluk gibi. 

Yukarıda da sözü edildiği biçimde sigortacılık kamu sektöründe gelişmeye 

başlayıp, özel sektörce de bugün oldukça çekici bir boyuta ulaşnuştır. Bumm 

yanında insanların dinlenme ihtiyaçları arttıkça gelişen Turizm, hizmetler 

(42) Peter F. Drucker, "Business and the quality of life", Social Marketing, 
Der: William Lazer, Eugene J. Kelley, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 
1973, s.237. 

(43) Philip Kotler, "A Generic Concept of Marketing" Social Marketing, Der: 
William Lazer, Eugene J. Kelley, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1974, 
s.75. 

(44) William Lazer, Eugene J. Kelly, Social ~1arketing, Illinois: Richard D. 
Irwing, Inc., 1973, s.4. 
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grubunda artık bir sektör boyut1.ll1a ulaşmış, hatta bazı ülke ekonomilerinin 

tek gelir kaynağı dururrn.ına gelmiştir. 

Hizmet sektörü hergeçen gün büyümeye devam edecek gibi 

görünmektedir.(45) Çünkü Çağdaş insan, işine, kendine daha çok zaman 

ayırabilmek için, her geçen gün bir yeni hizmete ve yararlarına biraz 

daha fazlaca gereksinim duyrnaktadır.(46) 

1. 3. HİZMKrİN ÖZELLİKLERİ 

Hii'.ıretledn ticari yaş:m:ı .gir.işleri ve gelişmeleri başlıklı bölümde de 

görüldüğü gibi, ticari yaşam önce mallarla başlamış ve gelişmiştir. 

İşletmelerde her türlü etkinlik mallar düşünülerek oluşturulmuş, 

her türlü sistem, mal üretilip-satılacağı düşüncesiyle geliştirilmiştir. 

İşletmeler, hizmet üretmeye başladıklarında, önlerinde yalnızca, mallar 

için kullanılmakta olan sistem ve yöntemler bulunmaktaydı. Dolayısıyla 

önce, etkin, verimli hizmet üretimi için var olan sistem, yöntemlerin uygl.lll 

olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu amaçla yapılması 

gereken ilk çalışma, malların ve hizmetlerin birbirlerine ne kadar 

benzeyip, ne kadar benzemediğinin karşılaştırılarak ortaya konulmasıdır. 

Karşılaştırmalar 

benzerlik ve farklılıklar 

Mallar için geliştirilip 

SOnUC1.ll1da, 

ölçüsünde, 

uygulanmış 

mallarla hizmetler arasındaki 

karara varılması uygl.lll olacaktır. 

olan yöntem ve yaklaşımların, 

hizmetlere uyarlanması düşünülebileceği gibi, yeni model ve yöntem arayışı 

içine girilebilecektir.(47) 

Bu açıdan bakıldığında, hizmetlerin mallarla benzeştirme ve 

karşılaştırmaları yapılarak, hizmetlerin özelikleri dört grup altında 

toplanmıştır. 

(45) Stanton, a.g.e., s.496. 

(46) Kotler, a.g.e., s.80. 

(47) Theodora Levitt, "Production-line Approach to Service", Harward Business 
Review, Eylül-Ekim 1972, ss.41-42. 
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(1) Soyutluk (Intangibility) 

(2) Bölünmezlik (Inseparability) 

(3) Değişkenlik (Variability, Heterogenetiy, Non Standardization) 

(4) Kaybolabilirlik (Perishability) 

ı. 3. ı. Soyutluk 

Bir ürün olarak hizmet herşeyden önce soyut tur. Hizmet bir 

eylemdir, bir etkinliktir, bir süreçtir. Bir mal gibi fiziksel boyutları 

yoktur. (48) Bu nedenle metre, artı, litre gibi fiziksel maddeleri ölçmeye 

yarıyan aletlerle ölçülemez.(49) Hizmetleri, satın almadan önce duymak, 

görmek, tatrnak,koklamak, onlara dokunmak olanaksızdır.(50) Hizmetlerin beş 

duyu organlarıyla algılanması sağlanamadığı için, satıştan önce 

sergilenebilmeleride olanaksızdır. 

1 . 3. 2. :Bölünmezlik 

Hizmet bir bütündür. Kendini oluşturan, anlamını veren özünden 

ayrılamaz.(51) Sunulacak hizmet, alıcısına nasıl tanımlandı, kapsamı nasıl 

belirlendi ise öyle verilmek zorundadır. Değiştirilmesi hizmetin özelliğini 

de değiştirir. 

(48) Thornas T. McCarthy, "Service Marketing versus Product Marketing", Stra
tegic Hotel/Motel Marketing~ Der: David A. Troy, The Educational Ins
titute of the .Arnerican Hotel & Motel Association, Michigan: NHSC, 1985, 
s.12. 

(49) Erdinç Tokgöz "Sağlık Hizmetleri Piyasası Üzerine Bir İnceleme" Hacet
tepe üniversitesi İdari Bilimler Dergisi, Cilt:l No:2, Haziran 1979, s.53. 

(50) Kotler, a.g.e.,s. 624. 

(51) Valarie A. Zeithaml, A. Panasuraman ve Leonard L. Berry, "Problem and 
Strategies in Services Marketing", Journal of.Marketing, cilt: 49, İlk
bahar11985, s.33. 
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MALLAR HİZMETLER 
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Kaynak: John M. Rathmell, Marketing in Services Sector, Cambridge, Mass: 
Withrop Publishers Inc., 1974, s.125. 

Şek i 1 -1-

ALICI SATICI İLİŞKİSİ: MALLAR - Hİ~ 

Mallarla Hizmetleri alıcı satıcı ilişkisi açısından 

karşılaştıran, yukarıdaki şekile bakılacak olursa, malların önce üretilip, 

sonra satılıp ve ardından tüketildiği görülür. Üretim-Satış-Tüketim ayrı 

ayrı zamanlarda olabilir. Genel olarak bir arada olmalarını gerektiren bir 

zorunluluk yoktur. Hizmetlerde durum farklıdır. Hizmetlerin satışı önceden 

olabilir.(52) Üretilmeleri ve tüketilmeleri genellikle aynı zamanda olmak 

zorundadır. Örneğin bir piyano resitalinde, piyanist piyano çalarken 

(hizmeti üretirken), izleyiciler dinleyerek, hizmeti tüketmiş olurlar. 

Hizmetlerde, hizmet üretimi ve tüketimi bölünemez, birbirinden 

ayrılamaz. Hizmet üreticisi ilk hizmet alıcısı birbirine bağımlıdır. 

Birlikte olduklarında hizmet gerçekleşir. 

(52) HeinzDieter Haenni, Regionales Tourismus-Marketing, Zürich: Stiftung 
Zentralstelle der Studentenschaft der Universitaet Zürich, 1985, s.25. 
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1.3.3. Değişkenlik 

Bir hizmetin özü, kalitesi, kapasitesi, kapsamı ve 

değerlendirilmesi değişebilir bir özellik taşır. Hizmetler ne kadar 

tanımlansa, ne kadar kımflandırılsalar da, birçok değişken tarafından 

etkilenirler. Birçok hizmet için standardizasyondan sözetmek oldukça 

zordur. Aym hizmet, üreticisi ya da alıcısı . değiştiğinde, değişiklik 

gösterir. Hizmet verenler ve hizmeti alanlar, bilgileri becerileri, değer 

yargıları ölçüsünde hizmeti değerlendirip tanımlayacakları için, üretilen 

hizmet ve alıcı doyumu farklı olabilir. Bu nedenle aynı isimdeki 

hizmetlerin her birinin, diğeriyle aym ölçülerde standart olabilmesi çok 

zordur. Hizmet üreticileri ve alıcıları dışında da hizmetin değişkenliğine 

neden olabilecek değişik noktalar vardır. (53) Hizmetin gösterdiği 

değişkenlik kaynaklandığı noktalara göre şöyle sıralanabilir:(54) 

(a) Hizmet üreticisine göre değişkenlik. 

(b) Hizmet alıcısına göre değişkenlik. 

(c) Hizmet üreticisi ve hizmet alıcısı arasındaki etkileşime göre 

değişkenlik. 

(d) Hizmetin üretildiği zamana göre değişkenlik. 

(e) Hizmetin üretildiği çevre koşullarına göre değişkenlik. 

(f) Hizmet üreticisinin ya da hizmet alıcısının olanaklarına göre 

değişkenlik. 

(53) M.C. Tideman, "External Influences on the Hospitality Insdustry, The 
Management of Hospitality, Der: Ewout Cassee & Rudolf Reuland, New York: 
Pergaman Press, 1983, ss.1-2. 

(54) Jale Akmel, "Hizmet Pazarlamasına Kavramsal Bir Yaklaşım ve Sağlık Hiz
metlerine Uyarlanması", T.C. Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü, Basılmamış Yük.sek Lisans Tezi, İstanbul 1986,s.49. 
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1.3.4. Kaybolabilirlik 

Hizmetin bu dördüncü özelliği depolanamama özelliğidir. Hizmetler 

genellikle etkinliklerden oluştukları, fiziksel boyutları olmadığı için 

saklanamazlar. Hizmetin bölünmezlik özelliğinde belirtildiği gibi, hizmet 

arzı ve talebi bir arada olduğu süre içerisinde hizmet üretilebilir(55). 

Ancak birçok hizmette, talep tutarsız bir biçimde ar,tış ya da düşüş 

gösterir, oldukça değişen özellikler gösterebilir(56). Hizmetin 

özelliklerine bağlı olarak, mevsimlik, günlük, saatlik talep değişimleri 

gözlenebilir. Turizmde yazın turistik işletmelere talep fazla olurken, 

kışın bazı işletmeler boş denecek kadar az müşteriye hizmet verirler ya da 

kapanırlar. Bu nedenle arzla talebi dengelemek zordur.(57) 

Hizmet sınıulmaya hazır olduğu halde, arz yeterli olmaz ise, 

potansiyel hizmetin kaybolma durumu ortaya çıkmış olur. Kullanılmayan bir 

hizmet birimini bir daha sınımak olanaksızdır.(58) 

Hizmetlerin tanımlarında ve tarihi gelişimiyle ilgili 

açıklamalarda da kısmen açıklandığı gibi, hizmetler genel olarak iki grupta 

değerlendirilir(59). 

(55) Albert Wissler, Dienstleistınıgen in Strukturwandel, Berlin: Dınıcker & 
Humblot, 1988, s.19. 

(56) a.e., s.17. 

(57) Heribert Meffert, Ktındendienst-Management: Entwicklungsstand und Entsc
heindungsprobleme der Kundendienstpolitik, Frankfurt: Verlag Peter Lang, 
1982, ss.119-120. 

V.T.C. Middleton, "Marketing in the Hospitality Industry". The Manage
ment of Hospitality Der: Ewout Cassee & Rudolf Reuland, New York: Per
gamon Press, 1983, s.62. 

(58) Mefferd, a.g.e., ss.158-159. 

(59) Helnrut Lindner, Die De - Industrialisienıngsthese, Tubingen: Institut 
für Angewandte Wirtschafsforschung Spring-Druck QnbH, 1987, ss.73-74. 
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(a) Mallara bağlı hizmetler. 

(b) Mallardan bağllilSız olarak üretilen hizmetler. 

1.4. 1. Kıllara bağlı hizmetler 

1970 yılı öncesi literatürde hizmet kavramına bakıldığında, 

malların satışı sırasında uygulanan montaj, ilk işlem hizmetleri ile, satış 

sonrası bakım ve onarım hizmetlerinden sözedildiği görülmektedir.(60) 

Taşınması, monte edilmesi, ilk çalıştırılması, kullanımının 

öğretilmesi, kullanım sırasında gerekli bakım ve onarımlarının yapılması 

gereken, çok sayıda mal bulunmaktadır. Bu malların satılmasıyla birlikte, 

sayılan etkinliklerin yapılması, mal satışına bağlı hizmetlerin yerine 

getirilmesi anlamı taşımaktadır. (61) Özellikle elektronik gibi komplike 

araçların üretildiği alanlarda, satış ve satış sonrası hizmetlerin 

verilmesi, artık zorunluluk aşamasına gelmiştir. 

1.4.2. Mallardan bağımsız olarak üretilen hizmetler 

Hizmetlerin tanımlarının yapıldığı bölümde (sayfa 4, 5) , birinci 

ve ikinci tanımlar haricindeki tanımlar bu gruptaki hizmetleri anlatan 

tanımlardır. Konaklama hizmetleri, yeme-içme hizmetleri, taş11Il3cılık 

hizmetleri, sigortacılık, hasta bakımı gibi, sayıları sayfalar 

oluşturabilecek hizmetler, örnek olarak sayılabilir. 

Çalışmanın konusunu oluşturan hizmetler, bu gruba ginnektedir. 

Uygulama alanı olarak seçilen oteller, genel olarak turizm hizmetleri 

(60) Brigitte Camphausen - Busold, Entwicklungstendenzen im Dienstleistungs
bereich und die Auswirkınıgen auf die Rauım."irtschaft, Bochum: Studien
verlag, 1981 ss.4-11,32. 

(61) Nikolaus Uhlenbruck, Dienstleistungen als Innovationspotential ftir 
Unternehınungen des verarbeittenden Gewerbes, Köln: Verlag Josef Eul, 
1985, ss.22-26. · 
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sınıfında değerlendirilebilir. Bu nedenle turizm hizmetleri grubunda yer 

alan hizmetleri, genel hatlarıyla gruplayıp tanımlamak yararlı olacaktır. 

1.4.2.1. Turi2'Jil Hizmet Türleri 

Turizm Hizmetleri genel olarak üç grupta toplanabilir: 

(a) Seyahat Hizmetleri. 

(b) Konaklama ve Yeme-içme Hizmetleri. 

(c) Diğer Hizmetler. 

1.4.2.1.1. Seyahat Hizmetleri 

Turizm sektöründe seyahat hizmetleri, insanların gezme, iş, 

sağlığını yeniden kazanma gibi nedenlerle, bir yerden başka bir yere 

gitmelerini sağlayan, ulaşım hizmetleri ve bu süre içerisinde 

gereksinimleri olan, diğer hizmetlerin yerine getirilmesini kapsar. 

Seyahat hizmetlerini yerine getiren ve iki grupta toplanabilen 

seyahat işletmesi vardır: 

(a) Seyahat Acentaları. 

(b) Ulaştınna İşletmeleri. 

Seyahat ..Acentaları: 

"Seyahat Acentaları; müşteri ile turistik mal ve hizmetlerin 

sahipleri arasında aracı rolü oynayan, gerçekleştirdikleri satışlar 

üzerinden komisyon alan ticari işletmelerdir."(62) 

Seyahat acentaları, yalnızca aracı işletmeler değildirler. Bir 

turistin tatil yerine karar vermesine danışmanlık eder , seyahat için 

(62) Hasan Olalı, Turizm, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul: lf'lirri
yet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., 1988, s.216. 
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gerekli belgeleri hazırlar ulaşım, konaklama gibi hizmetlerde 

organizasyon, rezervasyon, satış v.b. işlemleri de yerine getirirler.(63) 

Seyahat acentaları perakendeci olarak sınıflandırılırsa, tur 

operatörleri ıçın toplantcı seyahat organizatörleri denilebilir.(64) 

Genellikle paket turları hazırlayarak, seyahat acentaları kanalı ile , 

tüketici durumundaki turistlere ulaştırırlar.(65) 

Ulaştıı:ma İşletmeleri: 

Turizimde ulaştırma; Ürünlerin, tüketiciye dağıtınuna yarayan bir 

mal ve hizmet ulaştırması değil, doğrudan doğruya tüketicinin taşınması ile 

ilgili faaliyetleri içeren, bir insan taşımacılığı işlevidir.(66) 

İnsanların bir yerden başka bir yere taşınma işlevlerini yerine 

getiren, ulaştırma işletmeleri temel olarak dört gruba ayrılır.(67) 

(a) Deniz Yolları. 

(b) Kara Yolları. 
(c) Hava Yolları. 
(d) Demir Yolları. 

1.4.2.1.2. Konaklama ve Yeme-İçme Hizmetleri 

Turizm hizmetleri içinde en önemli hizmetler grublmda yer 

alırlar. 1980 yılından beri giderek önemleri daha da artmaktadır.(68) 

(63) Robert W. Mcintosh, "Travel and Tourism Management", Introduction to 
Hotel and Restaurant Management, Der: Robert A. Brymer, Dubuque, Iowa 
(U.S.A.), 1978, s.268. 

(64) E.J.G. Davies, "Trendsin the Organisation of Hospitality", The Manage
ment of Hospitality, Der. Ewout Cassee & Rudolf Reuland, New York: Perg
man Press, 1983, ss.29-31. 

(65) Tunca Toskay, Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İs
tanbul: Gtiryay Matbaacılık, 1983, s.264. 

(66) Alparslan Usal, Turizm Pazarlaması, Kan Dağıtımcılık Yayıncılık, İzmir: 
Erenler Matbaası, 1984, s.117. 

(67) a.e. 

(68) Bob Brotherton, "Defining Hospitality, Tourism, and Leisure; Perspectives, 
Problems and Implications", International Association of Hotel Management 
Schools Autumrı Syınposiurn, Glasgow: The Queen's College, 1989.s.2. 
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Konaklama Hizmetleri 

Seyahat eden kişilerin geçici bir süre için konaklamaları 

amacıyla, belirli standartlarda kurulup, düzenlenen işletmeler, konukların 

belirli gereksinimlerini karşılamaya yönelik hizmetler verirler. 

Konaklama işletmeleri günümüzde, yaln;ı.zca geceleri kalınacak 

yerler olarak düşüntilmeyip, içinde tatilin geçirilebileceği, işle ilgili 

etkinliklerin ve bilimsel toplantıların yapılabileceği yerler olarak hizmet 
vennektedirler. 

Konaklama işletmelerinin verebileceği hizmetin ttirti, kapasitesi, 

büyüklüğü ., amacı, bulunduğu yer farklılıklar göstennektedir. T.C. Turizm 

Bakanlığı bu farklılıkları standartlaştırarak konaklama işletmelerini 

belirli gruplara ayırmıştır. Bunlar: 

- Pansiyon 

- Motel 

- Kamp yerleri 

- Tatil Köyü 

- Kaplıcalar ve benzeri sağlık turizmi tesisleri 

- Oteller 

Pansiyon: 

işletmeleridir.(69) 

Aile işletmesi tipindeki küçük konaklama 

Burada hizmetlerin çoğu konaklayan kişiler tarafından yerine 

getirilir. Genellikle tatil (dinlenme) turizminin olduğu yerlerde bulunur. 

Ev ortamını yansıtan bir işletme ttirtidür. Çok sayıda ücretli eleman 

çalışmadığı ve hizmetleri konaklayan kişilere bırakması nedeniyle ucuzdur. 

M:>tel: Genellikle geniş bir alan üzerine odalar biçiminde 

dağılmış, kalacak olan kişinin arabasını,önüne park edebileceği konaklama 

(69) Barutçugil, İsmet., Turizm İşletmeciliği, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 
Yayın No:3, 1982, s.38. 
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tesisleridir. Birbirinden ayrı küçük evlerden oluşan moteller olduğu gibi, 

iki veya üç katlı moteller eh bulunmaktadır.(70) 

Kamp Yerleri: Konaklamanın yanısıra spor, dinlenme amaçlarına 

yönelik olarak kurulan, sabit veya geçıcı tesislerdir. Genellikle 

hizmetlerin konaklayan kişiler tarafından yapılması giderleri düşürdüğü 

için, ucuz tatil olanağı sağlayan tesislerdir. 

Tatil Köyü: Olabildiğince doğaya yakın olunabilecek yerlerde 

kurulan, animasyon hizmetlerinin verildiği, insanların tatillerini rahat 

bir ortam içinde geçirebilecekleri konaklama işletmeleridir. Genellikle 

yeme-içme ve eğlence tesisledi1i de bünyelerinde bulundurmaktadırlar. 

Kaplıcalar ve benzeri sağlık turizmi tesisleri: İnsanların 

sağlıklarını yeniden kazanmak, korumak amacıyla genellikle, hekim 

gözetiminde konaklayıp, dinlendikleri, tedavi kürleri uyguladıkları 

işletmelerdir. (71) Kaynak suyu gibi doğal özellikleri olan havuzların 

bulunduğu ya da onnanlık v.b. yerlerde kurulurlar. 

Otel: Uluslararası Turizm akademisi tarafından yapılan tamına 

göre, "otel, yolcuların seyahatları boyunca ücret karşılığında ikamet 

edebildikleri, sınırlı olarak beslenme gereksinimlerini karşılayabildikleri 

bir işletmedir."{72) 

Türkiye'de otellerin taşıdıkları özelliklere göre, turistik olup 

olmamalarına Turizm bakanlığı karar verirken, yıldızlarla numaralandırılan 

beş ayrı gruba ayınnaktadır. 

(70) a.e., s.39 

(71) Peter Fehrlin, Marketing-Konzeption für einen Badekurort, Heerbrugg: 
Rheintaler Dnıckerei und Verlag AG, 1983, s.11. 

{72) Hasan Olalı, Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve Finansmanı, İzmir İk
tisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Yayınları: No:45, Izınir: Ticaret 
Matbaacılık, 1965, s.21. 
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Yeme - İçme Hizmetleri: İnsanların seyahatleri sırasında, ikamet 

etmekte oldukları yerler dışında, beslenme gereksinimlerini karşıladıkları 

yerlerdir. Lokanta, büfe, kafetarya v.b. ttirleri olabileceği gibi, ulaşım 

araçlarında, müşterilere sunulan bir hizmette olabilmektedir.(73) 

Diğer Hizmetler: Seyahat, konaklama ve yeme-içme hizmetleri 

haricinde, insanların genellikle seyahatleri sırasında gereksinim 

duyabilecekleri, çok çeşitli hizmetleri kapsamaktadır. Eğlenme, dinlenme, 

günlük gereksinimlerinin, iş gereksinimlerinin karşılanması türünde 

hizmetlerdir. Konaklama turizm işletmeleri bünyesinde yer alabilecekleri 

gibi, bağımsız işletmeler olarak da göi:ültirler. 

2. KÜL1'ÜR 

İlk insanlardan bu yana insanların,yaşıyabilmek için doğaya karşı 

ko,}uB çabalarından elde ettikleri deneyimleri geliştirip, kurallar biçimine 

dönüşttirdükleri varsayılır. İnsanlar yaşadıkları . ortamın koşulları ile 

etkileşim içerisinde olmuşlardır. Bunun yanında toplu yaşamaya geçişten 

sonra, birbirleri arasında da bir etkileşim içerisinde oldukları bir 

gerçektir. Doğa-insan, insan - insan ilişkileri, toplulukların belirli 

değerler kazanmalarına etken olmuştur.(74) Değişen koşullar gereği bir grup 

değerler, toplumsal kurallar kaybolurken, bir grubu değişmekte ya da yeni 

değerler oluşmaktadır. 

Böylece zaman içinde topluluklarda, toplurnlarda,kendine özgü 

değerler ,kurallar, yaptırımlar v. b. oluşup, yapılaşarak o topluluğun, 

topluımm kültürünü oluştunnuştur.(75) 

(73) Joachim Maschke, Manfred Zeiner, Fremdenverkehrsentwicklungs ınıd Marketing
konzept_, München: Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut ftir 
Fremdenverkehr an der Universitat München, June 1983, s.12. 

(74) Richard F. Behrendt, Der Mensch im Licht der Soziologie, Stuttgart: W. 
Kohlhanmer Verlag, 1966, s.21. 

(75) Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, İstanbul: Sulhi Garan Matbaası, 1972, s.78. 
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İnsanlarla ilgili uğraşlarda bulunan kişiyi, insan davraruşları 

her zaman ilgilendirmiştir. İnsanın uğraş alanlarının genişlemesi ve 

toplumların yaşam biçimlerinin karmaşıklaşması oranında, sosyal bilimlere 

olan ilgi giderek artmaktadır. 

Özellikle işletmeler açısından gerek tüketici olarak insan, gerek 

üretimin temel kaynağı olan insan' ın davraruşları ve bu davranışların 

nedenleri önemli olmaktadır. Böylece psikoloji, sosyoloji, antropoloji 

gibi davranış bilimleri ile uğraşanlar çoğalmaktadır. örneğin haberleşme 

açısından tüketiciyi reklanun nasıl etkileyeceği, bir işgörene verilen 

emrin amaca ulaşması için,psikolojik değerlendirmeler yanında kültürel 

etkilerinde araştırılması gerekli olur. 

Daha da öteye, psikolojik değerlendirmelerde kültürün etkisi 

olduğuda düşünülürse, kültür öncelikle incelenmesi gereken bir konu olma 

özelliği kazanmış olur. Turizm gibi, hizmet üreticisi ve hizmet alıcıları 

değişik kültürden gelen insanların birarada oldukları bir hizmet alarunda 

kültürün incelenmesi daha da önem kazarur. 

2.1. TANIMLAR 

İnsanlarla ilgili uğraşlar içerisinde olan her kişi ya da grubun 

kültürle ilgilenmesi, kültürü kendi bakış açılarından tanımlamaya 

çalışmalarından dolayı kültürle ilgili çok ve çeşitli tanımlara 

rastlanmaktadır.(76) 

2 .1.1. Değişik Açılardan Kültür Tanımları 

Kültür sözcüğü "Cultura"'dan gelmekte olup latince "Colere: ekip 

biçmek; sürmek ..• ", Türkçedeki "Ekin" karşılığı olarak 

(76) İlhan Erdoğan, İşletmelerde davraruş, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3077, 
İşletme Fakültesi Yayın No: 139, Istanbul: Evrim Ofset Matbaacılık, 1983, 
s.111. 
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kullanılmaktaydı. (77) Fransızcada da XVII. yüzyıla dek aynı anlamda 

kullanılmış ancak ilk kez Voltaire, "İnsan zekasının oluşumu (esprit), 

gelişimi, geliştirilmesi, yüceltilmesi" anlamında kullarınuştır.(78) 

Buradan Almancaya geçen sözcük, 1793 tarihli bir Alman dili 

sözlüğünde "Cul tur" olarak kullanılmış, sonra kültür biçimine 

dönüşmüştür.(79) 

"Antropolojide kültür, 

kullamlmış soyut bir sözcüktür: 

şu temel kavramlar karşılığında 

(a) Bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır, 

(b) Belli bir toplumun kendisidir, 

(c) Bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir, 

(d) Bir insan ve toplum kuranudır." (80) 

"Kül tür, sosyal bilimlerde genellikle; bilgi, inanç ve töreleri 

içeren bir kalıtım olarak tanımlanmaktadır."(81) 

Bunların yanında değişik bilim dallarında., kültürün belirli 

özelliklerine ağırlık verilerek yapılmış, bir çok sayıda tanımdan söz 

edilebilir. örnek olarak bir grubu aşağıda sıralarınuştır.(82) 

(77) Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 4. baskı, İst., 1984, 
ss.96-97. 

(78) a.e., Erdoğan, a.g.e., s.111. 

(79) a.e. 

(80) Güvenç a.g.e., s.98. 

(81) Erdoğan a.g.e., s.113. 

(82) Bu grupta yer alan tanımlar. Bozkurt Güvenç' in derlemesidir. Güvenç, a. 
g.e., ss.101-102. 
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1921 yılında Sapir tarafından yapılmış olan, Sosyal Miras ve 

gelenek birliğine ağırlık veren tanım; "Kül tür, var lığımızın yapısını 

(ilişkilerini) belirleyen, sosyal bir süreçle öğrendiğimiz uygulama, 

insanların,özdeksel (maddi), tinsel (manevi) öğelerin birliğidir." 

Hayat yolu ya da biçimine ağırlık veren tanımlar, 1945 yılında 

Linton tarafından yapılmış olan tanım; "Kültür, bir toplurmm tüm hayat 

biçimidir." 

1949 yılında Marquet tarafından yapılmış olan tanım; "Kültür,bir 

grubun yaşama biçimidir". 

1947 yılında Sorokin tarafından yapılmış olan,idealler, değerler 

ve davranışlara ağırlık veren tanım; "Kültür, sosyal-kültürel evrendeki 

açık seçik eylemlerin ve araçların ortaya koyarak, nesnelleştirdiği 

anlamlar, değerler, kurallar, bınıların etkişelim, ilişkileri, bütünleşmiş 

ve bütünleşmemiş gruplardır." 

1927 yılında Sumrıer ve Keller tarafından yapılnuş olan, ç.evreye 

uyınna ağırlık veren tanım; "İnsanların (içinde bulunduğu" yaşam koşullarına 

uyumlarının toplamı, onların kültürleridir." 

1930 yılından önce Tozzer tarafından yapılmış olan, eğitime 

ağırlık veren tanım; "Kültür, toplumsal olarak öğrenilen ve aynı yoldan 

yeni kuşaklara aşınalan davranış ürünleri, kalıplarıdır." 

1934 yılında Benedict tarafından yapılmış olan, Bireysel 

psikolojiye ağırlık veren tanım; "Kültür, büyütülerek (bilimsel) ekrana 

yansıtılmış bireysel psikolojidir." 

1933 yılında Winston tarafından yapılmış olan, Oluşuma, kökene 

ağırlık veren tanımlar; "Kültür, sosyal etkileşimin ürünüdür." 

1948 yılında Herskovitsi·. tarafından yapılmış olan, tanım; 

"Kültür, yaşam çevremizin insan yapısı olan kesimidir." 
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1967 yılında Marx Zvorikine tarafından yapılmış olan, tanım; 

"Kültür, doğanın yaratıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı herşeydir." 

1916 yılında Wissler tarafından yapılmış olan, düşünceye ağırlık 

veren tanım; "Kültür, belli bir düşünceler sistemi ya da bütün 

(külliyesi)'dir." 

1949 yılında White tarafından yapılmış olan, simgeye ağırlık 

veren tanım; "Kültür, özdeksel (maddi) öğelerin, davranışların, düşünce ve 

duyguların simgesel örgütlenimidir." 

Yukarıda verilmiş olan bir dizi tanıma ek olarak, kültür 

tanımları üç ayrı açıdan daha değerlendirilmiştir. Bu değerlendinneler 

f onsiyonel açıdan öğrenilmiş davranışlar olarak ve işletme yönetimi 

açısından yapılmıştır.(83) 

2.1.2. Fonksiyonel Açıdan Kültür 

Yaygın olarak kullanılan ve en eskilerinden biri olan, Taylor'un 

tanımına göre kültür; "Bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun, öğrendiği 

bilgi, sanat, ahlak, gelenek görenek ve benzeri diğer yetenek ve 

alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür."(84) 

Bu tanımın analizi ve açıklanması B. Güvenç tarafından şu şekilde 

yapılmaktadır. 

Kültür kavramının bütününü yansıtmayan bu tanım, bütüncü 

kavramlara örnek gösterilmesi açısından, kültür kavramının ana tezini eline 

alması nedeniyle önem taşımaktadır. 

(83) Erdoğan, a.g.e., ss.113-118. 

(84) Güvenç, a.g.e., s.102. 
Bozkurt Güvenç, Kültür Konusu ve Sorunlarımız, İstanbul, Remzi Kitapevi, 
1985, s.22. 
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Bozkurt Güvenç, Taylor'un bu tanımını çöztiınlemeye çalıştığı bir 

denemede, yaptığını belirttiği fonksiyonel yaklaşıma uyan bir çeviri 

şöyledir; 

"Kültür, toplum, insanoğlu, eğitim süreci ve kültürel içerik 

(muhteva) gibi değişkenlerin arasındaki karmaşık ilişkilerin bir 

fonksiyonudur.(85) Dolayısıyla kültür matematiksel olarak şöyle 

gösterilmektedir. 

Kültür = Fonksiyon (Toplum, İnsan, Muhteva, Öğrenme) 

Terimlerin baş harfleri kullanılırsa K = F (T.İ.M.Ö) biçiminde de 

yazılabilir. 

Matematikten bilinen Fonksiyon kuralı'na göre bu denklem, 

aşağıdaki ilişkilerinde kurulmasına izin vermektedir. 

T.İ.M.Ö= f (kültür) 

T= f (kültür) 

İ= f (kültür) 

M= f (kültür) 

Ö= f (kültür) 

Bu ilişkiler zincirinden hareketle, mcxleldeki herhangi bir değiş

ken, geri kalan diğer değişkenlerin bir fonksiyonu olarak da düşlhıülebilir.(86) 

Toplum= f (İ.M.Ö) 

İnsan = f (T.M.Ö) 

Miıteva= f (T.İ.Ö) 

~= f (T.İ.M) 

(85) a.e., s.24. 

(86) a.e., s.25. 
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Böyle bir düşünce, tanımın üç boyutlu bir çızım biçim.inde 

gösterilmesine olanak vermektedir. Şekil -2- Taylor'ını kültür kavramının 

geometrik bir görüntüsü olduğu ve pramidin öyle ya da böyle durmasının, 

köşelerin birbiriyle ilişkilerini ekileyip, değiştirmediği 

belirtilmektedir. 

Öğremıe 

İnsan 

Toplun 

Kültürel 
~teva 

Kaynak: Bozkurt Güvenç, "Kültür Konusu ve Sorınılarımız", Remzi 
Kitabevi, İstanbul: Evrim Matbaacılık Ltd.Şti. 1985, s.32 

Ş e k i 1 -2-

Taylor'un Kültür Kavramının Geanetrik Modeli 

Basitten karmaşığa, değişkenler arasında altı adet ilişki 

bulunrnaktadır.(87) 

İkili İlişkiler 

İnsan - Öğrenme 

Toplum - Öğrenme 

Muhteva - Öğrenme 

İnsan - Toplum 

İnsan - Muhteva 

Toplum - Muhteva 

(87) a.e., s.27. 
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Bu altı, ikili ilişkide, herhangi birinin, kültür olgusunun 

belirleyici olmasına izin vardır. Yalnız bu durumda, ilişkinin üyelerinden 

en az birinin üyesi olmadığı diğer ilişki, yani diğer iki değişkenin 

ilişkisini, sabit tutmak zorunluluğu doğacaktır. 

Taylor'un kültürün kazanılması için, insanın bir toplurırun üyesi 

olmasının gerekliliğini ortaya koyduğu, ayrıca fonksiyonel ilişkiler 

üzerinde de yeterince durduğu belirtilmektedir. Ancak, insanın kültüre 

gereksirune duyma nedenlerinden hiç söz edilmediği gösterilmektedir. Bu 

eksikliği az da olsa Malinowski 'nin "kültür" insanın doğaya karşı kendini 

korumak için yaptığı silahtır" biçimindeki tanımıyla gidermektedir.(88) 

2.1.3. Öğrenilmiş Davranışlar Olarak Kültür 

Ktiltürü öğrenilmiş davranışlarla, ancak tek bir açıdan 

değerlendiren Lintoni 'nin tanımı şöyledir: "Öğrenilmiş. davranışlar ile 

belirli bir cemiyetin üyelerince, birbirine aktarılan ve paylaşılan 

davranışların sonucudur." (89) Bu tanımdaki eksiklerin giderilmiş olduğu 

başka bir tamın ise; "Kültür bir insan topluluğınnm hayat tarzı, dil ve 

benzeri yollardan bir nesilden, diğerbir nesile aktarılan az çok 

şekillenmiş, öğrenilmiş davranış kalıplarının tamamının bir 

birleşimidir."(90) 

Türkiye' de ise kültürü sistemli bir biçi.rıxle tanımlayan Ziya 

Gökalp olmuştur. Ziya Gökalp' in "Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri" 

kitabında yapnuş olduğu tanım "Bir cemiyetin bütün fertlerini birbirine 

bağlayan, yani aralarında dayanışma husule getiren müesseseler, kültür 

müesseseleridir. bu müesseselerin toplamı o cemiyetin kültürünü oluşturur" 

biçimindedir.(91) 

(88) Erdoğan, a.g.e., s.115. 

(89) Erdoğan, a.g.e., s.116. 

(90) Victor Barnow, "Cultur and Personality", Cultur and Manageınent, der. 
Ross. A. Webber, Homewood, Ilinois, Richard D. In.'in, 1969, s.68. (Er
doğan, 1983, s.116'daki alıntı) 

(91) Erdoğan, a.g.e., s.117. 



- 32 -

2.1.4. İşletme Yônetimi. Bakımından Kiiltür 

Bu yaklaşım işletme yönetimi açısından yapılan araştırma ve 

tanımlarla belirtilmeye çalışılmaktadır. Fayevweatherin, Meksika ve 

.Amerika'daki incelemeleri sonucu kliıtürü, bir toplumun davranış, inanç ve 

değerleri diye tanımladığı belirtilmekte, ancak bu tanınun kültür 

öğelerinin bir listesinden başka birşey olmadığı söylenmektedir.(92) 

Bir işletme, içinde bulınıduğu ve faaliyet alanı olarak seçtiği 

toplumun üyelerinin özgün inanç, değer yargısı ve olaylar karşısındaki 

davranışlarıyla, sarılı bir çevre içindedir (93). Ancak, toplumun 

yasaları, bilgisel özellikleri ve teknolojik düzeyide işletmeye etki 

edecektir.(94) 

Dolayısıyla "Bir işletmeci ve yönetici açısından kültür, 

kuruluşını çalışma şeklini ve faaliyetlerinin sonucınıu etkileyen,belirli 

insan topluluklarınca oluşturulan, inançlar, değerler örf ve adetler ve 

diğer kişiler arası ilişkilerin sonuçlarının tamamıdır. "(95) "Buradan, 

kültürün, işletme faaliyetlerini çevreleyen, maddi ve manevi özelliği olan 

toplum değerleri olduğu sonucu çıkartılınaktadır."(96) 

2.2. KÜL1'ÜR ~İTLFXİ 

Konuyu sistemli bir biçime sokmak ve benzer özellikleri birarada 

toplayarak, daha kolay açıklama olanağı sağlamak ve benzeri amaçlarla her 

konuda olduğu gibi, kül tür konusınıda da çeşitli tanımlar olması 

kaçınılmazdır. 

(92) a.e. 

(93) Bernard C. Reimann and Yvash Wiener, "Corporate Culture: Avoiding the 
Elitish Trap" Business Horizons, C.31. No.2, Mart-Nisan, 1988, ss.36-37. 

(94) Heinz Fischer, "Unsere Unternehmensphilosophie" Personalführung, Temırnız 
1987, s.270. 

(95) Erdoğan, a.g.e., s.118. 

(96) a.e. 
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Kültür 

kullanılmaktadır. 

çeşitleri (sınıflaması) belirlenirken bazı kriterler 

Sınıflamayı yapanların kullandıkları ölçütlere göre 

çeşitler de artmaktadır. 

Kültürün yaygınlık derecesi, kültür öğelerinin birleşmesi, kültür 

oluşum biçimi, toplamların bölgesel durumu, üretilen mal ve hizmetlerin 

kullanım amaçları, kişilerin ekonomikdurumları gibi ölçütler, 

sınıflandırmalara temel alınmıştır. (97) Ancak burada konu ile ilgilibazı 

kültür çeşitleri aktarılacaktır. 

2.2.1. Genel ve Alt Kültür 

Yaygın derecesinin kriter olarak kullanıldığı bu sınıflamada, 

genel kültür belirli bir toplumun sahip olduğu kültür olarak algılanır. Ne 

kadar toplum varsa, o kadar da genel kültür vardır sonucu 

çıkarılınaktadir.(98) 

"Bir ülke ya da toplumun hakim inançları, değerleri, hareket 

tarzları ve yaptırımlarının türleri genel kültürü oluşturan parçalar" (99) 

olarak tanımlanmaktadır. 

Alt kültür ise o toplumu oluşturan t:p.lı.ilıK ve grupların sahip 

olduğu farklı değerler, inançlar ve davranış biçimlerini kapsar. Başka bir 

alt kültür "Milli sınırlar içerisindeki bu farklı birimlere ve 

sentezlere" (100) verilen addır. "Alt kültürler, bazı kültürel 

özellikleriyle birbirinden ayrılırlar, farklı sentezlere doğru 

yönelirler.(101) Türkiye'deki coğrafi bölgeler birer alt kültür grupları 

olabileceği gibi büyük bir kent yerleşiminde, farklı semt ve mahallerinde 

farltlı kültürel özellikleri bulunabilir.(102) 

(97) a.e., ss.118-119. 

(98) a.e., s.118. 

(99) a.e., s.119. 

(100)_ Güvenç, İnsan ve Kültür, a.g.e., s.115. 

(101) a.e. 

(102) a.e. 
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"Toplum fertlerinin belirli amaçlar ve esaslarla bir araya 

gelerek oluşturdukları işletme organizasyonu da bir alt kültür olarak 

kabul edilmektedir .(103) Son yıllarda işletme kültUrü üzerinde önemle 

durulan, yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak benimsenen bir konuma 

gelmiştir.(104) 

Alt kültürler genel kültür özellikleri. taşıyıp onun içinde yer 

almalarına karşın, "genel kültür, alt kültürlerin toplamıdır" denilemez. 

ÇünkU her alt kültürün kendine özgU bir yaşama biçimi vardır.(105) 

2. 3. 2. Maddi. Kültür - Manevi Kültür 

Fonksiyoncu okul temsilcilerinden 

beslenme, barınma ve çoğalma gibi temel 

karşılanmasını kurumlaştırarak, bir 

savunımıştur.(106) 

Malinowski, insanoğlunun 

biyolojik ihtiyaçlarının 

kültür geliştirdiğini 

Ona göre "Bütün sosyal ve kültürel sistemler, üyelerinin temel 

biyolojik ihtiyaçlarını karşılamakla yüküınlüdür."(107) Bınıları yapmak için 

çevresini değiştirerek, yapay bir çevre oluşturur: Ev, silah, alet, yol, 

araç, fabrika gibi maddi eşyalar yapıp kullanır. Zamanla belirli bir 

teknolojik düzeye ulaşan bu maddi eşyalar, örgUtlenmiş etkinlikler 

dizisine dönüşerek kültürün en belirgin, görüntülerini oluşturur ve maddi 

kültür adını alır.(108) 

Malinowski'nin ikinci derecede olmakla birlikte üzerinde durduğu 

kül türün psikolojik ve sosyal gereksi.niraleri karşılayan bir yönü de 

vardır. 

(103) Erdoğan, a.g.e., s.119. 

(104) Peter Meyer-Dohm, E. Tuchtfeldt, E. Wesner, "Der Mensch im Unternehmen", 
Stuttgart: Verlag Paul Haupt Bern, 1988, s.19. 

(105) a.e. 

(106) Güvenç, İnsan ve KültUr, a.g.e., s.86. 

(107) Güvenç, İnsan ve Kültür, a.g.e., s.86 

(108) Erdoğan, a.g.e., s.120. 
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"İşte insan düşüncesinin, inançlarının ve değerlerinin belleksel 

olması, maddeleşmeden insan yaşayışını etkileyen bir yapıya sahip olması, 

belleksel değerler ve bu değerlerin oluşturduğu hayat tarzı veya manevi 

çevre manevi,kültürü oluşturur."(100) 

"Manevi kültür öğelerinin etkisi, maddi kültürün bazı yönlerini 

geliştirir, değiştirir. İnsanların hareketleri büyük ölçüde manevi kültüre 

bağlı fakat hareket yetenekleri maddi kültürleriyle sınırlıdır.(110) 

2.2.3. Üçlü Ayrım 

Bu sımflama, insanın kültürü öğrenme zamanına göre yapılmış 

ayrımlardan oluşmaktadır. 

Birinci Ayrım: Postfigürativ kültür (Sonradan Bellenen Kültür) 

Bu ayırıma, kişi ya da çocukların, büyüklerinden öğrendiği, 

atalarından devraldıkları kültür anlatılmaktadır. (111) Kişinin, kültürü 

yavaş yavaş ve uzun bir sürede öğrendiği, kültürüne karşı gelmediği 

belirtilmektedir. Küçük dinler ve ilkel toplumlarda postfigürativ kültür 

esastır ve bu kültürde "Otorite", geçmişten alınır.(112) 

İkinci Ayrım: Configürativ Kültür (Birlikte Oluşan Kültür) 

Kişilerin, yaşıtlarından öğrendiği kültür, "Configürativ Kültür" 

olarak adlandırılmaktadır. Kültür, kişiler yaşarken, toplum üyelerinden 

çağdaşlarıyla birlikte olan davranışlarından ortaya çıkar. 

(100) Erdoğan, a.g.e., s.120. 

(110) a.e. 

(111) a.e. 

(112) a.e. 
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Yalnız burada gençlerin davranışları, yaşlıların, onlar için 

belirlediği planladığı, geleceğe yönelik olarak biçimlenmektedir. Bu 

kül türü yaşlılar yönlendirmekte, ama gençler oluşturmaktadır. Bu arada 

gençler, plan dışı bir takım davranışlarda bulllllurlarsa böyle bir 

davranış, doğal gelişim sonucu olarak değerlendirilecektir. Yaşlıların 

duygularının hakim olduğu sınırlamaları ile gençlerin davranışlarını 

belirledikleri kültürdür.(113) 

Üçüncü Ayrım: Prefigürativ Kültür (önceden Oluşan Kültür) 

İleri yaşlarda kazanılan ve yaşlıların gençlerden öğrendikleri 

bir kültür biçimidir. "Bu durum eski kültürün önemli kısımlarının 

saklandığı, fakat yeni kuşağın yeni kültürel değerler yaratması ve bu 

değerleri ileri yaştakilere kabul ettirmesi, eski kültürün yeni ile 

birleştirilmesi halidir." (114) 

Bu sınıflama genellikle küçük . grupların kül türel özelliklerini 

belirlemede yararlı olabilir. Çünkü, günümüz gelişmiş toplumlarında, 

kültür yalın değildir ve kültürler arasında kültürel öğelerin aktarılması 

sözkonusudur. Başka kültürlerin etkisi altında değişen ve bozulan kültürel 

öğelerin yerinin, bu üçlü ayırımla belirlenmesinin zor olduğu 

belirtilmektedir.(115) 

2. 3. KÜLTÜRÜN öGELlllİ VE ÖZELLİKLERİ 

2.3.1 Kültürün Öğeleri 

Özde bir toplumun yaşama biçimi olan kültür, yaşama 

biçimlerindeki farklılık oranında değişir. Bu da kültür öğelerinin benzer 

olmasından kaynaklanmaktadır.Bütün kültürlerde var alan kültür öğeleri, 

kültürden kültüre farklı önem taşımaktadır. Kültür öğeleri:(116) 

(113) a.e., s.121. 

(114) a.e. 

(115) a.e. 

(116) Erdoğan, a.g.e., s.125. 



- 37 -

(a) Maddi kültür öğeleri; telaıoloji, mimari yapıtlar, tabiatla 

mücadele yapıtları, 

(b) Dil, 

(c) Ahlat ve estetik, 

(d) Eğitim; bazı kültürel değerlerin öğrenilmesi, 

(e) Din, inançlar, tutumlar, kural ve değerler, 

(f) Sosyal organizasyon ve sosyal kurumlar, 

(g) Politik yaşam. 

2.3.2. Kültürün özellikleri 

Kültürün özellikleri açısından yapılan bir tanım; "Topllmı içinde 

kazanılan ve iletilen yargı inanç ve davranışlar ölçülerinden ortaya 

çıkan, alışmış davranış kalıplarının maddi ürünlerinden oluşan bir düzen 

olduğu"dur. (117) Bu düşünce sonucu kültürün üzerinde durulması gereken 

bazı özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

(a) Kültür Öğrenilir 

Kültür, kalıtsal bir olay olmadığına göre, iletim için, birisinin 

diğerlerine onu öğretmesi gerekir.(118) 

Kültür insanların öğrendikleri 

oluşturma.ktadır.(119) 

şeylerin asıl kaynağını 

Bireyin yaşamı boyunca kazandığı davranış biçimleri de, kültürü 

oluşturmaktadır. Kültürün öğrenilen davranışlar olması nedeniyle 

öğrenmenin kural ve ilkelerine uygunluk göstennek dunmrundadır. 

(b) Kültür Tarihsel ve Süreklidir; 

Kültürün ağırlık noktasını, geçmişte ortaya çıkan davranış ve 

düşünceler oluşturur. Kültür, tarih denilen süreçte oluşur. Yalnız, bunun 

(117) Erdoğan, a.g.e., s.134. 

(118) Güvenç, Kültür ve İnsan, a.g.e., s.103. 

(119) Anıl Çeçen, Kültür ve Politika, Hil Yayın, İstanbul Doğuş Matbaası, 
1984, s.15. 



- 38 -

biçimlenmesi anlık bir olay değildir. Yani, geçmiş birikimler üzerine yeni 

kuşak insanı, sürekli olarak yeni şeyler ekler. Bu eklerde sonraki 

kuşaklara aktarılır.(120) 

{c) Kültür Toplumsaldır; 

Bir grubun üyelerince paylaşılan alışkanlıklar, kabul edilen 

davranış, tutum ve değer yargıları, o grubun kültürünü 

oluşturmaktadır.(121) Toplumsal grup ne adla adlandırılırsa adlandırılsın, 

paylaşılan alışkanlıklar kültür ya da alt-kültür'ü verir. Bütün 

kültürler, benzer biçimde yaşama çabası gösterirler.(122) 

(d) Kültür İdealleştirilmiş Kurallar Sistemidir; 

Kültürün ideal kurallar, davranışlarla oluşmasına rağmen, toplum 

içindeki bireysel davranışların, ideal davranışlardan ayrıldığı 

görülebilmektedir. Fakat birey, kültürel kuralı ve kurala uymayan 

davranışı hemen tanır. Son zamanlara dek antropologlar, daha çok ideal; 

sosyologlar ise gerçek ve gözlemlenen davranışlarla ilgilenmişlerdir. Bu 

iki disiplin bulgulari arasında, gözlemlenen davranışların farkılılığından 

dolayı, çelişkiler oluşmaktadır. "Ancak mademki kültürün idealleştirilmiş 

değerleri vardır, onlarda simgesel, düşünsel işlev ve süreçlerin 

evrenselliğini gösteren benzerlikler bulunması gerekir~(123) 

(e) Kültür Değişir; 

Doğal koşullar kültürü belirleyecek kadar güçlü olmasalar da 

kültürel, zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum sağlarlar. Sosyal 

çevredeki yeni durum bazen kültürü, ödünç alma, taklit gibi yollarla 

değişmeye zorlayabilmektedir. Koşulların değişmesi, geleneksel çözüm 

yollarının doyuruculuğınıu azaltır. Yeni gereksinimler ortaya çıkartır. Bu 

(120) Vadim Mejuyev, Kültür ve Tarih, çev. Suat H. Yokova, Başak Yayınlar, 
Ankara: Şafak Matbaası, 1987, s.73. 

(121) Muzaffer Şerif, Sosyal Kuralların Psikolojisi, Alan Yayıncilık,İstanbul: 
Yaylacık Matbaası, 1985, s.95. 

(122) Mürüvvet Bilen, Ailede Kurumlarda ve Toplurrrla Sağlıklı İnsan İlişkileri, 
Ankara: Telmik Basım Matbaası, 1983, s.129. 

(123) Güvenç, İnsan ve Kültür a.g.e., s.104. -------· 
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cfururrla kültürde yapılacak düzeltme ve yeni kurumlara yol açan uyum, evrim 

biçiminde olabileceği gibi, gelişime ters yönde değişmeler de olabilir. 

Kül türel değişme, sistemin belli bir kesiminde ortaya çıkan değişimin, 

diğer kurumları değişime zorlamasıyla oluşur.(124) 

Yaşayan kültür, sürekli gelişim halinde olan belirsiz 

kesinleşmemiş bir oluşumu temsil eder.(125) 

Değişimin hızlı bir değişime diğer kurumların gösterecekleri 

olınnlu, olumsuz tepkilerin güctiyle doğru orantılıdır. Kurumların değişime 

gösterdikleri uyum davranışındaki farklılıklar nedeniyle, ortaya bir takım 

sonmlar çıkarak, ÇOZLilil gerektirebilir. Çözüm yeni kurum, öğeler 

gerektirir ise "yabancı toplınnlardan hazır çözümler alınır ya da difüzyon 

yoluyla onlar kendileri gelirler."(126)Ancak kültürel değişime doğrudan 

belirleyici olmak yerine, zemin oluşturup bazı çizgiler verebilirler. 

"Güveniler ve uzını süreli çözümler daha çok toplumun kendi yaratıcılığına 

eski kurumlara, yenilerinin etkileşimine bütünleşmesine bağlı kalır."(127) 

(124) Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Gerçek Yayınevi; İstan
bul: Gül Matbaası, 1984, s.99. 

(125) Abraham A. Moles, Kül ttirün Toplumsal Dinamiği, Çe-y. r-.'uri Bilgin, Ege 
Universitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:21, Izmir: Ticaret Nat
baacılık, 1983, s.23. 

(126) Güvenç, İnsan ve Kültür, ss.105 - 106. 

(127) Güvenç, İnsan ve Kültür, s.106. 
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3. BİZMEr DI!l;İŞKENLİGİ - KÜLTÜR İLİŞKİSİ 

Hizmetin değişkenliğinin açıklandığı birinci bölümdü (sayfa 17) 

hizmetlerin tüm tanımlama ve sınıflandırma çabalarına karşın, birçok 

değişken tarafından etkilendiği belirtilmişti. Hizmeti etkileyen 

değişkenlerden çoğu kültüreldir. 

Üretilen aynı isimli hizmetin değişik sunulması, değişik 

algılanması ve alıcı doyuımmun farklı olmasının nedeni, etkilendiği 

kültürel değişkenlerdir. 

Aynı bölümde hizmetlerde standardizasyonu sağlanması -hizmet 

düzeyinin belirlenmesi- güçlüğünün, hizmetin değişkenlik özelliğinden 

kaynaklandığı da belirtilmişti. Büyük ölçüde sarını, hizmete etkisi olan 

değşikenlerin belirlenmesi ve etki düzeyleriin saptanmasındaki güçlükten 

kaynaklanmaktadır. Bu etkinin göz ardı edilmesinin, sorunun büyümesindeki 

katkısını da değerlendirmek gerekir.(128) 

Gerek hizmet düzeyinin belirlemnesinde, gerek hizmet düzeyini 

yükseltme çabalarında kültürel etkilerin sürekli göz önünde tutulması bir 

zorunluluktur. 

Hizmet kalitesinin belirlenmesi, hizmet pazarlamasında oldukça 

önemli bir konudur. Hizmet kalitesi ve hizmet pazarlaması bir paranın iki 

yüzü gibidirler. Hizmetin kalitesini arttırmak, hizmet düzeyini yükseltip 

geliştirmek, hizmet pazarlamasını gerçekleştirmek anlamı bile 

taşıyabilir.(129) 

(128) Chip R. Bell, Ron Zemk.e, "Do Service Procedures Tie Fıııployees Hands?", 
Personell Journal, Eylül, 1988, s.79. 

(129) Cbristian Grönroos, "Developing Service Quality: Some Managerial Imp
lications", Contem.porary Research in Marketing, ed. Kristian Möller ve 
Mikael Paltshik, Proceeding of the .A"Vth Annual Conference of European 
Marketing Academy, Cilt:l, Helsinki: 1986, s.652. 
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Hizmetler mallar gibi sonru.t olmadıkları için, kalitesininde bir mal 

gibi geliştirilebilmesi söz konusu değildir. 

Hizmet düzeyinin lıili.rlenmesinde ise, kültür önemli bir faktör olarak 

ortaya çılanaktadır.(130) 

Kültür her alanda önemli olmasına karşın, hizmet sektöründe daha 

büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle turizm alanında sürekli olarak 

farklı kül türlerden gelen insanların birarada bulunmaları, bu önemi daha 

da arttırmaktadır.(131) 

Hizmet insanlar tarafından üretilip, insanlar tarafından 

tüketildiğine göre, üretici ve tüketici tarafların kültürel birikimlerinin 

etkisinde kalmamaları söz konusu olamaz.(132) Hizmet üreticisinin sunduğu 

hizmetin düzeyi buna bağlıdır. Hizmet alıcısının, hizmetten beklentileri de 

büyük ölçüde kültürden etkilenir. Dolayısıyla hizmet kalitesi, karmaşık 

bir olgu olarak karşımıza çıkar. 

Bu durunrla hizmetin kalitesini objektif yollarla belirlemeye 

çalışmak oldukça zordur.(133) 

Hizmet subjektif olarak algılanan bir etkinliktir. Hizmetin 

kalitesinin algılanmasıda subjektiftir. (134) Her üretici, her müşteri 

kendine özgü bir biçimde algılar. Belki bu noktada hizmet kalitesinde söz 

ederken "algılanan hizmet kalitesi" deyimi kullanılabilir. (135) 

(130) Lazer, a.g.e. s.8. 

(131) Peter Keller, Soziologische Probleme im M:xiernen Tourismus, Eern: Her-
bert Lang, Peter Lang Frankfurt, 1973, s.3. 

(132) Lazer, a.g.e., ss.9-11. 

(133) Grönroos, a.g.e., s.652. 

(134) Christion Grönroos, Strategic Management and Marketing in the Servic 
Sector, Bromley: Chartwell-Bratt, 1984, s.38. 

(135) a.e., s.38. 
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Algılama ise, büyük ölçüde kültür ile ilgilidir. İnsanlar gördükleri 

şeyleri, daha önce öğrendikleri bilgiler doğrultusunda değerlendirirler, 

algılarlar öğren.ilff:ıl& ise insanın çevresinden, .iletiş.im araçlarından 

aktarılan bilgiler ve o güne kadar ki yaşantısında edindiği deney.imler 

sonucu oluşur.(136) Algılamada veri olabilecek bilgiler, postfigürativ 

(sonradan bellenen) ya da prefigürativ (önceden oluşan) ve configürativ 

(birlikte oluşan) kültür ile ortaya çıkmaktadır. _ · 

Herhangi bir hizmet değerlendirilirken o hizmetin iyi ya da kötü 

oluşu, başka bir deyişle kalitesinin düzeyi belirlenirken, ölçmede 

kullanılabilecek dereceleme, ancak o güne kadar öğrenilenlerden 

oluşabilir. "En iyi hizmet" ya da "kötü düzeyde bir hizmet" gibi kavramlar 

ancak daha önce görülmüş, duyulnnış, okınınıuş ya da yaşanmış olanlar 

değerlendirilerek saptanabilir.(137) İnsanın kendi yaratıcılığı ile bazı 

ölçtiler belirlenebil.ir.(138) Yine de en azından yaratıcılığa temel 

oluşturacak bir çekirdeğin var olması, bununda önceden öğrenilmiş olması 

gerekir. 

Yinelecek olursa insanların algılamaları, değenlendirmeleri, ait 

oldukları ve etkilendikleri kültür ile yakından ilgilidir.(139) 

(136) Don Hellriegel, J.W. Slocm, R.W. Woodman, Organizational Behavior, 
New York, v;'est Publishing Company, 1983, s.76. 

(137) Horst Olaf Huth, Ertragsorientiertes Zielgru.ppenmarketing im Mittel
staendischen Firmenkundenbereich von Un.iversalbanken, Frank.furt: Firtz 
Knapp Verlag, 1985, s.225. 

(138) Erich Geyer, Kreativitaet im Unternehmen, Landsberg am Lech: Verlay 
Moderne Industrie, 1987, s.19. 

(139) Joach.im Bloos, "Marketing", Management-lüssen Jahrbuch, Würzburg: Vo
gel Verlag, 1978, s.74. 
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Kültürün, hizmetin değişkenlik özelliğindeki etkisini, hizmet 

düzeyinin belirlenmesi ve kalitesinin yükseltilmesindeki rolünü biraz daha 

ayrıntılı olarak değerlendirmek yararlı olacaktır. 

Bunun için de hizmet pazarlamasında yer alan tarafların kültürel 

yapılarının, hizmetin değişkenliğine etkileri, ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca hi:zıretin değişkenlik özelliğinin açıklandığı 

bölümde yer alan, değişkenliğin kaynaklandığı noktaların kültürle 

ilişkileri vurgulanacaktır. 

Hizmetin değişkenliğinin kaynaklandığı noktalar, şu faktörler 

üzerinde yoğunlaşmaktadır: 

(a) Hizmet üreticisi 

(b) Hizmet alıcısı 

(c) Hizmet üreticisi ve alıcısı arasındaki iletişim 

(d) Zaman 

(e) Çevre koşulları 

(f) Tarafların olanakları. 

Dikkatle bakıldığında, bu faktörlerin her biri kültürle yakından 

ilgili, kültürün bir belirleyicisidirler. Bu analize girmeden önce çalışmayı 

daha sadeleştirebilmek için, yukarıdaki faktörleri iki grupta toplamak ya

rarlı olacaktır. 

(a) Hizmet üretiminde taraflar. 

(b) Kültürü etkileyen diğer taraflar. 

Hizmet üreticisi ve hizmet alıcısının kapsadığı, hizmet 

üretiminde taraflar grubu, genel kültür ya da alt kültür gruplarını 

oluşturan insanlardan oluşur. Ayrıca hiııı:etin üretilmesinde zorunlu olarak 

birlikte bulunması gereken kişi ya da gruplardır. (140) 

(140) Peter M.Mudie, "The Service Industry front-line Thıployee: an Unenviable 
Position", Int. J. Hospitality Managernent, c.7. No:l,1988 s.11. 
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Kültürün hizmet değişkenliğinde, hizmet düzeyinin 

belirlenmesinde, etkisinin inceleneceği bu bölümde açıklamalar, hizmette 

taraflar temel alınarak yapılacaktır. Diğer faktör grubunda yer alan zaman 

çevre koşulları ve olanaklar ise tarafların oluşturduğu kültür gruplarının 

kültürlerini -dolayısıyla tutum ve davranışlarını- etkileyen faktörler 

olarak ele alınarak incelenecektir. 

3 .1. Hİ7>00' ÜRETİCİSİNİN KÜLTÖRÜNÖN BmlF:r DN;iŞKmLi:Gi:NE E'IXİSİ 

Hizmet insanlar tarafından üretildiklerine göre, hizmeti üretenin 

kültürel özelliklerinin, üretilen hizmete etkisinin olmaması söz konusu 

değildir. İnsan uğraşının olduğu hiçbir yerde, tam olarak objektifliği 

sağlayabilmek olası değildir. (141) Subjektif ölçüler işin içine girince, 

kültürden etkilenme kaçınılmaz olmaktadır. 

Hizmeti üretenin kültürel özelliklerinin, hizmet düzeyini nasıl 

etkilediğine balanadan önce hizmet üreticisini biraz daha belirginleştirmek 

yararlı olacaktır. 

Sunulan hizmet, bireysel olarak verilebilecek bir hizmet 

olup,hizmet üreticisi tek bir kişidir. Rehberlik hizmeti veren bir rehber 

gibi. 

Bir grup insanın örgütlü 

hizmetler vardır.(142) Bir hizmet 

gösterirler. 

olarak çalışmalarını gerektiren 

işletmesi bünyesinde etkinlik 

Bu hizmet işletmesinde, bireysel olarak verilebilecek hizmetler 
de vardır. Ancak genellikle birbirini tamamlayan hizmetle:r,dir. İşletmede 

bulınıan hizmet alıcısının eş zamanlı olarak gereksinebileceği hizmetlerde 

(141) Ronald D. Laing, Die Stimme der Erfah.rung, Köln: Verlag Kiepenheuer ve 
Witsch, 1983, s.89. 

(142) Christine M. Wolff, "Durch Personalberatınıg zu neuen Strukturen inner
betrieblicher zusamrnerarbeit" Rationalisierung, Haziran 1979, s.143. 
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olabilir. Örneğin otelcilik hizmetinin verilebilmesi için bir otelcilik 

işletmesine gereksinim vardır. İşletme içinde bireylerin yerine 

getirdikleri ön büro hizmetleri, garsonluk gibi bireysel hizmetler yer 

alır. Fakat bu hizmetler otelcilik hizmetlerinin birer gereği olarak 

verilirler. Sekreterlik hizmetleri ise müşteriler otelde iken zaman 

kaybetmeden başka yere gitmeden gereksinimlerinin karşılanmasına 

yöneliktir. 

3.1.1. Bireysel Hizmet Veren Üretici Xültiirüı:ıiin Hizmete Etkisi 

Bir hizmetin sunulmasında, hizmet üreticisinin bazı bilgi ve 

becerilere gereksinimi vardır. (143) Eğer hizmet üreticisi serbest olarak 

çalışmak istiyorsa, gerekli bilgi ve becerileri kendi başına, çeşitli kişi, 

kuruluşlardan öğrenmeye çalışır. Sunulacak hizmetle ilgili bilgi, beceri, 

deneyim sahibi kişiler, eğitim kurumları ve bu hizmetleri sunan işletmeler, 

hizmetleri öğrenmede kaynak olurlar.(144) Aynı kaynaktan çok sayıda insan, 

öğrenme çabasına girebilir. Yine de herbirinin ürettiği hizmet farklı olur. 

Çünkü hizmetleri öğrenme aşamasında, insanlar potansiyelleri doğnıltusunda 

öğrenirler.(145) 

Anlatılanların algılanmasında, önceden öğrenilmiş olanların 

etkisi oldukça büyüktür. (146) Ayrıca öğrenme hızı yine o güne kadar 

öğrenilmiş bilgi ve becerilerle yakından ilgilidir. İnanç ve tutlllD.larla 

(143) Geyer, a.g.e., s.25. 

(144) Klaus Nathusius, "Unternehmensgründung als Beratungsgegenstand", Rati
onalisierung, Haziran 1979, s.155. 

(145) Marting Irle, Handbook der Psychologie:Marktpsychologie, Göttingen: 
Verlag für Psychologie, 1983, s.406. 

(146) J. fuller, "Hotel Management Fıcluca ti on" , The Management of Hospi tality
Der. Ewout Cassee & -Rudolf Reuland, Ne~ York: Pergamon Press, 1983, 

s.95. 
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öğrerune konusu arasında da sıkı bir ilişki vardır. (147) Bu da kültürden 

bağımsız düşünülemez.(148) 

Yinelecek olursa, bir hizmet üreticisi hizmeti öğrenmeye 

başladığında, yeni bilgilerini, o güne kadar kültürüyle getirdiği birikim 

üzerine inşa eder Eyleme geçmesindeki tutum ve davranışları da kültürü 

paralelindedir. 

Değişkenliğin kaynaklandığı bir grup faktörün, hizmeti üreten 

taraflar ve bunlar arasındaki etkileşim üzerinde odaklaştığı belirtilmişti. 

Diğer faktörler ise, zaman, çevre koşulları, olanaklar olarak 

sıralanmaktadır. İkinci grupta sıralanan diğer faktörler yalnız başına pek 

anlamlı değildirler. Hizmette taraflar üzerindeki etkileriyle, hizmet 

değişkenliğine yol açarlar. (149) Zaman, çevre, olanak gibi faktörlerin 

tarafları etkilemeleri, tarafların kültürel yapılarını belirleme, etkileme, 

anlamı da taşımaktadır. Bu etkileşimin nasıl olduğu, biraz daha detaylı 

değerlendirilebilir. 

(147) Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakül
tesi, İşletme Iktisadı Enstitüsü, 30. Yıl Yayınları No:2, İstanbul: 
Venüs Ofset, s.503. 

(148) Thomas Sepic, "Effective Training: Cure for the Service Blues", Int
roduction to Hotel and Restaurant Management, Der: Robert A. Brymer, 
Iowa: (1 9 7 8 ), ss.251-252. 

(149) H.A. Divine, "The Role and Functions of Human Resaurce Management in 
the Service Sector", Introduction to Hotel and Restaurant Mana ement, 
Der. Robert A. Brymer, Dubuque, Iowa: U.S.A. , 1978, ss.118-125. 
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İnsanların belirli kültürel değerler kazanmaları bir 

kül tür leme (150) süreci içerisinde, doğdukları andan iti bar en başlar. 

Yaşanılan çevrede, o zaman diliminde geçerli olan toplumsal beklentiler 

çerçevesinde oluşur. İnsanların doğup büyüdükleri, sürekli ya da geçici 

yaşadıkları bir doğal ve sosyal çevreleri vardır. Doğaya karşı yaşamayı 

sürdürmek, doğaya eğemen olabilmek amacıyla insanlar sürekli 

çabalarlar(151) ve bu çabalar sonucu öğrendiklerini yeni nesillere 

aktarırlar. Zaman içerisinde aktarılan bilgilerin bazıları fazlaca 

değişmeden, bazılarıda değişerek belirli tutum ve davranışların oluşmasına 
neden olurlar. 

Doğal çevrede, tutum ve davranışların oluşumunda, değişiminde en 

önemli belirleyicilerden biri, çevrenin coğrafi özellikleridir. Ancak 

insanların geliştirdikleri değer yargılarılarının tek sorumlusu doğal çevre 

değildir. Sosyal çevre de bir o kadar önemlidir. (152) Gerçi toplumsal 

beklentilerin oluşmasında doğal çevre özellikleri büyük bir yer tutar. 

Sosyal çevre içerisinde yer alabilecek olan kurumlar, değişik nedenlerle 

içinde yaşanılan insan topluluklarıdır. Aile, okul, iş çevresi, yerleşim 

merkezi, gibi küçüklü büyüklü insan grupları sosyal çevreyi oluşturan 

halkalardır. Herbiri ayrı bir alt kültür grubunu oluşturabilir. Birbirinden 

değişik kültürel değerleri olabilir.(153) Bunların birinde, birkaçında yer 

alan insanlar ait oldukları genel ya da alt kültür grubunun etkisi 

altındadırlar. 

Bir konaklama işletmesinde gerekli olan, insanlarla iletişim, ko

nuklara davranış, hizmet yaklaşımı, saygı, temizlik v.b. kavramlar öncelikle 

çevrede öğrenilmeye başlar. İçinde yaşanılan zamana bağlı olarak, önce aile 

çevresinde ilk değerler oluşmaktadır. Ardından mahalle semt ve daha 

genişleyen yaşanılan çevre bazı bilgiler ekler. Okulla yeni bilgi ve 

(150) Güvenç, İnsan ve Kültür a.g.e., s.131. 
' 

(151) Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, İstanbul ünive~sitesi Yayını, 1986, s.440. 

(152) Erol ~en, İşletmede Stratejik Planlama, İstanbul: İstanbul üniversi-
tesi Işletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü, 1979, ss.120-121 

(153) Doğu Ergil, Toplum ve İnsan, Turhan Kitabevi, Ankara: Erk Matbaası, 1984, 
s.50. 
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değerler pekişir ya da değişir. Eğer yaşantıya yeni çevreler eklenmiş ise, 

bınıların katkıları olur. (154) Değişik yerleşim yerleri, okullar ve iş 

yerlerinin her biri sürekli olarak insanın kültürel birikimine katkılar 

getirirler. 

Bütün bu süreç içerisinde her aşamada sahip olınıan olanaklar 

birer maddi kültür ögesidirler. Kültürün biçimlenmesinde önemli 

faktörlerdir. 

Bir konaklama işletmesinin herhangi bir basamağında görev alan 

insanlar, yaşantısında, işletmede kullanacağı ya da benzeri bir araç, 

gereci; kullanmış ise, işine oryantasyonu daha kolay olur.(155) 

İnsanın sahip olduğu bilgilerin ve kültürel değerlerin oluşumunda 

çevre, maddi kültür ögeleri olarak olanaklar, birikimde önemli olan zaman, 

birer belirleyicidirler. Bütün bınılar çevresinde, hizmet sektöründe 

çalışacak olan insanlar, belirli bir potansiyel ile işe ve işi öğrenmeye 

başlarlar. 

Bireysel bir hizmet sınıan kişi, ise başladığı andaki potansiyel 

birikiminin üzerine öğrendiklerini ekleyerek, üretebileceği hizmeti ortaya 

çıkarmış olur. 

Çok sayıda etkiden sonra, her bir hizmet üreticisinin,bir 

diğerinden farklı olınası doğal bir sonuçtur. Bu kadar farklı kültürel 

değişkenin etkisinde kalarak hizmet veren üreticilerin de -ne kadar benzer 

yapılınaya çalışılırsa çalışılsın- birbirinden değişik nitelikte hizmetler 

ortaya koymaları kaçınılınaz olmaktadır.(156) Hizmet üreticilerinin, ortaya 

(154) Nermi Uygur, Kültür Kuramı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul: Evrim 
Matbaacılık, 1984, ss.18-27. 

(155) İlhan Erdoğan, İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik, İ~tanbul Vni
versitesi Yayın No: 3106, Işletme Fakültesi Yayın No: 141, Işletme Ik
tisadı Enstitüsü Yayın No:59, İstanbul: Venüş Ofset Matbaacılık ve Ti
caret, 1980, ss.15-16. 

(156) Karriere, "Psychologische Einstellınıgstesis: Eine Offenbanıng der eigen
en persönlichkeit?", 9.6.1989, No.24. 
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koydukları hizmetin belirlenmesi, hizmetlerindeki kalite düzeyi ve 

geliştirebilme yetenekleri, kültürleriyle yakından ilgilidir. Kültürel 

değerleri, hizmetlerini etkilemektedir. 

3.1.2. Hizmet üreten İşletme Kültürüııiin Hizmete Etkisi 

Bir hizmet işletmesinde hizmetleri sunanlar tek tek bireylerden 

oluşurlar. Bireysel hizmet veren üreticiler gibi, bir hizmet işletmesinde 

görev yapını kişiler de, kültürel birikimlerinin üzerine oluşturdukları 

bilgilerle hizmet verirler. Değişiklikler gösteren hizmetler ortaya 

koyarlar. Ancak hizmet işletmelerinde hizmet sunan kişilerin, bireysel 

hizmet sınıan üreticilere göre farklı yanları, bir de o işletme kültüründen 

etkilenmeleridir.(157) 

İşletmelerin birer alt kültür grubu oluşturdukları bilinmektedir. 

İşletme kurulduğu andan itibaren bir politikası, belirli maddi kültür 

ögelerini oluşturan araç-gereci, değişik kültürel yapılardan gelen 

personeli vardır. Bu bir örgüt iklimi oluşturur. Bütün bu faktörler ve 

işletme dış çevresindeki faktörlerin etkileşimiyle(l58) zamanla bir işletme 

kültürü oluşur. İşletmede hizmet veren insanların sundukları hizmetin 

düzeyi, işletmeye geldiklerinde getirdikleri potansiyel kültürleri yanında, 

işletme kültürünün etkisi ile belirlenir.(159) Başka bir deyişle, bir 

hizmet işletmesinde hizmet veren bireylerin, hizmet düzeyleri: Ait olduğu 

kültür ve alt kültür grubunun değerleri + işletme kültürünün değerleri= 

birleşimin senteziyle özümsenen değerler olarak ortaya çıkar. 

Bir hizmet işletmesinde, hizmet sunan bireylerin tutum ve 

davranışları, işletme öncesinden getirdikleri potansiyele, işletmede 

öğrendiklerinin eklenmesiyle yeni biçimini alır. örneğin bir kat 

hizmetlisi, aile çevresinde her konuk için, her gün çarşaf değiştirmek 

(157) Wolff, a.g.e., s.143. 

(158) Heinrich Krause, Infonnation und Taktische Entscheidungen im Marketing 
Dissertation, Zurich: Zillikofer AG., St. Gallen, 1985, s.118. 

(159) Malcolm Borg, International Transfers of Managers in Multi-National Cor
porations, Göteborg: Faculty of Social Sciences at Uppsala University, 
1988, s.23. 
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gerektiğini öğrerınemesine rağmen, bir konaklama işletmesinde bunu öğrenerek 

uygulayacaktır. Bumm yanında iş yerinde konuklara gösterilmesi gereken 

saygı ile, önceki yaşantısında öğrendiği saygı biçimi arasındaki fark büyük 

ise, çarşafın değiştirilmesi kadar çabuk öğrenilemeyebilir. Sonuçta 

değerleri yine de değişecek, ancak eğilim baskın etkiden yana olacaktır. 

İşletme kül türünün oluşmasında, yalnızca işletmede çalışan 

insanlar, uygulanan politikalar ve kültürel etkileşim önemlidir diyerek, 

diğer faktörleri göz ardı etmemek gerekir. 

İşletmenin çevresi ile olan etkileşimi, sahip olduğu, kullandığı 

araç gereç gibi maddi kültür ögeleri de işletme kültürünün oluşmasında 

birer faktördür(160}. İşletmede çalışanların çalışma tarzlarını etkileyip, 

işletmenin hizmet düzeyini belirler. 

İnsanların algılamaları kültürleriyle yakından ilgilidir. Bir 

hizmet alcısının herhangi bir hizmeti, iyi da da kötü olarak algılaması, o 

güne kadar kazanmış olduğu kültürel değerlere bağlı olarak yapılır(161}. 

Bütünüyle özneldir. Bir lokantada garsonun siparişi alıncaya kadar masada 

müşterinin başında beklemesi, bazı müşterilen tarafından iyi bir hizmet 

olarak değenlendirilirken, diğerleri tarafından rahatsız edici olarak 

algılanabilinmektedir. Aynı hizmetin değişik hizmet alıcıları tarafından, 

farklı değerlendirilmesi, hizmeti değişken yapan faktörlerden biridir(l62). 

(160} Pamela Meil, The Change to a Service Society A Çuantitative Analysis 
of the Modernization, Berlin: Pub. Series of Int. Ins. for Comparative 

Social Research, 1987, s.39. 

(161} Ken W. McCleary, "Consumer Behavior in the Hospitality Industry", Int
roduction to Hotel and Restaurant Mana eme.nt, Der. Robert A. Brymer, 
Iowa USA : 1978, ss.170-171. 

(162} Donald I Smith, "Merchandising: Influecing the Consuıner Purchase De
cision", Introduction to Hotel and Restaurant Management, Der. Robert 
A. Brymer, Iowa (USA), 1978, s.177. 
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Hizmetin,hizmet alıcısı tarafından değişken olmasına yol açan bir 

başka etken, talep düzeyidir.(163) Gerek kalite, gerekse kantite açısından 

hizmetten beklenilenler, hizmet alıcılarının kültürleriyle yakından 

ilgilidir. Bir hizmet alıcısının, herhangi bir hizmeti talep edebilmesi 

için, o hizmeti, benzerlerini tanıyor olması gerekir. örneğin bir otel 

müşterisi, otelin rezervasyon hizmeti verebileceğini bilmiyorsa, sormak 

gereğini bile duymadan, dönüş rezervasyonlIDU yaptırmak için tenninale 

kendisi gidecektir. İkinci olarak da insanların bir grubu, talep edecekleri 

hizmeti kullanma alışkanlığında olmak isterler. örneğin, masaj yaptırma 

alışkanlığı olmayan otel müşterilerinin çoğu, yalnızca kaldığı otelde bu 

hizmet verildiği için, talep etme yönüne gitmemektedirler. 

Hizmet alıcısı açısından hizmetin değişkenliğine neden olan 

ikinci faktör ise, hizmet kalitesinin, algılanmasındaki farklılıklardır. 

Hizmet düzeyinin belirlenip, hizmetin derecelendirilmesinin oldukça öznel 

olduğu belirtilmişti. İnsanlar bir hizmetin ne kadar iyi, ne kadar kötü 

olduğunu belirleyebilmek için bazı karşılaştırmalar yaparlar. Dolayısıyla 

bir hizmetin ne kadar kaliteli olduğuna kadar verirken, hizmet alıcısı daha 

önce, benzeri, bir hizmet almışsa, onunla kıyaslar. Eğer bir öncekine ya da 

öncekilere göre daha iyi ise, o hizmet, kendisi için kaliteli bir hizmet 

sınıfına girebilir. 

Başka bir deyişle, hizmetin değerlendirmesini, insanlar sahip 

oldukları kültürel değerler etkisinde yaparlar. Hizmetten, hizmet 

düzeyinden beklentileri, sahip oldukları kültürel birikimle sınırlıdır. 

Hizmet alıcısının o güne kadar tanımış olduğu hizmetleri 

kıyaslayarak değerlendirme yapması, son derece öznel bir değerlendirme 

olmaktadır(164). İki değişik kültürden gelen hizmet alıcısının, aynı 

hizmeti farklı değerlendirmeleri olağan ve sık görülen bir durumdur. Birisi 

(163) Reinhold Bergler, Marktpsychologie, Wien: Verlag Hans Huber Bern, 1972, 
s.14. 

(164) Evelin Mül.ler: "Design-Philosophie der. BOer Jahre: Ein Neuer Anfang? 
Froın, no.97, Haziran, 1982, s.6. 
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gördüğü hizmetin daha iyisini o @re kcdar @IBBl~ aldı.ığı için "çok iyi" derken, 

bir başkası, daha iyi hizmetler tanımış olduğt.ından, aynı hizmeti "kötü" 

olarak değerlendirecektir. 

Aynı hizmetin kalitesinin, farklı değerlendirilmesine neden olan, 

hizmet alıcılarının sahip oldukları değişik kültürel değerlerdir(165). 

Hizmet alıcıları, hizmetleri kendi kültürel değerleri doğrultusunda 

algılayarak, farklı değerlendirilmelerine neden olmaktadırlar. Hizmet 

kalitesinin belirlenmesinde bir değişkenlik yaratmaktadırlar. 

Hizmet üretici kültürünün, hizmetin değişkenliğine etkisi 

değerlendirilirken değinilen zaman, çevre koşulları ve olanakların 

etkileri, hizmet alıcısı için<E geçerlidir. Hizmet alıcısının kültürünün 

oluştuğu çevrenin etkisi,sahip olduğu maddi kültür öğeleri ve içinde 

yaşanılan zamana kadar getirilmiş olan birikim önemli faktörlerdir. Bu 

önem hizmet alıcısının hizmeti algılamasında etkisi olan kültürel 

değerlerin oluşmasında görülür. 

Sonuçta, bir hizmet alıcısı, verilen hizmeti kültürel değerleri 

doğrultusunda algılayarak değerlendirir. Yine talep edebileceği hizmetler 

de yine kültürüyle doğru orantılıdır. 

(165) a.e., s.9. 
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3. 3. TARAFLARIN KARŞILIKLI KÜLTÜREL EI'KİLEŞİMİ 

Hizmet değişkenliğinde tarafların kültürel etkileri tek tek ele 

alındı. Hizmet üreticileri ve hizmet alıcılarının kültürel değerlerinin, 

hizmet düzeyinin belirlenmesindeki önemleri yadsınamaz(l66). Ancak bu etki

ler yalnız başına ya da kendi çerçeveleri içerisinde sınırlı değildirler. 

Hizmet değişkenliğinde önemli belirleyiciler olan insanların 

kültürel değerlerine çevrenin olanakların ve zamanın etkisi açıklanmıştır. 

Diğer çeşitli etkilerin yanında en önemli etkilerden biri de taraflar a

rasındaki etkileşimdir. 

Hizmet işletmeleri açık sistemler içinde, etkileşimin en belir

gin görtildüğli işletmelerdir(l67). Üretim insana dayandığı ve üretici ile 

tüketici sürekli birlikte oldukları için etkileşim çok yoğun olmaktadır. 

Dolayısıyla, bir yandan tarafların kültürel değerleri bu etkileşim sonun

da değişebilmektedir. Diğer yandan taraflar arasındaki etkileşim, hizmet 

düzeyini belirleyici bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman si

ner jik bir güç olarak görtildüğli gibi, zaman zaman da hizmet düzeyinin düş

mesine etken olmaktadır. Bu konuyu daha detaylı görebilmek için tarafla

rı tek tek ele alarak bakmak daha yararlı olacaktır. 

Karşılaştırılacak taraflar şunlardır: 

(1) Hizmet Üreticisi - Hizmet alıcısı etkileşimi 

(2) Değişik hizmet üreticilerinin birbirleriyle etkileşimi 

(3) Hizmet üreten bireylerle - çalıştıkları işletme etkileşimi 

(166) Esa Stenberg, "The E:xchange Relationships Ben.~een a Processed 
Materials Supplier and its Foreign Costumers",Studies in Marketing 
and Business Administration, fil: Pekka Tuominen, Kopenhagen: the 19th 
Nordic Conference on Business Economics, 24-27 Ağustos 1983, s.55 

(167) Arnulf Meyer-Piening, "Infonnation-Management in Erfolgreichen Fir
men", Online, Aralık, 1988, s.18 
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(4) Değişik Hizmet alıcılarının birbirleriyle etkileşimi 

3.3.1. Hizmet Üreticisi- Hizmet Alıcısı Etkileşimi 

Hizmet üreticilerinin, hizmetlerini sunarken ortaya koydukları 

hizmet düzeyinin önemli belirleyicilerinden birinin, hizmet üreticisinin 

kültürü olduğu belirtilmişti. Fakat bu tek belirleyici değildir. Hizmet 

alıcısının hizmetten beklentisi de hizmet üreticisinin göstereceği perfor

mansı etkiler (168). Dolayısıyla hizmet düzeyi değişebilir(l69). 

Hizmet üreticileri, her zaman tüm kapasitelerini kullanarak, en 

iyi hizmeti vermeye çalışmazlar. Kültürel değerlerine göre birbirinden de

ğişik düzeylerde hizmet talep eden müşterilerin isteklerine göre davra

nırlar(l 70). Özellikle Türkiye'de konaklama işletmelerinde, hizmet üreti

cileri müşterilerinin hizmetten beklenti düzeylerini saptamaya çalışarak, 

buna göre performans göstenne eğilimindedirler.Eğer bir müşterinin hizmet

ten beklenti düzeyi yüksek değilse, kapasitelerini zorlamak bir yana, ça

balarını hafifletebilmektedirler. Bunun karşıtı olarak, hizmeti sunan müş

terinin beklentilerinin yüksek olduğunu sezerse, belirgin bir taleple kar

şı karşıya kalırsa, perfonnansını zorlayarak daha iyi hizmet vermeye ça

lışrnaktadır(l71). 

Hizmet üreticilerinin, müsterilerin beklenti düzeylerini sapta

ma çabaları, müşterinin açıkça talebi ile olabileceği gibi varsayımıyla 

da olabilir(l72). Varsayımlarını da müşterilerin genel görünümlerine, tu-

(168) Jon G.Udell, Gene R. Laczniak, Marketing Image of Change an Introduc
tıon, New York: Jolın Wiley & Sons, Inc.,1981,s.97 

(169) John A. Hol."ard, "Marketing Theory of the Firm", Journal of Marketing 
c.47, Sonbahar 1983, s. 93 

(170) George S. Day & R. Wensley, "Marketing Theory with a Strategic Orien
tation", Journal of Marketing, c. 47, Sonbahar 1983, s.82 

(171) Howard, a.g.e. s.90 

(172) Klaus Hossfeld, Das Unternehmen als Persönlichkeit, Augsburg: 1986, 
s.189 
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tum ve davranışlarına bakarak, hangi sosyal sınıfın, genel ya da alt kül

tür grubunun üyesi olabileceklerini tahminle yapmaktadırlar(l73). 

Hizmet kalitesinin belirlenmesinde alıcı ve üretici tarafların 

kültürel etkileşiminin etkisi olurken, hizmet türlerinde de aynı etkileşim 

önemli olmaktadır. Bir müşterinin istediği, isteyebileceği kadar hizmet 

vermek, hizmet üreticilerine daha kolay gelmektedir. 

Bütün bunlara bir de hizmet alıcıları açısından bakılacak olur

sa yine benzer bir etkileşim çıkar ortaya. Müşteriler genellikle bir ko

naklama işletmesinde, işletmenin sınıfına, görünümüne, vb. özelliklerine 

göre, hizmetlerin çeşitlerini, kalite düzeyini belirlemeye çalışırlar(l74) 

Bu izlenime bağlı olarak da isteklerini belirtirler. örneğin: tek yıldız

lı bir otel müşterisinin yüzme havuzu talep etmesi olağan bir davranış de

ğildir. Yalnızca bir bira siparişini zorlukla alan bir garsondan, özel bir 

kokteyl hazırlamasını beklemek davranışı da pek görülmez. 

1988 yılında yapılmış Türkiye'nin güney kıyılarına gelen Alman 

turistlerin, hizmet kalitesini değerlendirmelerini gösteren bir çalışmada, 

lüks hizmetlerde doyum sağlanamadığı belirtilmektedir. Ttirkiye'deki turizm 

hizmeti üreticilerinin kültürlerinin henüz lüks hizmet üretmeye yeterli ol

madığı sonucu çıkartılmıştır(l75). 

Genel olarak, hizmet düzeyinin belirlenmesinde, hizmeti üreten 

ve alan tarafların kültürel özellikleri yanında, bu taraflar arasındaki et

kileşim önemli rol oynamaktadır. 

(173) Udell, a.g.e, s.109 

(174) Bloss, a.g.e, s.75 

(175) Türker Altarı, Brigitte Fahrenhorst, Waltina Scheumann, Umwelt Schutz 
und Tourismus entwickl\ll1g an der Türkischen Südwestkuste, Berlin: 
Uriiversitaets bibliothek der TU Berlin Abteillll1g Pllblikationen, 
1988, ss.58-59 
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Bu etkileşim yalnızca belirli bir hizmetin sunulduğu-tüketildi

ği anda olmamaktadır. Uzun. dönem içerisinde etkiler yaratmaktadır. Taraf

lar sürekli birbirlerini etkileyerek, zaman içerisinde beklentilerin,hiz

met düzeyinin değişmesine neden olabilmektedirler. Hizmet üreticileri, ço

ğunlukla verdiklerinden daha iyi hizmet bekleyen müşterilerle karşılaştık

ları zaman, giderek hizmet düzeylerini yükseltmek zorunda kalacaklardır. 

Müşteriler-~ daha iyi hizmetler görerek kültürel değerlerindeki pozitif 

gelişmelerle daha iyisini istemeye yöneleceklerdir. 

Değişmeler her zaman olumlu yönde olmayabilir. Hizmetin kalite

sinin düşmesi yönünde de gelişebilir. Bir hizmet üreticisi, giderek daha 

düşük kalite talebinde bulunan müşteriyle karşılaşırsa, zamanla hizmetinin 

kalitesini düşürmeye başlayabilir. Aynı şekilde hizmet alıcıları da talep 

ettikleri hizmet çeşidini, kalitesini bulamadıklarında, zamanla talepleri

ni düşünnek zorunda kalacaklardır. Son yıllarda taverna müziğinin çigan'

dan arabeske dönüşmesi, bir örnek olarak gösterilebilir. 

Sonuçta, kısa ve uzun dönem:ie, hizmet düzeyinin belirlenmesin

de, taraflar arasındaki etkileşimin, önemli bir faktör olduğu görülür. 

3.3.2. Hizmet Üreticileri Arasındaki Etkileşim 

Birçok hizmet üreticisinin, birbirleriyle değişik biçimlerde i

li~kileri vardır(l76).Bunlar, aynı işi yapan insaı-ıların yüzyüze ilişkile

ri olabilir. Belirli mesleki örgütlerdeki ilişkiler, seminer v.b. neden

lerle oluşan ilişkiler olabilir(177).Bunların yanında müşteriler(l78) ya 

(176) Gray L. Frazier, "Interorganizational Exchange Behavior in Marketing 
Channels: A Broade..Tled Perspective", Journal of Marketing, c. 47, 
Sonbahar, 1983, s.73 

(177) Karl-Josef Sedlmeyer, Panelinfortamiton 1IDd Marketing- Entscheidung, 
München : Florents QnbH , 1983, s.37 

(178) Klaus, a.g.e., s.47. 
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da basın yayın organları gibi aracılarla oluşan dolaylı ilişkilerde :ola
bilir. 

Aralarında rekabet olduğu da düşünülürse, birbirlerinden sürek

li haberdar olmaya çalışarak, bir ileşitim ağı içine girerler(l79). Bu i

letişim ister istemez etkileşimi de beraberinde getirmektedir(l80) Hizmet 

üreticileri, diğerleri kadar çeşitli ve kaliteli hizmet verme,daha iyisi

ni yap:naya çalışabilirler. Etkileşimin sonucu yalnızca daha çeşitli, kali

teli hizmetle sınırlı değildir(l8J). Yeni yöntemler, araç-gereç kullanımı 

gibi konularda birbirlerini etkilemeleri kaçınılmazdır. Böylece zamanla 

işletmeler, benzer hizmetler sunma çabasına girmektedirler. 

3.3.3. İşletme- Hizmet Görevlisi Etkileşimi 

İşletme içinde bireysel hizmet sunan bir kisiyle, serbest olarak 

çalışan arasındaki farka, hizmet üreticilerinin, hizmetin değişkenliğine 

etkileri açıklanırken değinildi. İşletmede görevli olarak hizmet sunanla

rın, işletme kültüründen etkilendikleri açıklandı. İkili ilişkilerde hiç 

bir zaman tek tarafın etkilenmesi söz konusu değildir(l82). Etkilenme ve 

etkileme her zaman iki yönlüdür. İşletme kültürü çalışanları etkilediği 

gibi, çalışanların kültürel değerleri, perforrriansları da işletmeyi etkiler 

(183). Başka bir deyişle, isletme ile çalışanları arasında sürekli ve kar

şılıklı bir etkileşim vardır. Bu etkileşim hizmetleri daha iyiye götüre

bileceği gibi, aşağıya da çekebilir. 

(179) Meyer-Piening, a.g.e, s.20 

(180) Day ve Wensley, a.g.e, s.93 

(181) Howard, a.g.e., s.73 

(182) Karriere, 13.1.1989, No: 3. 

(183) Siegfried Schöder, "UnternehmensfÜh.rung als Beratungsaufabe", 
Rationalisienıng, Haziran 1979, s.139 
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Örneğin, yerleşik iyi bir politika ve sistem oluşturmuş, sürekli hizmet 

içi eğitim programları olan bir otel, yeni gelen elemanları da belirli bir 

süre içinde eğitip, kendi kültürüne oryante edebilir(l84). 

Aynı otel yaşamının bir kesitinde, kendi kültüründen farklı de

ğerleri olan bir yönetim ve bir grup görevli, değişikliği yapacak olursa; 

oteldeki işletme kültürü önemli ölçüde etkilenecektir. Bu değişiklik nega

tif yönde de olabilmektedir. 

3.3.4. Hizmet Alıcıları Arasındaki Etkileşim 

Genellikle aynı hizmeti alan insanlar, dolaylı ya da doğrudan bir 

iletişime girerler. örneğin bir otelde karşılaşıp, birbirlerine daha önce

ki otel deneyimlerini anlatır, oralarda nasıl hizmet verildiğinden söz e

derler. Bir başka konuşma konusu, hizmet üreticilerinden beklentileri, iyi 

kötü hizmet karşısında gösterdikleri tepkilerdir. Bazı müşteriler olması 

gerekenler konusunda, birbirlerini uyarmayı görev sayarlar. Böylece karşı

lıklı bir etkileşim oluşur. Tarafların tutum ve davranışlarının, belirli 

bir süre sonra değişmesine neden olabilir. 

İletişim yalnızca aynı oteldeki müşteriler arasında değildir. Çe

şitli nedenlerle, iletişim içinde olan bir çok insan,müşterisi olduğu hiz

metten söz edip, tartışır. Yine iletişim, basın yayın araçları gibi ara

cılarla, dolaylı yoldan da olur. 

Ne biçimde olursa olsun büyük kitleler oluşturan hizmet alıcıla

rı, iletişim,dolayısıylada etkileşim içindedirler(l85). Birbirlerinin be

ğenilerini etkilerler. Hizmet alcıları arasındaki etY....ileşim alıcıların hiz

metten beklentilerini yükseltebileceği gibi düşürebilir de. 

(184) Borg, a.g.e, s.20 

(185) Bergler, a.g.e., s.11 
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Değişik gruplara ayrılarak değerlendirmeye çalışılan karşılıklı 

etkileşim, herhangi bir hizmet alanında çoklu bir iletişim-etkileşim ağı 

oluşturmaktadır(l86). Özellikle oteller çok farklı kültürlerden, insanla

rı konuk eden işletmelerdir. Çok çeşitli kültürlerden insanları çok çeşit

li kültürel iklimleri olan oteller konuk etmektedirler. Bazen bu etkinlik 

dönüşümlü bir konuk etme ve konaklama biçimine girmektedir. Dolayısıyla 

otellerde kültürlerarası etkileşim, oldukça yüksek bir düzeydedir. 

Bu sürekli etkileşim belirli zaman dilimlerinde, kültürler ara

sındaki farklar nedeniyle, görülen değişik hizmet beklentilerini azaltmak

tadır. Sonuçta benzer hizmet beklentisi ortaya çıkmakta ve tüm dünyada be

nimsenebilecek bir "uluslararası hizmet düzeyi" oluşturulmasına ortam ha

zırlamaktadır(l87). 

Ancak bu kültürel farkların sıfırlandığı ve bütünüyle beklentile

rin sunulanların aynı olduğu anlamına gelmez. Çünkü insanlar yalnızca hiz

metle ilgili kişilerle ilişki içinde değildirler.Etkileşim içinde oldukla

rı başka insanlar ve çevreler de vardır. Ayrıca en yoğun etkileşim içinde. 

bile her insanın tamamen aynı şekilde etkilernnesi söz konusu değildir. Bu
na ek olarak otel müşterileri grubl.llla hergün yeni ve farklı kültürden bir 

insan katılmaktadır. 

(186) Meyer ve Piening, a.g.e., s.25 

(187) Germaine Shames ve Gerald Grover, "Service Management as if Culture 
exists", Internatiouai Journal of Hospitality Management, C.7, No.1 
(1988), ss.5-7. 
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4. CYrnL HİZMKrİ ÜREIİCİSİ VE HİZMET ALICISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞITRMA 

Hizmetin değişkenliğinde kültürUn etkisini inceleyen bu ça

lışmanın saha araştınnası, otel hizmetleri alanında yapılmıştır. 

4. 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Araştırmanın genel amacı, hizmetin değişkenliğinde kültürUn 

etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultUS1Il1da ör

nek bir hizmet olarak otelcilik hizmeti seçilmiştir. Araştınna, otel

cilik hizmetinde hizmet alıcılarını oluşturan müşteriler ve hizmet üre

ticilerini temsilen otel yöneticileri üzerinde yapılmıştır. 

Müşteriler üzerinde yapılan araştırma da, Türkiye'de değişik 

alt kültür gruplarından gelen otel müşterileri,araştırma grubu olarak 

alınmıştır. Araştırma grubundaki otel müşterilerinin otel hizmetlerin

den beklentileri ve hizmeti değerlendirmelerinde, alt kültürler ara

sında farklar olup olmadığı araştırılmaktadır. Kültürler arasındaki 

fark oranında otel hizmeti değişkenliği artmaktadır. Dolayısıyla Alt 

kültürler arasındaki farkın belirlenmesi, kültürün hizmet değişkenli

ğindeki etkisinin belirlenmesi anlamı taşımaktadır. 

Otel yöneticileri ile yapılan araştırmanın amacı ise, yöne

ticilerin müşterilerini nekadar tanıdıkları, onların değerlendirmele

rinden nekadar haberdar olduklarıdır. Buradaki amaç da, hizmet değiş

kenliğindeki etkinin araştırılmasıdır. 

4.2. ARAŞTIRMANIN SINIIUAMALAR.I 

Araştırma maliyet ve zaman sınırlaması nedeniyle İstanbul ilin-

deki otellerde uygulanmıştır. İstanbul ilinin seçilme nedeni ise, 

Türkiye'deki değişik alt kültür gruplarından gelen kişilerin, İstanbul 

otellerini sürekli ziyaret etme özelliğidir. Türkiye'deki değişik alt 
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kültür gruplarından gelen kişilerin İstanbul otellerinde bulunabildi

ği için, buradan seçilen örnek grubun Türkiye'yi temsil edebilme özel

liği taşıdığı düşünülmüştür. 

Bu araştırma, 1989 Haziran-Tennnuz aylarında İstanbul'daki 

turistik otellerde yapılnuştır. 

4. 3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve ÖRNEK HACMİ 

4.3.1. Örnek hacminin belirlemesi 

Araştırmanın ana kütlesi, İstanbul ilinde bulunan turistik 

belgeli 188(1.8S) otelin müşteri kapasitesi olan 25 724'dür. örnek ola

rak 318 kişi(UJJ) seçilmiştir. Dağıtılan 318 anketten % 80'i geri dö

nerek, 252 müşterinin anketleri değerlendirilmiştir. 

Toplam 50 otelde anket uygulanmıştır. Anketler beş ayrı yıl

dız grubundaki otellere yatak kapasiteleriyle orantılı olarak dağıtıl

maya çalışılmıştır. Otel hizmeti üreticisi olarak da orta kademe yöne

tici olan müdürlerle görüşme yapılnuştır. 

4. 3. 2. ARAŞTIRMA YÖNrFMİNİN BELİRLENMESİ 

Otel yönetici ve müşterilerinden bilgiler, anket yöntemi 

(188) Turizm Bakanlığından alınan 1989 yılı İstanbul İli Turistik Otel
ler Listesi 

(189) Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları , İstanbul üniversitesi 
Yayın No: 2789, .Istanbul: Istanbul Matbaası, 1981, s.222. Tablo 5. 
1.'den tespit edilen n sayısı. (Ek.l) 
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kullanılarak toplannuştır. 

Ek 2'de yer alan yedi sorudan oluşan, müşteri anketinin ba

şında yer alan numarala.runarruş sorular ile, birinci ve ikinci sorular, 

müşterileri gruplamak için kullanılmıştır. Anket formlarında yazılı 

olmamakla .birlikte, anketler dağıtılırken işaretlenmiş olan otellerin 

sınıfları da,otel müşterilerini gruplamak amacıyla kullanılmıştır. Bu 

sınıflar da yer alan her müşteri grubu, bir alt kültür grubu olarak de

ğerlendirilmiştir. Başka bir deyişle, sınıflamalardaki kültürel değiş

kenlerin, alt kültür gruplarına ait olduğu varsayılmıştır. 

3,4,5,6 ve 7. sorularda, otel müşterilerinin otelden ve otel 

hizmetlerinden beklentileri ve hizmetlerle ilgili davranışları nasıl 

değerlendirdikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Ek 3'de görülen beş sorudan oluşan yönetici anketinde, numa

rasız sorular otel ve yöneticiyle ilgili soruları kapsamaktadır. Nınna

ralannuş beş soru, müşteri anketinde sorulmuş olan soruların parale

linde yöneticilere uyarlanmış sorulardır. Bu sorularla otel yönetici

lerinin, müşterilerinin değerlendinnelerindenre kadar haberdar olduk

ları öğrenilmeye çalışılmıştır. 

4 .4. VE1lİLEllİN CKI.VELLFNMESİ .VE ANALİZİ 

Otel müşterilerinden ve yöneticilerinden toplanan anketler 

bilgisayarda değerlendirilmek üzere kodlanarak,Statistical Package for 

the Social Seciences (SPSS) for DOS/360 version H, Release 7,2 paket 

programı ile değerlendirilmiştir. 

Müşteri anketlerinde karşılaştırılan sorular : Alt kültür 

gruplarını belirleyen sorularla, müşterilerin değerlendirmelerini gös

teren sorulara verilen yanıtlar karşılaştırılmıştır. Soruların özel

liklerine göre, herbir alt kültür grubunun, cevap seçeneklerinden en 

yoğını tercih edilmiş olan, en çok beş seçenek yeniden değerlendiril

miştir. Alt kültür gruplarına göre cevap seçeneklerinin benzer ya da 
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farklı oluşuna göre, kültürler arasındaki benzerlik ya da farklılık 

düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

İkinci olarak, Otel müşterileri ile yöneticilerin aynı soru

lara verdikleri yanıtlar karşılaştırılmıştır. Benzerlik ya da farklı

lıklara göre, yöneticilerin müşterilerini saptama düzeyleri bulunmaya 

çalışılmıştır. 

Cetvellenip, analizi yapılan verilerin değerlendirilmesi, 

yorumlanması aşamasında, verilerin herbiri tek tek karşılaştırılmak 

yerine, belirli örnekler seçilmiştir. Bunda amaç,gereksiz tekrarları 

önlemektir. 

Otel tercihiyle ilgili ilk soruyu oluşturan; Otel seçerken 

genellikle ne tür bir otel tercih edersiniz? sorusuna verilen yanıt

lar değerlendirilirken, kültürel değişkenlerle ortaya çıkan ilişki 

incelenmiştir. Değerlendirilen ilk soru olması nedeniyle, herbir kül

türel değişken ile, otel seçimi arasındaki ilişki incelenerek yonnnu 

yapılmaya çalışılmıştır. 

Bunu izleyen 4,5,6 ve 7. sorularda, değerlendinneye alınan 

seçeneklerle, kültürel değişkenlerin herbiri tekrar tekrar incelenip, 

her birinin yorumu detaylı olarak yazılmamıştır. Her soruda,en fazla 

beş değişken değerlendirilmiştir. Yorumlar yapılırken, alt kültür 

grupları arasındaki benzerlik ve farklılıklar gösterilip, olası neden

ler açıklanmaya çalışılmıştır. 

Otel yöneticileri ve müşterilerin değerlendinnelerinin kar

şılaştırılması; tarafların toplam tercihleri arasında en yoğun olan 

seçeneklerin karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. 

Otel müşterileri ve yöneticilerinin anket sonucu ortaya çı-
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kan cevaplarından oluşan değerlendirmede, müşterilerin alt kültür 

gruplarına göre aralarındaki benzerlik ve farklilıklar ~le yöneticile

rin düşüncelerinin karşılaştırılması sonucu, ortaya çıkan bulgular 

aşağı da görülmektedir. Otel müşterilerinin çeşitli özellikler için 

yapmış oldukları tercihlerinde değişik alt kültürlerden gelmiş olmala

rına karşın, ilk sıralarda genellikle temel gereksinimlerle ilgili se

çenekler yer almaktadır. Tutum ve davranışlardaki farklılık, ikinci ve 

daha sonraki seçeneklerde ortaya çılanaktadır. Ancak her koşulda kül

türler arasında farklar olduğunu söylemek kolay değildir. İnsanların, 

farklı kültürlerin yaşandığı yerlere daha çok ve sık gitmeleri, otel 

işletmeleri kültürünün etkisi, iletişim olanaklarının hızla artması, 

beklentileri giderek birbirine yaklaştırmaktadır. Maslow'un gereksi

nimler sıra düzeni hatırlanacak olursa, ilk basamaklarda yer alan fi

ziksel gereksinimler ve güvenlik gereksimi gibi temel gereksinimler, 

insanların çoğunda ilk olarak doyurulması gereken gereksinimler gru
bunda yer almışlardır. Ancak üst basamaklardaki gereksinimlerde, ter

cih farklarının ortaya çıktığı görülmüştür. 

Bu nedenle, bu araştırma sonuçlarında ortaya çıkan ilk seçe

neklerdeki benzerlik, bazı sorularda temel gereksinimlerin yer alına

sından kaynaklanmaktadır. Tabii bu açıklama, yaygın, iletişim, etkile

şim sonucu oluşan benzer hizmet beklentisi savını reddetmek demek 

değildir. Yemek-içmek gibi doğal dürtüler sonucu oluşan istekler dı

şında kalan isteklerden, hangileri temel gereksinim sayılacaktır. Bu 

sorunun yanıtını, kültürel etkileri düşünmeden vennemek gerekir. 

4. 5 .1. OTEL SE;İMİNDE KÜLTÜRÜN ETKİSİ 

Ek 2'de yer alan otel müşterileri için hazırlanmış olan an

ketin üçüncü sorusu "Otel seçerken genellikle ne tür bir otel tercih 

edersiniz?" biçimindedir. Bu soruya verilen yanıtların ortaya çıkardı

ğı sonuçlara göre, müşterilerin otel seçimlerinde hangi alt kültür 

gruplarında benzer, hangilerinde diğerlerinden farklı tercihler yap

tıklarına bakıldığında, ana hatlarıyla şunlar görülmektedir; 
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Değişik demografik özelliklere göre de olsa genellikle, bir otel müş

terisi otelini seçerken otelin bulunduğu yeri ön planda tutmaktadır. 

Genellikle, birinci, ikinci, seçenekler, Otelin iş yerine yakın olma

sı ve Şehir merkezinde olması üzerinde yoğunlaşmaktadır İnilen ara

ca yakuılık" da yer yer ilk tercihler arasına girmektedir. 

Fiyatının uygunluğumm otel seçiminde etkisi, daha çok ü

çüncü tercih sırasında yer almaktadır. Arıcak ikinci sıradada görüle

bilmektedir. 

Daha sonra gelen tercihler ise değişik özellikler arasında 

dağılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ilk üç tercih sırasını paylaşan faktör

lerin, bazı alt kültür gruplarınının özelliklerine göre değişebileceği 

de görülmektedir. Bu bölümde otel seçimiyle hangi faktörler arasında 

ilişki olduğu, daha detaylı olarak ve tablolar yardımıyla incelenmek

tedir. 

4.5.1.1. OTEL SH;İMİNDE YAŞIN ETKİSİ 

Müşterilerin otel seçimlerinde yaşın etkisine bakıldığında 

(Tablo 1) ilk iki tercih, otelin yeri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 



TERCİH 
SIRASI 

1 

y~ 
GRUPLARI 

İş görüşmesine 
20 - 29 yakın olması. 

30 - 39 İş görüşmesine 
yakın olması 

40 - 49 İş görüşmesine 
yakın olması. 

50 ve yukarısı İş görUşmesine 
yakın olması 

TABLO - 1 -

YAŞA GÖRE OTEL SEJ;İKİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

2 3 4 

Şehir Merkezinde Uygun fiyatlı Uygun fiyatlı 
olması. olması. olması. 

Şehir Merkezinde Uygun fiyatlı Uygun fiyatlı 
olması. olması. olması. 

İş görUşrnes:iıı'ıe Meslek grupla- Seçkin mlişteri-
yakın olması. rına indirim lerinin olması. 

yapması. 

Meslek grubuna 
indirim yapması. 

Şehir Merkezinde ve Sade olması. 
olması. tanıdıkların ol-

ması. 

°' °' 
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Üçüncü ve dördUncü tercihlerde 40 yaşının altındaki müşterilerin aradık

ları özellik, otelin fiyatı olmaktadır. 40 - 49 yaş arasında üçüncü ter

cih yine fiyatla ilgili olmakla birlikte, Belirli meslek gruplarına in

dirim biçiminde ortaya çıkmaktadır. 50 ve daha yukarı yaştakiler ise, 

oteli seçerken Meslek grubuna indirim faktörü üzerinde durmuşlar, bu

nun yarunda tanıdıklarının olduğu otelleri üçüncü sırada tercih etmiş

lerdir. 

Bu tercihlerin yorumları yapılacak olursa; belirli bir meslek 

grubuna indirim yapılması isteği, otellerin doğal olarak indirim yap

tıkları, belirli Unvana sahip, otellerde sıkça kalan bir meslek grubu ü

yeleri tarafından yapılabilir. Tercihin yapıldığı yaş grubunun 40-49 ol

duğu düşünülürse, mesleklerinin belirlenmiş ve mesleklerinde iş görüşme

lerinin sıklaşmış olduğu bir dönem olduğu açıktır. Dolayısıyla ortaya 

kabul edilebilir bir ilişki çıkmaktadır. 

50 yaş üzerindeki otel müşterilerinin, içinde tanıdıkları olan 

otelleri seçmeleri, kendilerini daha güvende hissetmek istemelerinden 

kaynaklanabilir. Tanıdıklarından görecekleri, diğerlerine göre daha faz

la olabilecek ilgiden olabilir, sürekli değişiklik istemediklerinden, 

gittiklerinde alıştıkları bir çevre daha rahat gelebilir. Oteldekilerde 

artık müşterilerinin ne istediklerini bildikleri için müşterinin her se

ferinde isteklerini tekrarlaması gerekmemektedir. Birde müşterinin be

lirli aralıklarla otele gelmesi durumunda, bazı mesajlar bırakması ve 

alması belki tanıdık bir otelde daha kolay olabilmektedir. 

Haberleşmede avantaj haricindeki diğer olası gerekçeler, 50 ve 
daha yukarı yaştaki otel müşterilerinin varsayılabilecek davranışlarına 

uygını görünmektedir. 

Dördüncü tercih sırasında 40-49 yaş müşteri grubu, otelin seç

kin müşterileri olmasına özen gösterirken, 50 ve daha üst yaş grubunda

kiler fazla lüksü olmayan sade oteller üzerinde durmaktadırlar. 

Yaş ilerledikçe toplumda daha seçkin bir yere sahip olına iste-
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ğiyle,seçkin rrüşteı:ileriolanbir otelde kalma tercihi doğru orantılı bir 

ilişki ortaya çıkannaktadır. 

50 Yaş üzerindeki otel müşterilerinin sade, fazla lüksü olma

yan bir oteli seçmeleri, belirli konularda artık doyuma ulaşmış olabile

cekleri biçiminde açıklanabilir. 

4. 5 .1. 2. OTEL SEX;İMİNDE CİNSİYEIİN E'.IXİSİ 

Cinsiyetin otel seçimiyle ilişkisine bakıldığında (Tablo 2), 

yine, ilk iki seçenek otelin yeriyle ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kadın ve erkek müşteriler öncelikle otelin iş görüşmelerine yakın olma

sını istemektedirler. İkinci derecede ise şehir merkezinde olması önem 

kazanmaktadır. 

Ancak üçüncü tercih sırasında kadın ve erkek müşterilerin is

tekleri farklılaşmaktadır. Erkekler uygun fiyatlı bir oteli tercih eder

lerken, kadınların tercihleri üç noktada toplanmaktadır; 

(1~ İşyerleriyle anlaşmalı oteller, 

(2) Belirli meslek gruplarına indirim yapan oteller ve 

(3) İçinde tanıdıkları olan otellerdir. 

İlk nokta belirli bir zorunluluk ya da sınırlama niteliği ve 

ikinci nokta rasyonel bir tercihi oluşturmaktadı~ denilebilir. Ancak 

üçüncü nokta ile birlikte düşünüldüğünde, belirli düzeyde, güvenilir bir 

otelde kalmak isteğinden kaynaklandığı söylenebilir. Türk toplumunda ka

dınların güvenilir ortamlar aramaları kültürün getirdiği değer yargıla

rıyla yakından ilgilidir. 
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TABU>-2-

CİNSİYETE GÖRE ara. SEX;İMİNDE ARANAN ÖZErLİKLER 

TERCİH 
SIRASI 

1 2 3 

CİNSİYET 

ERKEK İş görüşmesine Şehir Merkezinde Uygun fiyatlı 
yakın olması olınası. olması. 

İşyeriyle anlaş-
ması olması. 

ve 
KADIN İş görüşmesine Şehir Merkezinde Meslek grubuna in 

yakın olması. olınası. dirim. 

Içinde tanıdikıX~ 
rın olması. 
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4.5.1.3. OTEL SEX;İMİNDE ccGlAFİ BÖI.GELElÜN KIXİSİ 

Otel müşterilerinin yaşadıkları yerlerle, otel seçimleri ara

sında bir ilişki olup olmadığına bakıldığında görülen sonuçlar aşağıda

ki gibi olmuştur. (Tablo 3) 

Bir il merkezinde yaşayan otel müşterilerinin ikinci tercih

lerinde, otelin şehir merkezinde olması önemli görünmektedir. İlçelerde 

yaşayanların yarısı, şehir merkezindeki otelleri seçerlerken; diğer ya

rısı da meslek gruplarına indirim yapan oteller üzerinde durmaktadırlar. 

İl ve ilçelerde yaşayan otel müşterileri arasındaki belirgin 

fark 4. seçenekte görülmektedir. İl merkezinde yaşayanlar, otelin fiya

tının uygun olmasıyla ilgilenirlerken; ilçe de yaşayanlar otelin sade 

olması, fazla lüksünün olmaması üzerinde durmaktadırlar. 

Bu durum, ilçelerde yaşayanların, illere göre daha sakin, sa

de bir yaşantıları olması, bu alışkanlıkları stirdürmek isteklerinden 

kaynaklanıyor olabilir. 

Belirli düzeydeki (statüdeki) insanların para hesabı yapmama

ları gerektiğini düşünüp, otelin uygun fiyatlı olmasını istediklerini 

söyleyemeyen insanlar bu tercihi seçebilirler. Bu durumda, sade, fazla 

lüksü olmayan otellerin ucuz olabileceğini düşünerek, ucuz otel beklen

tilerini bu şek.ilde belirtmiş olabilirler. 



TERCİH 
IRASI 

~EŞİM 
YER! 

İL 

İLÇE 

TABLO - 3 -

YERLF.ŞİM YERİNE GÖRE OTEL SFJ;İMİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

1 2 3 

İş görüşmesine yakın Şehir merkezinde Uygun fiyatlı 
olınası. olınası. olınası. 

Şehir merkezinde 
olınası. 

İş görüşmesine yakın Uygun fiyatlı 
olınası. Meslek grubuna in- olınası. 

dirim yapması. 

4 

Uygun fiyatlı 
alınası. 

Sade olınası. 

'1 
t-' 
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4. 5. 1 .4. OTEL SEX;İMİNDE GELİR OOZEYİNİN E'.IXİSİ 

Tablo 4'de gelir düzeyi ile otel seçimi arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, ilk iki tercih sırası yine otelin yeri ile ilgilidir. İkin

ci tercihlerde, geliri 1 milyona kadar olan müşteriler yalnızca, ocel

[etinin iş görüşmelerine yakın olmasını istemişler, diğer gelir grup

ları gibi, şehir merkezinde olması üzerinde durmamışlardır. Bu durum 

şehir merkezindeki otellerin daha pahalı olabileceği düşüncesinden kay

naklanabilir. Zaten geliri 1 Milyona kadar olan otel müşterilerinin, 

diğer tiç seçenekleri de yalnızca otelin fiyatının uygun olması nokta

sında toplanmaktadır. 

Otelin fiyatıyla ilgili seçeneğin işaretlenmiş olduğu 1-3 

milyon arasında geliri olan grupta, dördüncü seçenek olarak görülmekte

dir. 5 Milyonun üzerinde gelire sahip olan grupta ancak, dördüncü ter

cih grubunda yalnızca müşterilerin belirli bir grubunda görülmektedir. 

3-5 Milyon arası geliri olan grupta otel fiyatıyla ilgili tercih ilk 

beş seçenek grubunun hiç birinde görülmemektedir. 



~I ~ ınASI 1 

1 filya:uı alb 
İş görü<}re9ire yalcın 
oJımsı. 

1-3 
İş~yalcın 
olımsı. 

Mi.lyaı arnsı. 

3-5 İı=? p,öı:ü~ yakın 
Mil.yen olrmsı. 

5 İş görtJşımire yalcın 
olrmsı. 

Milyaı U2eri 

TABLO - 4 -

GELİRE GÖRE OTEL SFJ;İMİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

2 3 4 

İş göı:tişTBs:iıE yalcın ımzı fiyatlı oJımsı ~ fiyatlı oJıms:ı 
oJımsı. 

Şehir rrerkezirrle 
olımsı. 

:t-mlek grulım in-
dirim yaprası. 

%n fiyatlı olıms:ı 

Ş:irl.r rrerkezirrle İş p,örUşres.ire yalcın Seçkin nüşterileri-
.oJımsı. oJımsı. nin oJımsı. 

Şehir rrerkezirrle :t-mlek grub.m in- %11 fiyatlı o:Iım-
oJımsı. dirim yaprası. Sl. 

Seçkin nüşterileri-
nin oJımsı. 

5 

%n fiyatlı oJımsı. 

feçkin rrilşteri1edn:i 
oJımsı. 

Ş:fıir rrerkezirrle olım-
sı.. 

Kmli kartıyJa ö:1aıe 
yapı]ırnsı. 

f.eçk:in niljted.lerirrin 
oJımsı. 

'1 w 
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Otelin belirli bir standardın üzerinde olması isteği, gelir 

düzeyinin artmasıyla tercihler arasına ginnektedir. örneğin, otelin 

seçkin müşterilerinin olması isteği, gelir düzeyi 1 Milyonlll1 altında olan-

larda hiç görülmezken 1-3 Milyon arasında geliri olan grupta beşin-

ci tercih sırasında yer almaktadır. Buna karşın 3-5 Milyon arası ka
zancı olanlarda dördüncü tercih sırasına çılonıştır. Beş Milyon'lll1 üze

rinde kazancı olanlarda ise hem dördüncü hem beşinci sıralarda yer al

mıştır. Bu gelir düzeyinde beşinci tercih sırasında, ayrıca kredi kar

tıyla ödeme yapılabilecek otellerin de istendiği görülmektedir. Bu is

tek daha alt gelir gruplarında, ilk beş tercih sırasında yer almamakta

dır. Yukarıdaki açıklamalardan gelir düzeyi ile otel tercihlerini et

kileyen faktörler arasında oldukça yakın bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 

4. 5. 1. 5. OTEL SEI;İMİNDE ~ EJXİSİ 

Tablo 5'de mesleklerin otel seçiminde etkisi olup olmadığına 

bakıldığında, mesleklerle ilişkili olabileceğini düşündüren sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır. 

İlk seçenekler genellikle otelin iş görüşmelerine yakın olma

sı ve şehir merkezinde olması noktasında toplanırken, tarım ve hayvan

cılıkla ilgilenen otel müşterisinin ilgisi, otelin iş görüşmesine ya

kın olması değil, indiği araca yakın olması üzerindedir. Tercihin bu 

yönde olınası müşterinin iş görüşmesi yapnayacağından kaynaklanabilir, 

İndiği araç çevresinden uzaklaşmadan otel bulmak daha kolay gelebilir. 

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan otel müşterisinin üçüncü ter

cih grublll1u, şehirden uzak ve şehir merkezine servisi olan bir otel 

oluşturmaktadır. Bu isteğin altında, alıştığı çevrenin sessizliğini 

sürdürmek olabilir. 

Şehir merkezinden uzakta bir otelde kalmak isteği, pazarlama

cı, tüccar gibi insanlarla sürekli ilişki içinde bulunan şahsi meslek 

üyelerinin de üçüncü seçeneklerini oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancı-

lıkla uğraşan müşterinin ak.sine bu meslek gı:tu, iş ffiı:::i.c:irm 1ciB d?ğjşik sakin 
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bir ortamda olmak arzusunda olabilirler. Şehir merkezinden uzak bir 

otelde kalmak arzusu, yoğun olarak diğer meslek gruplarında görülme

mektedir. 

Otelin fiyatıyla ilgili seçenekler, birçok meslek grubunda 

ve daha önceki tablolarda, değişik demografik özelliklere göre yapıl

mış gruplamalarda, genellikle belirgin bir faktör olarak ortaya çı

karken, ilk iki meslek grubunda görülmemektedir. Bunlardan biri, öğre

tim üyeleri gibi ilmi ve teknik elemanlarla, hekim, mühendis, avukat 

gibi serbest meslek üyelerini kapsayan meslek grubudur. Bu grup fiyat

la ilgili tercihlerini, kendi meslek gruplarına indirim yapan oteller 

ortaya koymuşlardır. Öğretim üyeleri için ayrı bir açıklama yapmak ge

rekirse, bu araştırma kapsamında, otele geliş nedenleri daha çok kong

re-konferans amacıyla olduğu için organizasyonun yapıldığı otellerde 

kalmak durumundadırlar. Meslek gruplarına indirim yapan otel tercihle

ri fiyatla ilgili beklentiler yanında, belli bir mesleki statüde ol

duklarını vurgulamak istedikleri, ait oldukları mesleki alt kültür 

grubunun bir değerlendirmeside olabilir. Mütesebbis ve üst düzey yöne

ticisini kapsayan ikinci grupta fiyatla ilgili seçenek yoktur. Ancak 

burada dördüncü ve beşinci seçenekler grubunda tercihlerin iki eşit 

özellik etrafında toplanmaktadır. Dördüncü seçenekte tercih otelin sa

de olması ve seçkin müşterileri olmasıdır. Bu meslek grubundaki insan

ların kamu kuruluşu ve özel sektör olmak üzere iki farklı grubun yöne

ticileri oldukları diğer sorularla belirlenmiştir. Otelin sade, fazla 

lüksü olmamasını isteyenlerin de1daha çok kamu kesiminden oldukları 

ortaya çıkınca şöyle bir yorum yapılabilir. Türkiye'de genellikle kamu 

kuruluşların ücretleri düşük olmaktadır. Yöneticilerin mesleklerinin 

gerektirdiği sosyal statü ile, gelir düzeylerinin izin verdiği sosyal 

sınıf arasında çelişkiler yaşamaktadırlar. Buradaki sade bir otel ter

cihi de aslında fiyat kelimesini kullanmadan, daha ucuz bir otel seçme 

isteğini gösteriyor olabilir. 

Sade bir otel tercihi, daha çok alt kademe yöneticileri ve 

memur olarak çalışan insanların oluşturduğu idari personel Meslek 
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grubunda da görülmektedir. Bunlar haricinde başka hiçbir meslek gru

bunda yoktur. Seçkin müşterileri olan bir oteli tercih eden, yine ser

best meslek sahipleri ve İlmi Teknik Personel ile Girişimci-Üst Düzey 

yöneticilerinden oluşan ilk iki meslek grubudur. 

Tanıdıkları olan bir otelde kalmak isteğinin görüldüğü meslek 

grupları ise şunlardır : 

(1) Girişimci-Üst düzey yöneticisi~ 

(2) Ticari ve satış işleriyle uğraşan personel, 

(3) Şahsi hizmet işleriyle uğraşan meslekler. 

Bu istek güven duygusu içinde olmaktan kaynaklanabileceği gi

bi, tanıdık elemanların göstereceği ilgi, ve her seferinde istenilen 

şeyleri tekrarlamamak arzusundan da kaynaklanıyor olabilir. Bunun ya

nında iletişim sürekliliği gibi bir avantaj sağlanması da bir seçim et

keni sınıfına girebilir. 

Tablo 5 incelenmeye devam edildiğinde, mesleklerin oluşturdu

ğu alt kültür gruplarının özelliklerini yansıtan yönler görülebilmekte

dir. 

Sanatkar ve işçilerden oluşan meslek gnıbundak.i otel müşteri

lerinin, otel seçerken aradıkları özellikler, yalnızca otelin iş görüş

melerine yakın olınası ve fiyatının uygun olınası noktalarında toplanmak

tadır. 

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan otel müşterisinin beşinci se

çeneği, hemşehrilerinin olduğu otel üzerindedir. Kırsal kesimdeki alış

kanlıkların devamı olarak,böyle bir istek ortaya çıkabilir. 

Öğrencilerin, ev hanımlarının ve meslekleri açık olarak belli 

olmayan otel müşterilerinin tercihleri, aynı temsil ettikleri karışık 

grup gibi, farklı noktalarda dağılmaktadır. 



~ 
rnrn:ır ART 

İlmi-Tukn:ik E1amn 
Seı±est M:>Elek 

GirişIDci 
üst dUzey ytreticiBi 

İdari ı:er. v. b. 

TABLO - 5 -
MF.SUXLERE GÖRE OTEL SB;İMİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

1 2 3 4 5 

İş ~ yakın ı Şfıir nerkez:irde oJımsı ı Uygın fiyatlı oJımsı. ı ~ rrüşter:ilednin ı M=slek gruhnı. :i.rrliriın 
oJımsı. oJımsı. yap:msı. 

~ ııerkez:irrle 
oJımsı. 

İş görüş1Bs:ire yakın 
oJımsı. 

~ nerkez:irde oJımsı 1 S3:le oJımsı 
§eÇkiii IJiiŞtedl&iirlI 
oJımsı. 

İş görUşreBire yakın ı Uygın fiyatlı oJımsı. ı İş yeriyle an1aşmsı 1 &De oJımsı. 
oJımsı. oJımsı. 

içirrle tarndığımn 
oJımsı 

Seçkin rrüşteriler:ini 
oJımsı. 

Şirl.r nerkez:irde oJımsı 
Uygın fiyatlı oJımsı 
&De oJımsı. 

Ti.cari ve Sıt:Lş el.mm 1 !;~ yakın ı ~ nerkez:irde oJrrasıı Uygın fiyatlı oJımsı. ı uygun fiyatlı oJımsı. ı =~ :irrli.
Ic:in:le tamdı2:ının oJm. 

~ Hizıret İşler:i 

Turııın lııyv. 

&ımtçı, 
İşçi v.d. 

Iill.irneym 
~, Ev Ihnml. 

~ nerkez:irde 
oJımsı. 

İnilen anıra yakın 
oJımsı. 

İş görUşres:ire yakın 
oJımsı. 

ıEİŞİK 

İş gödlşres:ire yakın 1 S3ldn bir yettle fakat 
olımsı ~r~d= Uygın fiyatlı oJımsı. 1 Uygın fiyatlı olımsı. 

Şfıir ırerk. oJımsı. 
S3ldn bir yerde fakat 
~TIErkezire 
canri cl n lm:ım • 

Uygın fiyatlı oJımsı. ~erinin btlın-
IIBSl.. 

Şfıir nerkez:irde oJıms:ıj İçirrle tanıdığının oJm.I Uygın fiyatlı oJımsı. 1 uygun fiyatlı oJımsı. 
t»ğtii fiyatlı olriBSı. 

ıEİŞİK ıEİŞİK ıEİŞİK ıEİŞİK 

......, 

......, 
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4.5.1.6. CY.rEL ~E YURTDIŞI - İÇİ CY.rEL DENEYİMİNİN ETKİSİ 

Yurt dışında otelde kalmış olup olmamakla otel tercihlerini 

etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler Tablo 6'da görülmektedir. 

Yurt dışında otelde kalmış olanlarla, olmayanlar arasındaki 

fark, üçüncü tercih sırasında görülmektedir. Yurt dışında otelde kalma

mış olanlar otelin fiyatının uygunluğınıu önemserken, diğer grup kredi 

kartı ile ödeme yapabileceği otelleri seçmektedir. 

Diğer fark ise beşinci tercih sırasındadır. Yurt dışında otel-

de kalmamış olanlar, meslek gruplarına indirim yapan otelleri ister-

lerken, yurt dışında otel deneyimi olanlar seçkin müşterileri olan otel

ierin önemsemektedirler. 

Burada başka bir ülke kültürünün, bir alt kültür birimi ola

rak değerlendirilebilecek değişik bir otel kültürünün etkisi görülebil

mektedir. 



TERCİH 
SIRASI 

Ymr DIŞI 
araıMiMt 

Evet 

Hayır 

TABW - 6 -

YURT DIŞI-İÇİ OTEL DENETİMİNE GÖRE OTEL SFJ;İMİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

1 2 3 4 

İş görtişmesine yakın Şehir merkezinde Uygun fiyatlı olma- Uygun fiyatlı ol-
olması. olması. sı. ması. 

İ~ görtişmesine yakın Şehir merkezinde Kredi kartıyla öde- Uygun fiyatlı ol-
olması. olması. me yapılması. ması. 

5 

Meslek grubuna in-
dirim yapması. 

Seçkin müşterileri-
olması. 

-...ı 
l.O 
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4.5.1.7. KALIŞ NEDmİNİN OTEL SB;İMİNE E'IKİSİ 

Otelde kalış nedeni ile otel seçimini etkileyen faktörler ara

sındaki. ilişkiye bakıldığında, ilk seçenek grubunda turistik amaçla 

otele giden müşteriler, şehir merkezi dışında bir otelde kalmayı daha 

çok istemektedirler (Tablo 7). 

Bir şehre yerleşme öncesi gelen müşteriler, diğer gruplar gi

bi otelin yerini değil, otelin meslek gruplarına indirim yapmasını ikiıı-

ci sırada önemli bulmaktadırlar. 

Benzer olarak, kongre-konferans gibi nedenlerle otele giden 

müşterilerin, ikinci tercih sıralarında meslek gruplarına indirim ya

pılan ve uygun fiyatlı oteller yer almaktadır. 

Gruplar arasındaki diğer belirgin fark, kongre ve konferans 

amacıyla gelmiş olanların kredi kartı ile ödemek istemeleri, üçüncü 

tercih sıralarında yer almaktadır. 



TABLO - 7 -

KALIŞ NIDE.NİNE GÖRE O'm. SEJ;İMİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

OTELDE NERCİH 
KALIŞ NEDENİ SIRASI 1 2 

İş görlişmesine yakın İş görtişmesine yakın 
Şirket eörevlisi olarak olması. olması. 

İl? görUşmesinev~ul. 

Transit yolculuk Şehir merkezinde olması Şehir merkezinde olm 

Sakin bir yerde fakat 
İş görtişmesine yakın Turistik Gezi şehir merkezine servisi 

olması. olması. 

iş takibi İş görUşmesine yakın Şehir merkezinde 
olması. olması. 

Bir şehre yerleşme öncesi Şehir merkezide olması Meslek gruplarına 
indirim yapılması. 

Meslek gruplarına 
Kongre - Konferans Şehir merkezinde olması indirim ya~ılması 

~ fiyatlı olımsı 

3 

Uygun fiyatlı olması. 

İndiği araca yakın olmas 
Şehir merkezinde olması 
Şeçkin rnlişterilerinin ol 

Uygun fiyatlı olması. 

Uygun fiyatlı olması. 

Uygun fiyatlı olması 

Fazla lüks olmaması. 

Kredi kartıyla ödeme 
yapılması. 

o:ı 

"""" 
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4. 5. ı. 8. OTEL TÜR.ti--OTEL SEX;İMİ İLİŞKİSİ 

Kalınan otelin sınıfı ile otel tercihlerini etkileyen faktör

ler arasındaki ilişkiye bakılırsa şu sonuçlar görülebilir (Tablo 8); 

İlk iki seçenek grubunda tek yıldızlı oteller dışındakiler, 

otelin yeriyle ilgili olurken, tek yıldızlı otellerde otelin uygun fi

yatlı olması ikinci tercih sırasında yer almaktadır. Tek yıldızlı ot€l-

lerin bu beş grup arasında en ucuz oteller olduğu düşünülürse, bu 

otelde kalan müşterilerin böyle bir seçeneği önemli görmeleri doğaldır. 

Beş yıldızlı otel müşterilerinin tercihlerinde fiyatla ilgili hiçbir 

seçenek görülmemektedir. 

Kredi kartı ile ödeme isteği ise yine yalnızca beş yıldızlı 

otelde kalmakta olan otel müşterileri tarafından önemsenmektedir. 

Seçkin müşterileri olan bir otelde kalmak isteği de yine dört 

ve beş yıldızlı otellerde kalmakta olan müşterilerce istenmektedir. 



TABW-8-
0TEL TÜRÜNE GÖRE OTEL SJÇİMİNDE ARANAN ÖZELLİKLFll 

~CİH 
'leHf& YISI 1 2 3 

Tek Yıldızlı İş görUşmesine yakın Uygun Fiyatlı İş görUşmesine 
olması. olması. yakın olması. 

İki Yıldızlı İş görUşmesine yakın İş görUşmesine ya- Uygun fiyatlı 
olması kın olması. olması. 

Uç Yıldızlı Şehir merkezinde ol- Şehir Merkezinde Meslek grupları-
mnsı. olması. na indirim yapıl 

ması. 

Dört Yıldızlı İş p,örtlşmesine ynkın İş görtışmesine ya- Uygun fiyatlı 
olması. kın olması. olması. 

Beş Yıldızlı İş görUşmesine yakın Şehir Merkezinde Kredi Kartıyla 
olması. olması. ödeme yapılması 

4 

Tanıdıkların olması 

Uygun fiyatlı 
olması. 

Uygun fiyath 
olması. 

Şeçkin milşterileri-
nin olması. 

İçinde tanıdığının 
olması ve 
Seçkin müşterilerinin 
olması 

():) 
w 
1 
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Tablo 8 ayrıca, algılama farklılıklarını da kolayca görebilme

ye olanak sağlamaktadır. 

İlk dört yıldız grubundaki otellerde-değişik basamaklarda da 

olsa, hepsinde otelin uygun fiyatlı olması isteği yer almaktadır. Bu 

dört gruptaki otellerin fiyatları, birbirinden oldukça farklıdır. Bu 

farklı fiyatlardaki oteller de kalmakta olan müşterilerin, uygun fiya

tı kendi harcama düzeyleriyle orantılı olarak değerlendirdikleri orta

ya çıkmaktadır. Bu da değişik kültür gruplarındaki insanların farklı 

ölçülere sahip oldukları, farklı değerlendirip, algıladıklarına belir

gin bir örnek oluştunnaktadır. 

4. 5 .1. 9. OTEL SEX;İMİ KARARLARINDA OTEL YÖNETİCİLERİ }ıÜŞTillİSİNİ 

NASIL TANIMAKTADIR 

Otel müşterilerinin otellerini seçerken, önemli buldukları ö

zellikler ile otel yöneticinin müşterilerin seçimlerinde önemli oldu

ğunu düşündükleri özellikler, Tablo 9'da karşılaştırmalı olarak görül

mektedir. Bu karşılaştırma müşteri anketindeki 3. ve yönetici anketin

deki 1. soruya verilen yanıtlardan en yoğun tercih edilen seçenekler 

arasında yapılmıştır. 

Otel yöneticileri, müşterilerin öncelikle şehir merkezinde 

bulunan otelleri tercih ettiklerini düşürnnektedirler. Oysa müşteri

lerin ilk tercihleri otelin yapacakları iş görüşnelerine yakın olması 

üzerinde yoğınılaşmaktadır. Şehir me:ckez:inde olmasına ikinci derecede 

önem vermektedirler. 

Otelin şehir merkezinde olması isteği, müşterilerin ikinci 

tercih sırasında yer almaktadır. Yöneticilere sorulunca, müşterilerinin 

ikinci ve üçüncü derecede Seyahat acentaları ile Rezervasyon yaptıra

bilecekleri otelleri seçtiklerini söylemektedirler. Oysa müşterilerin 

yalnızca % 2,4'ü bunu ikinci derecede % 1,2'sise üçüncü cEı:eceı.:l= önemli 



TABLO - 9 -

OTEL SEI;İMİ KARARLARINDA, YÖNETİCİLERİN MÜŞTERİLERİ İSTEKLERİN TANIMA OOZEn.Ellİ 

MÜŞTERİNİN ARADICI ÖZELLİKLER - TAHMİN EDEBİLEN YÖNETİCİ YÜZDESİ 

\ 

TERCİH SIRASI 1 2 3 4 5 

MÜŞTERİ Yapacağı iş gö- Şehir merkezi-ı Uygun fiyatlı Uygun fiyat- Meslek gruplarına 
rlişmesine yakın nde olması. olması. lı olması. indirim yapması 

İSTEKLERİ olması. 

TAHMİN EDEBİLEN 
YÖNETİCİ YUZDESİ % 18 % 14 % 14 % 6 % 4 

CX> 
vı 



TABU> - 10 -

OTEL SEJ;İMİ KARARLARINDA, YÖNETİCİLERİN KŞıFRillRİ İSTEXLERİNİ TANIMA OOzEYLERi 

OTEL SEÇİMİNDE ARANDI~I VARSAYILAN VE ARANAN ÖZELLİKLER 

TERCİH SAYISI 1 2 3 4 5 

Seyahıt acrnt.asıyla ~t acent.asıyla Kra:li kartıyla Uygın fiyatlı ol-

TAHMİN EDİLEN ~ rrErl<ez:irrle rezaıvasvın yaptın- -~ ~tırı:- öEıE yapıJabil. - IIESl.. 

MÜŞTERİ İSTEKLERİ olımsı. yor o:Jrmsı. Yor o:Jrmsı. IlEBi 

TNMİN EIHi YCNErtct 
Ytizm3i % 52 

1 
% 30 % 18 % 18 % 10 

ARZU EDEN MlİŞTERİ 
YltZDESİ % 21 % 2,4 % 1,2 % 1,2 %7,5 

CX> 
Q'\ 
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bulmaktadır. (Tablo 10) 

Otel yöneticileri, müşterilerinin dördüncü sırada kredi kartı 

ile, ödeme yapabilecekleri otelleri tercih ettiklerini düşünmektedirler. 

Oysa bunu, müşterilerin % 6,3'ü dördüncü derecede önemli bulmaktadır. 

Müşterilerin üçüncü ve dördüncü tercihlerine bakıldığında, ote

li.il uygun fiyatlıciJrnasını istedikleri görülmektedir. Yöneticilerin 

ancak% 14'ü üçüncü sırada, % 6'sı dördüncü sırada ve % lü'u beşinci 

sırada, müşterisinin isteğini yakalayabilmiştir. 

ilerin 

miştir. 

Müşteriler beşinci sırada Meslek gruplarına indirim yaparı otel

düşünürlerken, yöneticilerden ancak% 4'ü bunu tahmin edebil-

4. 5. 2. CYrEL HİZMETİ SUNANLARIN TUTUM ve DAVRANIŞLARINA ~ 

TEPKİLER ve İLİŞKİLİ Ol.OOKLARI KÜLTÜREL DEİiİŞKEM..m 

Bu bölümde, otelde müşterilere gösterilen tutum ve davranış

lara karşı, müşterilerin tepkileri belirlenip, bunların değişik kültürel 

değişkenlerle, ilişkileri olup olmadığına bakılacaktır. 

Otel müşterilerinin karşı tepkilerinin inceleneceği tutum ve 

davranışlar şunlardır 

(1) Otele giriş sırasında gösterilen davranışlar 

(2) Rezervasyon sırasında söz verilenden farklı bir oda veril

mesi. 

4. 5. 2 .1. OTELE GİRİŞTE BEXLENİLm DAVRANIŞIARLA İLİŞKİLİ 

OIABİLFOX F.AKTÖRLm 

Otel müşterilerinin giriş sırasında muhatap olabilecekleri 

davranışlar, şu noktalarda toplanmış ve anket fCDil.Irlı dördüncü soruyla, 
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müşterilere yöneltilmiştir. 

(1) Müşterinin oda numarası söylenip anahtarı verilmelidir. 

(2) Müşterinin valizi alınıp odaya kadar götürülmelidir. 

(3) Devamlı müşterilere giriş formu doldurtmak yerine yalnızca 

imza alınmalı,form daha sonra otel personeli tarafından 

doldurulmalıdır. 

(4J Müşteri Terminalden karşılanıp odaya kadar götürmelidir. 

(5) Müşteri otele geldiğinde valiz terminalden alınıp odaya 

getirilmelidir. 

Bu seçeneklerin herbiri, değişik sosyal etkiler altında kala

bileceği varsayılan gruplarla karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan değer

lendirilebilir ilişkilerden bazıları sırasıyla açıklanmaktadır. 

4. 5 .2 .1.1. OTELE GİRİŞTE BEKLENİLEN DAVRANIŞLARLA YAŞ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Yaş ile Otele giriş işlemleri sırasında beklenilen davranışlar 

arasında bir ilişki olup olmadığına bakılacak olursa Tablo ll'de ki so

pu, görülmüş olur. 40 yaşın altında olan otel müşterileri, otele git

tiğim zaman oda numaram söylenip, anahtarım verilmelidir seçeneğini i

şaretlemişlerdir. 40 yaşın üzerindeki otel müşterileri ise, öncelikle, 

bir otele gittiklerinde her defasında giriş formu doldurmak yerine, bu 

işi otel personelinin yapmasını kendilerinden yalnızca imza alınmasını 

istemektedirler. 

Ortaya çıkan bu farkın, toplumumuzda alışılmış olan belirli 

bir yaştan sonra, bazı detaylarla ilgili ya da hizmet türünden işlerin 

daha genç olanlara bırakılması alışkanlığına dayanabilir. Bir başka dü

şünülebilecek nokta, 40 yaşın üzerindeki insanların daha meşgul oldukla

rı, sürekli bu işi yapmaktan artık sıkılmış olabilecekleridir. 

Bu konuda bir de işletme kültürünün etkisi düşünülebilir. Böyle 

hizmet veren oteller tanınmış olan otel müşterilerinin, daha sonra git

tikleri otellerden de bunu beklemeleri doğaldır. 



YAŞ GRUPLARI 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 ve Uzeri 

TABLO - 11 -

YAŞA GÖRE OTELE GİRİŞTE BFXLENİLEN DAVRANIŞLAR 

BEKLENİLEN DAVRANIŞ BİÇİMİ 

Oda numarasının söylenip anahtarın verilmesi. 

Oda numarasının söylenip anahtarın verilmesi. 

Devamlı mtişterilere form doldurtmak yerine yalnızca imza alınması 

Valizin alınıp odaya götUrülmesi. 

o:ı 
\O 

1 
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4.5.2.1.2. CYrELE GİRİŞTE Bna:.F2ffi.EN DAVRANIŞIA e<nw'İ OOI..GEl.El 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Herhangi bir otele girişte, otel müşterilerinin bekledikleri 

davranışlarla, doğdukları ve yaşadıkları yerler arasında, bir ilişki 

olup olmadığına incelendiğinde (Tablo 12),anket sonuçlarına göre ter

cihler ilk üç seçenek grubunda toplanmaktadır. Bunların dağılımı müş

terilerin doğum yerleri ve yaşamakta oldukları yere göre yapılnuştır. 

Anket formunda soru, şehir olarak sorulmuş ancak değerlendirilirken, 

coğrafi bölgelere göre gruplarunıştır. Yalnızca Ankara, İzmir ve İstan

bul, dağılımı bozabilir düşüncesiyle, üç büyük il adı ile ayrı bir 

gruba alınmıştır. 

Tablo 12'nin verilerine bakılacak olursa değişik birçok böl

gede, doğmuş ve yaşamış insanlar Oda mınara1arının söylenip, anahtar

larının verilmesi ile yetinmektedirler. Bunlar üç büyük il dahil ol

mak üzere, 

Karadeniz Bölgesi 

Ege Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. 

Doğu Anadolu bölgesinde doğmuş ve Marmara bölgesinde yaşamakta 

olanlar da bu gruba dahildirler. 

Ancak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğup ora

da yaşayanların yarısı valizinin alınıp odasına kadar götürülme.sini is

temektedirler. 

Manııa.ra bölgesinde doğup yine bu bölgede yaşayan otel müşteri

lerinin tercihleri de bu ikinci grupta yer almaktadır. Doğu Anadolu böl

gesinde doğmadığı halde orada yaşayan insanlarda aynı tercih grubunda 

yer almaktadırlar. 



TABW - 12 -

~İ BÖLGEYE GÖRE OTELDE BEJa..miLm DAVRANIŞLAR 

CoGRAFİ BÖLGELERE GÖRE 
OTELE GİRİŞTE BEKLENİLEN 

DAVRANIŞLAR Doğum Yeri Yaşadığı Yer 

Yurt dışı Uç btiyUk il 
Üç btiyUk il Mannara Bölgesi 
Karadeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi 

Oda ntnnarası söylenip Ege Bölgesi Ege Bölgesi 
anahtar verilmelidir. İç Anadolu Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi. 

Doğu Anadolu Bölgesi 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Marmara Bölgesi 
İç Anadolu Bölgesi 

Marmara Bölgesi 
İç Anadolu Bölgesi 

Valizi alınıp odaya kadar Güney Doğu Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi 
göttirtilmelidir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi. 

Devamlı MUşterilere giriş Akdeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi formu doldurtulmamalı yal- Yurt dışı Yurt dışı 
nızca imza alınmalıdır. 

\.O 
1--' 
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Akdeniz bölgesinde ve yurt dışında doğup, orada yaşanların 

istekleri, bir otele devamlı müşteri olarak gittiklerinde, her seferinde 

müracaat fonmı doldurmak yerine yalnızca imza vermek biçimindedir. 

Yurt dışında doğupta orada yaşamanuş olanların tercihleri, oda 

n11mamıııı söylenip anahtarlarının verimesiyle sınırlı kalabilmektedir. 

Tablo 12 ve yukarıdaki açıklamalada da görüldüğü gibi, doğınn yeri 

yalnızca yeterli olmadığı halde, yaşanılan yerin insanların hizmet 

beklentilerinde etkili olabilecekleri görülmektedir. Yurt dışında hizmet 

sektöründeki gelişmelerin, Türkiye' den daha önce olduğu bilinmektedir. 

Dolayısıyla orada doğup yaşayan insanların, bundan etkilenmiş olmaları 

olasıdır. Akdeniz bölgesinin de sürekli dışarı ile bağlantılı bir bölge 

olması nedeniyle, benzer bir etki altında kalmış olabilir. 

4. 5 .2.1. 3. OTELE GİRİŞTE BEXLFXİLEN DAVRANIŞ İLE .GELİR OOZErt 
İLİŞKİSİ 

Gelir düzeyi ile otele girişte beklenilen davranışlar arasındaki 

ilişkiye bakıldığında, Tablo 13 'de gösterilmiş olan şu sonuç ortaya 

çılanaktadır. 

Geliri 1 ~lilyonun altında olan otel müşterileri, yalnızca 

anahtarlarının verilip oda numaralarının söylemıesi ile yetinmeyi 

yeğlemişlerdir. 

1-5 Milyon gelir grulıırl=ıki ııiişterilerin yarısı da bu ilk davranış 

biç::imini seçmişler, ancak ikinci yarısının beklentileri gelir düzeyleriyle 

orantılı olarak artmıştır. 

Geliri 1-3 Milyon arasında olan otel müşterilerinin diğer yarısı 

valizlerinin alımp odalarına götürülmesini istemişlerdir. 

3 Milyornm üzerinde gelir sahipleri ise her seferinde fo:an 
doldurtulmamasını istemişlerdir. Bu istek gelir düzeyinin artmasıyla, 

hizmetten beklenti düzeyinin artması ile açıklanabilir. Ya da gelir düzeyi 

artışı ile birlikte, beklediği hizmeti satın alabileceği otellere gitmesi 

de gösterilebilir. Bınıu, otellerin sınıflarıyla kurulmuş olan ilişki de 

~lamaktadır. {Tablo 8) 



GELİR GRUPLARI 

1 Milyonun Altı 

1-3 Milyon Arası 

3-5 Milyon Arası 

5 Milyonun Uzcri 

TAllD-13-

GELİR nUzE.'rtNE GÖRE OTELE GİRİŞTE BEKLmİLEN DAVRANIŞIAR 

BEKLENİLEN DAVRANIŞ BİÇİMİ 

Oda numarasının söylenip anahtarın verilmesi. 

Oda numarasının söyleniQ anahtarın verilmesi. 
Valizin alınıp odaya götürülmesi. 

Devamlı mlişterilere form doldurtmak yerine yalnızca imza alınması 
Oda numarasının söylenip anahtarın verilmesi. 

Devamlı mtişterilere form doldurtmak yerine yalnızca imza alınması. 

\O w 
1 
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4.5.2.1.4. OTELE GİRİŞTE BEKLENİLEN DAVRANIŞLARLA MESLEXLER ARA

SINDAKİ İLİŞKİ 

Meslekler ile otele girişte beklenilen davranışlar arasındaki 

ilişki Tablo 14'de görülmektedir. Her meslek grubunda beklenilen davra

nış biçimi t/ ile gösterilmiştir. Birçok meslek grubuna dahil otel müş
terileri oda mmıarasının söylenip anahtarının verilmesini yeterli bul

maktadırlar. 

Öğrenci, evhanımı ve bilinmeyen mesleklerden olan otel müşte

rilerinin bir grubu, ilk tercih yanında valizlerinin alınıp odalarına 

götürülmesi 'ni istemektedirler. Bu istek idari personel ve Tarım Hay

vancılıkla uğraşanlarda da görülmektedir. Bazı şeylerin taşıtılması a

lışkanlığı, bu iki meslek grubunda da olabilecek davranış biçimleridir. 

Oteldeki istekde bu alışkanlığın uzantısı olabilir. 

Devamlı müşterilere giriş form.ı doldurtulmayıp,yalnızca imza 

al1T1Dası isteği ise yalnızca girişimci ve üst düzey yöneticileri gru

bunda görülmüştür. 

Sürekli otele gitme eğilimi, zamanlarının sınırlı olması, da

ha iyi hizmet kavrarrunı tanımaları ve bu tür detayları başkalarına yap

tırma alışkanlıkları~bu isteğin ortaya çılan.asında etkenlerden olabilir. 



OTELE 

GİRİŞTE 

BEKLENİLEN 

DAVRANIŞLAR 

Qia nnm:ası ffylmip arah-
tar ved.JnElidir. 

Valizi alı.rap alaycı l<ı:rlar 
eötllrlllJrel:idir. 

TN1nlı nil'?t:E!rilere ~'? 
fomu cloldurtulrrmnlı yal-
nt7.m .irwn aJımnbrlır. 

TABLO - 14 -

ME.%m..mE GÖRE OTELE GİRİŞTE B:ma.mİLEN DAVRANIŞLAR 

MESLEKLER 

İlmi--'.ll:>.knik Gir:iş:im:1 UcJt İdari ıa:ro- Ticari ve ::a-- Şarni h:i.2ıret 'Iln::ım 

El.armı ~ dUzey ytreti- rel v.b. ~ e1amnı i<lletnmisi teyvaoc:ı.1ık1a 
rest nmlek ci.si ,,::; lRr 

v v v 

v v 

v 

S9mt:l<ar, 
:iş;i. v.d. 

v 

BiJirnEyEn 
öğrerri 
e:\T lıırnrnı 

v 

v 

\O 
V1 
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4. 5. 2 .1. 5. CY.I'ELE GİRİŞTE BFXLmİLEN DAVRANIŞLARIA OTEL lÜRÜ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Müşterilerin kaldıkları otel sınıfıyla otele girişte bekle

dikleri davranış arasındaki ilişkiye bakıldığında, Tablo 15'deki sonuç 

görülmektedir. 

Bir, iki ve üç yıldızlı otellerde kalmakta olan otel müşteri

leri Oda mınaralarının söylenip anahtarlarının verilmesini istemiş

lerdir. Bu müşteriler daha farklı bir hizmeti tanımıyor olabilecekleri 

gibi, kaldıkları otelden bekleyemeyeceklerini düşünerek istemiyor da 

olabilirler. 

Dört ve beş yıldızlı otellerde kalanlar ise, öncelikle Her 

seferinde giriş form doldurmak yerine yalıuzca imza alımıasını iste

mektedirler. Bu müşteri grubunun kaldıkları oteller bu hizmeti verebi

lecek düzeyde olup, müşteriler de bu hizmetin varlığından haberdar ya 

da ödedikleri paraya karşılık, böyle bir hizmeti hak ettiklerini düşü

nüyor olabilirler. 
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TABLO - 15 -

OTEL TÜRÜNE GÖRE GİRİŞTE B:ElCLENİI.m DAVRANIŞLAR 

OTEL BEKLENİ~ J?AYRANJŞ 
TÜRÜ BIÇIMI 

Tek Yıldızlı Oda numarasının söylenip anahta-
rının verilınesi. 

İki Yıldızlı Oda numarasının söylenip anahta-
rının verilınesi. 

Üç Yıldızlı Oda numarasının söylenip anahta-
rının verilınesi. 

Dört Yıldızlı Devamlı müşterilere form doldurt-
mak yerine yalnızca imza alınmlıdır 

Beş Yıldızlı Devamlı müşterilere form doldurt-
mak yerine yalnızca imza alınma-
lıdır. 
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4. 5. 2. 2. İSTENİLENDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİ İLE İLİŞKİ 

OLABİLECEK FAKTÖRLER 

Otel müşterilerinin oteldeki çeşitli tutum ve davranışlara 

karşı gösterdikleri tepkilerin, değişik kültürel değişkenlerle ilişki

leri incelenirken, bu kez de değerlendirilen beşinci soru kapsamın

daki konudur (ek 2). 

Müşteriye rezervasyon sırasında isteğine uygun olarak verile

ceği vaad edilen oda yerine, müşteri otele geldiğinde daha farklı bir 

oda verilmesi durunrunda, müşterinin tepkisi ne olmaktadır? Bu tepki ile 

anket fornn.mda yer alan kültürel değişkenler arasında bir ilişki var

mıdır? 

Bu ilişkiyi araştırmak için beklenilenden farklı odayla karşı

laşılması durumunda gösterilebilecek tepkiler şöyle sıralanmıştır. 

Bir otel müşterisi; 

(1) Sesini çıkartmaz, neyse ya o da olmasaydı diye düşünür. 

(2) Ne fark ederki, sorun çıkannanın gereği yok diye düşünür. 

(3) Biraz söylenir sonra verilen odaya çıkar. 

(4) İstediği odayı alıncaya kadar tartışır. 

(5) O seferlik kalır ama bir daha o otele gelmez. 

(6) Hemen ayrılıp başka otele gider. 

(7) Şikayet edebileceği yerlere şikayet eder. 

(8) Basına yansıtır. 
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Yukarıdaki tepkilerle, kültürel değişkenler karşılaştırılmış 

ve aşağıdaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. 

4.5.2.2.1. İSTENİLENDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİNİN YAŞ İLE 

İLİŞKİSİ 

Rezervasyon sonrası otele geldiğinde beklediğinden farklı bir 

.oda bulan müşteri tepkilerinin, yaş ile ilişkisine bakıldığında Tablo 16 

daki durum görülmektedir. 

Yirmi-yirmi dokuz ve 40-49 yaşları arasındaki otel müşterile

ri Bu defa kalır ama bir daha bu otele gelmem biçiminde tepki göster

mişlerdir. 

30-39 yaş grubu müşteriler istediğim cxlayı alıncaya kadar 
tartışırım seçeneğini daha uygun bulnnışlardır. 

50 yaşın üzerindeki otel müşerileri ise Ne fark ed.erki, sonm 

çıkannanın gereği yok diye düşünmektedirler. 

Türk toplumunda otoriteye karşı çıkmamak, söylenileni yapmak, 

Osmanlıdan bu yana yerleşmiş bir davranış biçimidir. Tüketici davranış

larının gelişimine bakıldığında da bunun etkileri görülebilmektedir. Eği

tim sisteminin de belirli ölçülerde bu davranış biçimini sürdürmesi, 

tüketicilerin mal, hizmet üreticilerine tepkilerini göstennelerini engel

lemektedir. Ancak son yıllarda basın-yayın organlarının etkisiyle, tüketi

ciler, istemedikleri mal ya da hizmet kalitesine tepki göstermeye başlamış

lardır. Tüketiciler tepkilerini mal ve hizmet üreticilerine gösterdikçe 

ve belirli düzeyde olumlu sonuç aldıkça, giderek bu davranışları pekiş

mektedir. 

Açıklanan davranış biçimini ve gelişi.mini, yukarıda soruya ve

rilen yanıtlarla gönnek olasıdır. 
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50 yaşın üzerindeki otel müşterilerinin Ne fark ederki sonm 

çıkarmanın gereği yok biçimindeki tepkileri yukarıda yapılan açıklamaları 

doğrulamaktadır. 

40-49 yaş grubunun tepkisi ise olumsuz olmakla birlikte, hizmet 

üreticisine doğrudan gösterilmemektedir. Müşteri, otelin gösterdiği 

davranışı onaylamıyor, ancak doğrudan blil1U belirtmeyip, bir daha gelmemek 

davranışını seçiyor. 

30-39 yaş grubu istediğim odayı alıncaya kadar tartışırım derken, 

doğrudan tepkisini, isteğini hizmet üreticisine göstermektedir. Günümüz 

tüketicisinin verilen mesajı, eğitimi aldığını gösterir bir belirti olarak 

düşünülebilir. Yaş gençleştikçe, hizmet üreticisine gösterilen tepki daha 

olumsuzlaşmakta, daha doğrudan biçime dönüşmektedir. 

Ancak 20-29 yaş grubunun tepkisi, bu mantık doğrultusunda 

olmamıştır. Eğer düşünülecek olursa, bu yaş grubu, ailesinin ya da okulunlll1 

denetiminden henüz çıkmamış ya da yeni çıkmıştır. Dolayısıyla hala etkileri 

altındadır(190). Otoriteye itaat etkisinde 

çıkınaktadır(191). Böyle olunca 20-29 

tepki,müşterilerin tepkileriyle yaşları 

çelişmemektedir. 

ya da yavaş yavaş 

yaş grubunun 

arasında klITUlan 

bu etkiden 

gösterdiği 

ilişkiyle 

(190) Güney Le Compte ve Çiğdem Kağıtçıbaşı, •Tüddye'de Aile-içi Çocuk 
Gelişimi ve Eği. timi Sistemi.", MEB Dergisi , Yıl. 1 , No. 1 , Ankara Ekim, 
Kasım, Aralık, 1979, s.s. 179-181. 

(191) Fmre Kongar, Türkiye Üzerine Araştınna.lar, Remzi Kitabevi İstanbul: 
Evrim Matbaacılık, 1986, s.s. 39-40. 
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TABU> - 16 -

YAŞA OORE İSTENİLENDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİLER 

YAŞ GÖSTERİLEN TEPKİLER GRUPLARI 

20 - 29 Bu seferlik kalıp bir daha bu 
otele gelmemek. 

30 - 39 İstediği odayı alıncaya kadar 
tartışmak. 

40 - 49 Bu seferlik kalıp bir daha bu 
otele gelınemek. 

-

50 Fark etmez, sorun çıkartmak ge-
reksiz diye düşünmek. 

\ıf. c 
W'fi:tseJ-:Sğrocrnı . nııu 

Dokü.mw:ıtasyoıı Me.rlıcetaJ 
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4.5.2.2.2. İSTENİLENDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİNİN YORT DIŞI
İÇİ OTEL DENEY.İMİYLE İLİŞKİSİ 

Tablo 17'de görüldüğU gibi yurt dışında otelde kalmamış olan 

otel müşterilerinin tepkisi .Bu defa kalır, ama bir daha bu otele gel

mem seçeneği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yurt dışında otelde kalmış o

lan müşteriler ise istediğim odayı alıncaya kadar tartışırım tepkisi

ni göstermektedirler. 

Yurt dışında, özellikle batı ülkelerinde, tüketicilerin tep

kilerini daha doğrudan göstermeleri, genellikle tepkilerinin olumlu 

değerlendirilmesi, tepkilerine karşılık alabilmeleri olağandır. Dolayı

sıyla dışarıdaki otellerde kalmış olan müşterilerin, o oteldeki hizmet 

alıcılarının tepkilerine, daha çok değer veren işletme külttiründen et

kileruneleri söz konusudur. Türkiye'de bir otele gittiklerinde de benzer 

davranışlar göstenne eğilimine girebilmektedirler. 

4.5.2.2.3. İSTENİLENDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİNİN OTELDE 

KALIŞ NEDF.NİYLE İLİŞKİSİ 

Tablo 18'de görüldüğü gibi, rezervasyon sırasında söz veri

lenden farklı bir oda ile karşılaşması durı..IITiınlda,otel müşterilerinin 

tepkileri, otelde kalış nedenlerine göre gruplandığında, şunlar görül

mektedir; Şirket görevlisi olarak, Transit yolculuk nedeniyle, turistik 
gezi amacıyla ve iş takibi için otele gelmiş olan müşteriler tepkileri

ni : Bu defa kalırım ama bir daha bu otele gelmem biçiminde göster

mişlerdir. 

Şehre yerleşme öncesi gelmiş olan otel müşterilerinin tepkisi 

ise, Ne fark ederki, sorını çıkaı:manın gereği yok olmuştur. 

Kongre-konferans gibi bilimsel çalışmalar amacıyla otele ge

len ve genellikle öğreti.':l eler.ıanlarından oluşan otel müşterilerinin tep

kisi isterliğim odayı alı.=ıcaya kadar tartışırım yönünde olİnuştur. 
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TABU) - 17 -

YURT DIŞI-İÇİ OTEL DENEYİMİNE GÖRE 

İSTENİLENDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİLER 

DAHA ÖNCE 
KALINAN OTEL TEPKİLER 

YURT İÇİNDE 
Bu seferlik kalıp bir daha 
bu otele gelmemek. 

Biraz a:;y lerrip' ocrn:cı. verile:ı crlaya 
·çılmak.. .. ve 

YURT DIŞINDA fu referlik kaliP bir d:ıhs lıı oteJe =: ve 
crl:ıyı a1ın:Bya kırl3:r' tartış-

f.E{. 
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TABlD - 18 -

KALIŞ NEDENİNE GÖRE 
İSTENİLE?IDEN FARKLI ODAYA GÖSTERİLEN TEPKİI..FB 

TERCİH SIRASI 
OTELDE KALIŞ NEDENİ ı. TERCİH 

ŞİRKET GÖREVLİSİ OLARAK 
Bu defa kalıp bir daha bu otele 
gelmemek. 

TRANSİT YOLCULUK Bu defa kalıp bir daha bu otele 
gelınemek. 

TURİSTİK GEZİ Bu defa kalıp bir daha bu otele 
gelınemek. 

İŞ TAKİBİ Bu defa kalıp bir daha bu otele 
gelmemek. 

BİR YERE YERLEŞME ÖNCESİ Fark etmez, sorun çıkartmamak ge-
rekir, diye düşünmek. 

KONGRE - KONFERANS İstediği cxlayı alıncaya kadar tar-
tışrnak. 
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Şehre yerleşme öncesi, geçici bir süre için otele gelen müş

terilerin uzun süre otelle ilişkileri olmadığı için, bir yandan verilen 

hizmetlerin düzeyini önemsememektedirler. Diğer yandan, sürekli otel

lerle ilgilerinin olmaması otele biraz daha yabancı olmalarını, otelde~ 

ki işletme kültüründen etkilenmemiş olmalarını getirmektedir. Dolayı

sıyla oldukça pasif bir tepki göstermektedirler. 

Otellerle daha sürekli ilişkisi olan diğer müşterilerin tep

kilerinin bu kadar pasif olmadığı görülmektedir. 

Diğerlerinden farklı tepki gösteren ikinci grup ise kongre

konf erans amacıyla otele gelen müşterilerdir. İstediği odayı alıncaya 

kadar tartışmak biçiminde gösterdiği davranış bu grubun sahip olduğu 

kültürel değerlerle yakından ilgilidir. Bilimsel çalışma ve tartışmalar 

azimli ve rasyonel bir davranış biçimi gerektirir. Ayrıca tüketici bi

lincinin daha iyi gelişmiş olması da akla yatkın gelmektedir. 

4. 5. 2. 2 .4. OTEL YÖNETİCİLERİNİN, lıÜŞ'I'Ellİl.mİ FARKLI ODAYA 

GÖSTERDİKLERİ TEPKİYİ TANIMA OOzErıru 

Otel yöneticilerine soruları sorulardan biri de, Müşterilerin 

rezervasyon sırasında söz verilenden farklı bir oda ile karşılaşmaları 

durumunda, nasıl tepki gösterdikleridir. 

Müşteri tepkileri, yöneticinin tepkiyi tahmini Tablo 19'da 

yer almaktadır. Otel yöneticilerinin çoğunluğu, müşterilerinin ·Biraz 

söylenip verilen odaya Çl.ktıklarını düşünmektedirler. Müşterilerin an

cak% 7.S'i böyle bir tepki göstennektedir. 

Müşterilerin çoğınıluğunun gösterdiği tepki, Bu kez kalır,ama 

bir daha bu otele gelmem biçimindedir.Otel yöneticilerinin ancak %12'si 

müşterilerin tepkilerinin bu yönde olduğundan haberdardır.Diğer otel yö

neticileri ise, müşterilerin gelecek sefere başka otele gideceklerinden 

habersiz görürnnektedirler.Müşteriler söylenerek odalarına çıkarlarken, 

gelecek sefere tekrar geleceklerini düşünüyor oldukları için,yöneticiler 

bu yargı da olabilirler. 



TABID - 19 -

İSTmİLENDEN FARKLI OD.mlGöSIERİLEN MÜŞTERİ TEPKİLERİ VE YÖNET.İCİLERİN TAHMİN DÜZEYLERİ 

MUŞTERİ 
Bu kez kalır ama bir daha gelmez. Biraz söylenip odaya çıkar. 

TEPKİLERİ 

TEPKİ GÖSTEREN 

MfJŞTERİ 
% 26,2 % 7,5 

YtlzDESİ 

TAHMİN EDEN % 12 % 26 

YÖNETİCİ 

YÜZDESİ 

P-' 
o 
°' 1 
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4. 5. 3. OTEL BANYOSUNDA OI&SI İSTENİLENLERLE KÜLTÜREL n:EX;iŞKENLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Kültürel değişkenlerle aralarındaki ilişkiyi araştırmak için, 

otel müşterilerinin değişik eğilimlerde olup olmadıklarının araştırıldı

ğı sorulardan biri de otel banyosunda nelerin olmasını öncelikle iste

dikleridir. ( Fk: 2 soru 6 ) 

Bu bölümde müşterilerin otelin banyosunda olmasına önem ver

dikleri şeylerle, kültürel değişkenler karşılaştırılarak, aralarında i

lişki olup olmadığına bakılmaktadır. 

4. 5 .3.1. OTEL BANYOSUNDA Ol.MAS! İ~ YAŞ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Yaş gruplarına göre ayrılmış olan otel müşterilerinin banyo

larında birinci derecede önem verdikleri noktalar Tablo 20'de görülmek

tedir. 

Tercihlerin değişmesi 50 yaş sınırında olmaktadır. 50 yaşın 

altındaki otel müşterileri öncelikle, tuvalet temizlermıiştir bantı 

olması na özen göstennektedirler. 50 yaşın üzerindeki otel müşterileri 

ise banyoda duş u daha çok önemsemektedirler. Bunun yanında sürekli 

sıcak su da 50 yaş üstündeki müşterilerin tercihlerinden biridir. 
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TABLO - 20 -

YAŞA GÖRE OTEL BANYOSUNDA ÖNEMSENEN NOKTALAR 

YAŞ GRUPLARI ÖNEMSENEN NOKTALAR 

20-29 Tuvalet temizlenmiştir bantı. 

30-39 Tuvalet temizlenmiştir bantı. 

40-49 Tuvalet temizlenmiştir bantı. 

50 ve üzeri Duş ve 
.. 

Sureklı sıcak su • 
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4. 5. 3. 2. OTEL BANYOSUNDA OlMASI İSTENİLENLERLE CİNSİYET ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Tablo 2l'de erkek ve kadın otel müşterilerinin, otel banyosun

da olmasına önem verdikleri noktaların birbirlerinden değişik oldukları 

görülmektedir. 

İlk tercihlerinde erkek ve kadın müşterilerin, ilk seçenekle

ri aynı doğrultuda olmuştur. Her iki cins de tuvalet temizleı:mıiştir 

bantının olmasını önemsediklerini göstermişlerdir. 

İkinci tercihlerden itibaren ilgiler farklılaşmaktadır. İkin

cici sırada erkekler tuvalet kağıdının olmasına önem verirlerken, kadın 

müşteriler suyun akması ve duş olmasını istemektedirler. 

Erkek müşteriler üçüncü tercihlerinde de tuvalet kağıdı üze

rinde durmuşlardır. Kadınlar ise sürekli sıcak su olması nı tercih et

mişlerdir. 

Tablo 21 ve yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi, erkek müş

terilerin istekleri iki nokta üzerinde toplanırken, kadın müşterilerin is

tekleri daha değişik konuma dağılmaktadır. 

Bu da cinsiyetle ile tercihler arasında bir ilişki olduğunu gös

termektedir. 

4. 5.3.3. CY.rEL BANYOSUNDA OI&SI İS'I»ÜIRJinI.E YEın.EŞİH Yffi.İ 

ARASINDMCİ İLİŞKİ 

Otel müşterilerinin il ya da ilçelerde oturmalarına göre, bir 

otel banyoSlmda olmasına önem verdikleri noktaların dağılımı Tablo 22'de 

görülmektedir. 

İlk seçeneklerde, yerleşim bölgesine göre bir farklılık görül

meden, her iki grubun istekleri de tuvalette 'temizlermi..ştir' bantı ol

ması noktasında toplanmıştır. 



- 110 -

TABU> - 21 -

CİNS.İYErE GÖRE arın.. BANYOSUNDA ÖınM5ENEN lOCTALAR 

~ 1 2 3 

ERKEK Tuvalet temiz- Tuvalet Kağıdı Tuvalet Kağıdı. 
lenmiştir bantı. 

Duş ve 

KADIN Tuvalet temiz- Suyını akması 
Sürekli sıcak su 

lenmiştir bantı. 



TERCİH 
SIRASI 

YER~EŞİM 
YERI 

İL 

İLÇE 

TABLO - 22 -

YERLEŞİM YERİNE GÖRE OTEL BANYOSUNDA ö~ MJicrALAR 

1 2 3 

Tuvalet temiz- Tuvalet Kağıdı. Tuvalet Kağıdı. 
lenmiştir Bantı. 

Tuvalet temiz-
Saç kurutma Ma-
k:lnası. ve Böcek olmaması. 

lenmiştir Bantı. Duş 

4 

Tuvalet Kağıdı. 

Böcek olmaması 

Suyun akması. 

ve 

....... 

....... 

....... 



- 112 -

İkinci tercihlerde ise, illerde yaşayan otel müşterileri tuvalet 

kağıdı olması üzerinde dururlarken, İlçelerde yaşan otel müşterileri saç 

kurutma makinesi ve duş a önem verdiklerini belirtmişlerdir. 

Üçüncü seçeneklerin sıralanmasında, illerde yaşan otel 

müşterileri yine tuvalet kağıdı bulurnna.sı nı istemişlerir. İlçelerde yaşan 

otel müşterileri ise banyoda böcek olmaınası na özen göstermektedirler. 

Dördüncü tercih sıralamasında her iki grup ta böcek olınamasınr 

seçerlerken, ilçelerde yaşan otel müşterileri, bını.tın yanında bir de suyun 

akmasını önemsediklerini belirtmişlerdir. 

Beşinci sırada ise,illerde ve ilçelerde yaşayanlar sürekli sıcak 

su yu önemsediklerini göstermişlerdir. 

Tablo 22'nin incelernnesinde illerde yaşayan otel müşterilerinin 

önem verdikleri noktalar daha sade ve temel gereksinimler üzerinde 

yoğınılaşmaktadır. İlçelerde yaşayanların seçenekleri ise daha detaylıdır. 

İllerde yaşam koşullarının daha zor ve pahalı olması ile, 

buralarda yaşayan insanların sınırlı olanaklara alışmış olmaları ve bu 

alışkanlıklarının bir uzantısı olarak seçeneklerinin daha sınırlı kaldığı 

düşünülebilir. Ya da detayları önemli bulmuyor o1abilirler. 

İlçelerde yaşanlar, daha farklı sorunlar yaşadıkları için 

tercihleri bu yönde değişiyor olabalir. 

4. 5. 3. 4. OTEL BA..WOOONDA Ol.MAS! · İSTENİLENLmLE GELİR 00zErt 
ARASINDAKİ -İLİŞKİ· 

Otel müşterilerinin, banyoda olmasını istedikleriyle, gelir 

düzeyleri arasındaki ilişki Tablo 23'de görülmektedir. 

Geliri 3 Milyontın altında olan otel müşterileri ·Tuvalette 

'temitlermiştir' bantı olmasını birinci derecede önemsemektedirler. 3-5 

Milyon arasında gelir sahipleri ise sürekli sıcak su olmasını 

istemektedirler. 
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İkinci seçenekler gnıbunda, 3 Milyonun altında geliri olan otel 

müşterilerinin tuvalet kağıdı bulunmasına önem verdikleri görülmektedir. 

Geliri 5 Milyonun üzerinde olan otel müşterilerinin bir grubu da tuvalet 

kağıdını önemsemektedirler, geliri 3-5 Milyon 'arasındaki otel 

müşterilerinin tercihleri ise -duş ve ·sürekli sıcak su , ' küvet arasında 

dağılmaktadır. 

Otel müşterilerinin üçiliıcü seçeneklerinde, 1 milyornm altında 

geliri olanların tercihleri 'Tuvalet kağıdı üzerindedir. 1-3 Milyon 
1 

arasında gelir sahibi otel müşterileri böcek olmamasını · 

istemektedirler. 3-5 Milyon arasında gelir sahibi olanlar ise tuvalet 

kağıdı yanında sürekli sıcak su da istemektedirler. 5 Milyon üzerinde 

geliri olan müşterilerin istekleri duş olmaktadır! 

D:>rdüncü tercih gnıbuna gelince, geliri 3 Milyonun al tında olan 

otel müşterileri böcek olmaması seçeneğini işaretlemişlerdir. 3-5 Milyon 

gelir düzeyindekiler 'tuvalet kağıdı olması üzerinde dunırlarken, 5 Milyon 

üzerinde geliri olanlar sıcak su yu tercih etmişlerdir. 

Seçeneklerin hepsine bir arada bakıldığında, belirgin farkın 3 

Milyon gelir sınırının altı ile üstü arasında çıktığı görülmektedir. 3 

Milyonun altındaki gelir gnıbunun önem verdikleri noktalar üç gnıpta 

toplanmaktadır: 

(1) Tuvalette temizlenmiştir bantırun olnması, 

(2) Tuvalet kağıdı olması, 

(3) Böcek olmaması. 

3 Milyonun altında geliri olan otel müşterilerinin önem 

verdikleri bu noktalardan, Tuvalet temi zl emıiştir ban tının olması ve 

böcek olnanası , 3 Milyon gelir sınırının üzerindeki otel müşterinin 

tercihleri arasında yer almamaktadır. Bumı ilk bakışta -önemsemiyorlar 

biçiminde yorumlamak yanlış olabilir. Bu müşteri grubu, .seçtikleri 

otellerde zaten bu seçeneklerin sağlanmış oldu.:,Ourıu düşiliıdü.ld.eri için daha 

farklı isteklere yönelmiş olabilirler. 

Tuvalet kağıdı bulm:mıası 3 Milyonun üzerinde geliri olan, otel 

müşterilerinin tercihleri arasında da yer almaktadır. Bu üst gelir 

düzeyinde yer alan, diğer istekler ise sırayla şınılardır: 



(1) Du.ş 

(2) Küvet 
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(3) Sürekli sıcak su 

Tablo 23'e ve açıklamalarına bakılınca Gelir düzeyi ile bir 

otel banyosunda olmasına önem verilen özellikler arasında belirgin bir 

ilişki kurulabilmektedir. 

4.5.3.5. OTEL BANYOSUNDA OUIASI İSTFNİLFNLERLE KALINAN orELİN 
'!ÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Otel müşterilerinin bir otel banyosunda olmasına önem verdik

leri özellikler ile, kaldıkları otelin sınıfı arasındaki ilişkiye ba

kıldığında; (Tablo 24) 

Sınıflarına göre gruplarmuş otellerde, kalan müşterilerin 

tercihleri arasında farklar olup olmadığını gönnek amacıyla, tablonun 

bütününe balana.k daha uygun olacaktır. 

Bir ve iki yıldızlı otellerde kalan müşterilerin dördüncü se

çeneklerinde yer alan banyoda böcek olmaması noktasına üç, dört ve 

beş yıldızlı otellerde kalan müşterilerin tercihleri arasında rastlan

mamaktadır. Gelir düzeyleri ile otel banyosunda istenilenler arasındaki 

ilişkinin değerlendirildiği bölümde (Tablo 23 ) de yer alın benzeri bir 

dağılım görülmektedir. Sayfa 115 'de açıklandığı gibi üç, dört ve beş yıl -

dızlı otellerde, böcek bulurmıası olasılığının da...lın zayıf olması, müş

terilerin bu seçeneği önemsememelerine etken olabilmektedir. 



TERCİH 

GELİR 
SIRASI 

GRUPLARI 

1 Milyonun altı 

1-3 Milyon arası 

3-5 Milyon arası 

5 Milyon tizeri 

TABLO - 23 -

GELİRE GÖRE OTEL BANYOSUNDA ÖNFIEENEN NOicrALAR 

1 2 3 

Tuvalet temizlen Tuvalet Kağıdı. Tuvalet Kağıdı. 
miş bantı. 

Tuvalet temiz- Tuvalet Kağıdı. Böcek olmaması. 
lenmiş bantı. 

Du§ ve Tuvalet kağıdı ve 

Duş 
Ruvet ve Duş ve 
Akarsu, stirekli Sürekli sıcak su 
sıcak su. 

Duş ve Duş 
Sürekli sıcak su. Tuvalet Kağıdı 

4 

Böcek olmaması. 

Böcek olmaması. 

Tuvalet Kağıdı. 

Sürekli sıcak su. 

t--1 
t--1 
vı 



~ anı, IRASI 1 
1iJRtj 

Bir Yıldızlı Duş 

İki Yıldızlı Tuvalet temiz-
lenmiştir bantı. 

Uç Yıldızlı. Duş 

Dört Yıldızlı Tuvalet temiz-
lenmiştir bantı. 

Beş Yıldızlı SUrekli sıcak su 

TABLO - 24 -

CYfEL TÜRÜNE GÖRE BANYODA ÖN»!SENEN :tOCTALAR 

2 3 4 

Tuvalet Kağıdı ve 
Duş Böcek olmaması ve Böcek olmaması. 

Temiz Havlu .. 

Tuvalet Kağıdı ve 
Du§ ve Tuvalet Kağıdı. Böcek olmaması. 
Ktivet 

Tuvalet Kağıdı. Temiz Havlu Tuvalet Kağıdı. 

Tuvalet kağıdı SUrekli sıcak su. Tuvalet Kağıdı 

Duş Tuvalet Kağıdı Tuvalet Kağıdı 

5 

Temiz Havlu vı:: 
Suyun akması 

Temiz Havlu ve 
Sürekli sıcak 
su. 

Sürekli sıcak 
su. 

Sürekli sıcak 
su. 

Sürekli sıcak 
su. 

,_. ,_. 
O\ 

1 
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Bunun yanında otelin sınıfının yükselmesi ile doğru orantılı 

olarak artan beklenti doğrultusunda müşterilerin sürekli sıcak su is

tekleri ortaya çıkmaktadır. Beş yıldızlı otellerde sürekli sıcak su 

isteği , ilk tercih sırasında yer alırken, dört yıldızlı otelde üçüncü 

sıraya inmiştir. İki ve üç yıldızlı otellerde ise ancak beşinci sırada 

yer alabilıniştir. Yine de iki yıldızlı otellerde, beşinci sırayı oluş

turan isteklerin ancak yarısının yoğunluğunu kapsamaktadır. Bu da fark

lı düzeylerde otellerde kalmakta olan otel müşterileriyle, otel banyo

sunda önem verdikleri noktalar arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gös

termektedir. 

4. 5. 3. 6. CYI'EL YÖNEIİCİLERİNİN, ~ OTEL BANYOSUYLA İLGİLİ 

iSTIXLERİNİ TAHMİN OOzErıru 

Yönetici anketi 4. soruda (Ek:3) Otel yöneticilerinin, müşte

rilerinin banyoda olmasına önem verdikleri noktaları ne kadar bildikle

ri sorulduğunda (Tablo 25) ; 

Müşteriler birinci derecede tuvalet temizlerıııiştir bantı ol

masına özen göstennektedirler. Yöneticilerin ancak %20'si bunu tahmin 

edebilmektedir. Diğer tahminler arasında da bu istek görülmemektedir. 

Bunun yanında, yöneticiler, birinci derecede, müşterilerinin sürekli 

sıcak su istediğini düşünmektedirler. Müşteriler için, sürekli sıcak su 

beşinci derecede önemlidir. 

Otel yöneticiler ikinci üçüncü ve dördüncü tercihlerinde, müş

terilerinin temiz havluyu önemsediklerini belirtmektedirler. Buna kar
şın müşteriler için, bu üç sırada tuvalet kağıdı yer almaktadır. 



TERCİH 
IRASI 

T.ARAFlAR 

MUşteri 
İstekleri 

Yönetici 
Tnhm.inlcri 

TABU> - 25 -

OTEL MJşTERİLERİNİN BANYODA ÖNJiMSEDİKLERİ NOKTALAR VE YÖNETİCİLERİN TAHMİNLERİ 

1 2 3 4 

Tuvalette "temiz- Tuvalet Kağıdı. Tuvalet Kağıdı. Tuvalet Kağıdı. 
lemrl.ş" bantı. 

SUrekli sıcak su. Temiz Havlu. Temiz Havlu. Temiz Havlu. 

5. 

Stirekli sıcak 
su. 

Tuvalet 
Kağıdı. 

~ 
~ 

o:ı 



- 119 -

4.5.4. ÖDEME BİÇİMİYLE KÜL'IÜREL DJ!X;İŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Ödeme biçimleriyle, otel müşterilerinin özellikleri arasında

ki ilişkinin bağlantısını gönnek amacıyla, müşterilere olası ödeme bi

çimlerinden hangilerini kullandıkları sorul.muştur.(Ek:2,7.soru) 

Belirlenen ödeme biçimleri: 

(1) Nakit olarak ödeme, 

(2) Çek ile ödeme, 

(3) Kredi kartı ile ödemedir. 

Bu üç ödeme türü haricinde düşünülenden farklı bir tür ihti

maline karşı her soruda olduğu gibi, yanıt seçenekleri arasına, diğer 

seçeneği de konulmuştur. Bu seçenekte görülen yanıtlar, iş yerim öder 

biçiminde olmuştur. Bu seçeneği işaretleyenler ise bankalarda görevli 

olan elemanlar, daha çok da banka müfettişleridir. 

Olası ödeme biçimlerine verilen yanıtlarla, bazı kültürel de

ğişkenler arasında ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Gerçi ödemelerin 

genellikle nakit olarak yapıldığı belirtilmektedir. Kültürel değişken

lerle bağlantılı olabilecek bazı farklılıklar da görülmektedir. Bunlar

dan birkaç örnek aşağıdadır. 

4.5.4.1. ÖDEME BİÇİMİYLE ~İM MEJWZi ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Otel müşterilerinin yaşadıkları yerin il ya da ilçe olUŞ1Il1a 

bağlı olarak, ortaya çıkan ödeme biçimleri Tablo 26'da görülmektedir. 

İl, ilçede yaşayan otel müşterilerinin çoğunluğu ödemelerini 

öncelikle nakit olarak yapmaktadırlar. 

İkinci derecede kullanılan ödeme biçimlerine bakıldığında, il 

ile ilçelerde yaşayan otel müşterilerinin ödemelerinde farklı araçlar 



YERLEŞİM 
YER! 

İL 

İLÇE 

TABU> - 26 -

YERLF.ŞİM YERİNE GÖRE ÖDEME '.l'ÜRLERİ 

ÖNCELİKLİ ÖDEME BİÇİMİ 

Nakit Olarak. 

Nakit Olarak. 

2. DERECEDE KULLANILAN ÖDEME BİÇİMİ 

Kredi Kartı ile. 

Çek ile. 

J-1 
N o 



- 121 -

kullandıkları, illerde yaşayan otel müşterileri kredi kartı kullanırlar

ken, ilçelerde yaşayan otel müşterileri çek kullanmayı daha uygını gör

mektedirler. Bu da bir ilin ya da ilçenin kazandırdığı bir kültUrel de

ğerdir. Orada yaşayan insanlar, çevrede en yaygın kullanılan ödeme bi

çimine alışmaktadırlar. 

4. 5. 4. 2. ~ BİÇİHİYLE .ÖTEL TÜRÜ .ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Otel müşterilerinin kaldıkları otelin sınıfı ile ödeme biçimleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, (Tablo 27) bir, iki, üç ve dört yıldızlı 

otellerde kalmakta olan otel müşterileri ödemelerini öncelikle nakit 

olarak yapmaktadırlar. Beş yıldızlı otel müşterilerinin, öncelikli ödeme 

biçimleri ise,kredi kartı ile yapılan ödeme biçimleridir. 

Kredi kartı uygulaması, Türkiye' de son yıllarda yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Kredi kartı verilirken kullanıcının, belirli bir gelir 

düzeyinin ve sosyal statünün üzerinde olmasına özen gösterilmektedir. 

Kredi kartı ile ödeme kabul eden işletmeler de genellikle belirli bir 

düzeyin üzerinde olan işletmelerdir. Bu araştırmada, beş yıldızlı 

otellerde kalan müşterilerin ödemelerini ,kredi kartı ile yaptıklarının 

belirlermıesi de bunu göstermektedir. 
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TABU> - 27 -

OTEL l'ÜRÜNE GÖRE ÖDaIB BİÇİMLERİ 

OTEL TÜRÜ ÖNCELİKLİ ÖDEME BİÇİMİ 

Bir Yıldızlı Nakit Olarak. 

İki Yıldızlı Nakit Olarak. 

Üç Yıldızlı Nakit Olarak. 

Dört Yıldızlı Nakit Olarak. 

Beş Yıldızlı Kredi !Zartı ile. 
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5. SCJNlÇ VE ÖimİID 

Saha araştırmasının ortaya koyduğu sonuçlara bakıldığında, alt 

kültür grupları arasında çok kesin olarak fark vardır demek mümkün 

olamamaktadır. Bazı kültür grupları arasında belirgin fark görülürken, 

bazıları arasındaki farklar ancak, cevap seçeneklerindeki basamaklar 

yükseldikçe görülmektedir. Teorik çalışmada da açıklandığı gibi, insanlar 

arasındaki etkileşim sonucu, özellikle taie1 gereksinimler düzeyinde hizmet 

beklentilerinde benzerlikler, sürekli artan etkileşim sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Ancak alt kültür grupları arasında, bütün bu yoğun etkileşime 

rağmen, hala farklı değerlendirme ve taleplere rastlanabilmektedir. Alt 

kül tür grupları arasındaki etkileşim, genel kül tür grupları arasındaki 

etkileşime göre, daha fazla olduğu halde, alt kültür gruplarının değerleri, 

beklentileri arasında farklar ortaya çılanaktadır. Buradan genel kültürler 

arasında daha belirgin farklar olması gerektiği sonucu çıkartılabilir. Bu 

tür farkları ortaya koyan araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

Bu çalışmada ikinci olarak otel yöneticilerinin, müşterilerini 

tanıma düzeylerine bakılmış ve sonuçta pek başarılı olmadıkları 

görülmüştür. Araştırma sonucunda, değişik alt kül tür gruplarındaki 

müşterilerin otelle ilgili değerlendirmelerinde benzerlik ve farklıklar 

ortaya çıkmıştır. Otel yöneticilerinin de müşterilerini yeterince 

tanımadıkları bulururnıştur. 

Ortaya çıkan bu sonuçlar doğrultusunda incelenmeye ve 

değerlendirilmeye çalışılan temel noktalar şunlar olacaktır: 

Bu araştırmada ortaya ç:ıkmı somıçların otelcilik 

hi.zmetlerindek:i etkisi nedir1ne olabilir? 

Bu etkiler değerlendirilerek; 

Kalite ve kantite açısından, hizmet düzeyini yükseltmek için 

neler yapılabilir? 
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Araştırmada incelenen iki temel konudan biri: değişik alt kültür 

gruplarından oluşan, otel hizmeti alıcıları arasındaki kültürel farkların, 

otel hizmetleriyle ilgili değerleil:ii:m:: ve beklentilerine etkisidir. 

Dördüncü bölümde kültürel değişkenlerle otel hizmetleri 

arasındaki ilişki detaylı olarak incelenip sonuçlar verilmiştir. Ancak 

genel bir sonuç çıkarmak gerekirse: 

- Değişik alt kültür gruplarının, bazı otel hizmetlerinden 

beklentileri ve hizmetleri değerlendinreleri farklılıklar gösteı:mektedi.r. 

Bunun yanında özellikle temel gereksinimlerle ilgili bazı 

hizmetlerde ise: 

Değişik alt kültür gruplarının hizmet beklentileri ve 

hizmetleri değerlerxJirnpleri kayda değer bir farklılık göste:rmeı:nektedi. 

İkinci olarak incelenen konu ise, otellerdeki müşteriler ile 

yöneticilerin aynı sorulara verdikleri yanıtların karşılaştırılmasıyla, 

otel yöneticilerinin müşterilerini ne kadar tanıdıkları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarakta yeterince tanımadıkları ortaya çılaıuştır. 

Ortaya çıkan bu sonuçların etkileri nelerdir? 

5 .1.1. Hİ7JıOO' ALICilARI ARASINDAKİ KÜL'lÜREL FARKLARIN ETKİSİ 

Değişik alt kültür gruplarından gelen hizmet alıcılarının, otel 

hizmetlerini değerlendirmelerinde farklılıklar görülmesinin ortaya 

çıkarabileceği etkiler şınılardır: 

Mişteriler aynı hizmeti farklı algı 1ayalri1 i rler, hizmetin 

kalite ve .kantite dW.eyini.n farklı değer~ sonucu ortaya çıkar. 

Standarti.zasyon sağlaması 7.0rlaş:ı.r. 

Hişterilerin talepleri biı:bi.riı:den farklı olur. Hlımet 

üreticisi değişik tür ve dii7.eyde bizmetler sumok zonmda kalır. 
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5.1.2. HİZMKr ALICILARI ~INDA KÜL'lÜREL FARKLARIN, 00şöK WzEmE 

OI&SI YA DA m&msI &HXlJNDA ORTAYA ÇIKAN EIKİLFX 

Bu sonuç, hizmet alıcılarının benzer hizmet beklentisi içinde 

olduklarını gösterir. 

Bir açıdan müşterilerin beklentileri ya da tepkileri arasında 

belirgin fark olmaması, benzer hizmet beklentisi içinde olduklarını 

gösterir. Bu da hizmet üreten işletme açısından avantaj sayılır. 

Müşterileri ile ayrı ayrı uğraşmak, herbiri için farklı davranmak zonında 

kalmayacaktır. 

Bu sonucun bir başka olumlu yönü de, işletmenin uluslararası 

hizmet düzeyi'ni tutturabilmesi için daha az değişken bir tabana 

dayanmasıdır. Müşterilerin beklentileri standarta yakın olunca hizmetteki 

standardizasyona yaklaşmaya çalışmak çok daha kolaydır. 

5 .1. 3. O'.I'FL YCWIITİCİI.ElİNİN - Ki:=jıNlİIJ'l?İNİ YKI:ERiD:E TANIMAMIŞ 
CJI.MMARININ ınx:i:si 

Hizmetlerin değişkenliği ve değişkenliğe etkisi olan faktörler 

hatırlanacak olursa, otel yöneticilerinin müşterilerinin beklentilerini ve 

tepkilerini yeterince bilmemeleri, ürettikleri hizmetlerin değişkenlik 

düzeyini artır.:'.aktadır. 

- Hizmet üreticisinin, müşterinin beklentilerinden habersiz olması: 

(a) Kendisinin nasıl bir hizmet düzeyi tuttunnası gerektiği 

konusunda kuşk'""l.IY8 düşmesi sonuClfilu getirir. 

(b) Müşterinin ne beklediğini bilememekten ötürü hizmet 

üreticisinin sunduğu hizmet, alıcıyı tatmin etmeyebilir. 

Hizmet üreticisinin, müşterilerin tepkilerini değerlendirememesi 

sonuClillda ise: 

- Hizmet üreticisi sunduğu hizmeti kalite ve kantite yönünden 

müşterinin nasıl algıladığını bilemez. Dolayısıyla: 
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(a) Müşterinin beklediği kalite ve kantite düzeyini tutturamaz. 

(b) Bum.m farkında olmadığı için, müşterisini tatmin edemediğinin 

de farkına varmaz. 

5.2. ÖSERİIJilR 

Araştırma sonucunda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz etkileri 

değerlendirerek, birbirinden değişik kültürel özelliklerdeki tüm hizmet 

alıcılarını memnun edebilecek hizmeti üretme yolları önerilebilir. 

Otel gibi turistik hizmet işletmelerinin hedefleri iki noktada 

toplanmalıdır: 

(a) filuslararası hizmet düz.eyi standardında hizmet üretmeye 

çalışmak 

(b) Hizmetleri renklendirmek, çeşitlendirmek, tüketicinin doyum 

düzeyini artınnak için, bazı yerel kültürel özellikleri kullanmak. 

Hedeflenmesi gereken bu iki noktadan birini ya da her ikisini 

gerçekleştirmek için öncelikle hangi hizmetlerin 

standartlaştırılabileceğinin ortaya ko1l!Ilası gerekir. Bunun için: 

(a) Bu güne kadar yapılmış araştırmalar ve uygulamalar 

incelenmeli uyarlanabilecek noktalar belirlenmelidir. Bu, bilimsel 

kurumların ve diğer işletmelerin çalışmaları olabilir. 

(b) Yeni araştırmalar yapılmalıdır: 

"Hangi biz.metler standartlaştırılabilir?"' 

''Hangi hizmetler kiiltiirlere özgü biçiıırle sum:ılacaktır?" soruları 

yanıtlandıktan sonra, uygulama aşamasına yaklaşılmış sayılır. 

(a) Standartlaştırılabilir hizmetler için, hemen her kültürden 

insanın benimseyebileceği hizmet düzeyinin belirlenmesi gerekir. 

(b) Değişik kültürlere özgü hangi hizmetler, kimlere sunulabilir 

ortaya konulmalıdır. 

Bütün bu aşamalardaki saptamalar, sırasıyla yapıldıktan sonra 

uygulama aşamasında, hizmet üreticisi, koşullar ve olanakları ölçüsünde 

uygulamaya geçmelidir. 
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- Uygulama aşamasında,, öncelikle hizmet üreticisi ile hizmet 

alıcıları arasındaki iletişimin sürekli ve verimli olması çok önemlidir. 

Sürekli ve verimli iletişim için neler gerekir: 

(a) Otel türü hizmet işletmelerinde, müşterilere hizmet smıan 

personel, hedef pazarı oluşturan insanların kül türel özelliklerini 

bilmelidir. 

(b) Hizmeti sunanlar, hizmet alıcılarının beklenti ve tepkilerini 

doğru algılayabilmelidir ler. Bu belirli ölçüde kül türel özellikleri 

tanımakla gerçekleşir. Bunun yanında doğru algılayabilmek için, yeterli 

çabayı göstermek gerektiği de unutulmamalıdır. 

- Uygulama aşamasında iletişim yanında ikinci önemli nokta, 

hizmet değişkenliğini azaltmak için standart davranışlar oluşturup, sürekli 

biçime solanak gerektiğidir. 

Bunı.ın için gerek~ ise şudur: 

Uluslararası hizmet düzeyinin kullanılabileceği, 

standartlaştırılabilir hizmetlerde, müşteri beklentisi daha alt düzeylerde 

de olsa standardı düşünnemek gerekir. Standardın korunamaması, zamanla 

genelde hizmet düzeyinin düşmesine neden olabilir. 

sağlanır: 

Sürekli ve verimli iletişim ile standart hizmetler nasıl 

(a) İşletme yönetiminin1 kommı.ın önemini kavramış olması gerekir. 

(b) Bu konu işletmenin politikası olarak saptanmalıdır. 

(c) Yeni eleman alımlarında, hizmet işletmesi, bu politikası 

doğrultusunda eleman seçmelidir. 

- Uluslararası standartları bilen ya da öğrenebilecek kapasitede 

elemanlar. 

- Hedef pazarın kültürel özelliklerini bilen ya da öğrenebilecek 

kapasitede elemanlar. 

Dinamik, her düzeydeki müşteriye iyi hizmet vermeye 

çalışabilecek kapasitede elemanlar seçmelidir. 
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(d) Hizmet işletmelerinde yeni ve eski personele sürekli ve 

düzenli hizmet içi eğitim programları uygulanmalıdır. Eğitim 

programlarında, personelin kültürel özellikleri dikkate alınarak, 

kapasitelerine göre eğitim verilmelidir. 

(e) Personel iş başında doğrudan ve dolaylı olarak 

denetlenmelidir. 

(f) Gerek uluslararası düzeydeki hizmetler, gerekse belirli 

kültürlere özgü hizmetler a-:ıacına ulaşıyor mu, denetlenmelidir. Müşterilere 

sorularak ya da tepkileri d:ğrlendirilmeye çalışılarak, istenilen denetim 

gerçekleştirilebilir. 

(g) Özellikle otel işletmelerinin açık sistemler olduğunu 

unutmayıp, etkileşim içinde olduğu müşterilere ve dış çevresinde yer alan 

kurum ve kuruluşlardaki gelişmelere karşı duyarlı olınası gerekir. 

Olanakları ölçüsünde her türlü iletişim aracını kullanarak, 

çevresini ~ amacı doğrultusunda etkilemeye çalışması gerekir. 

Hizmet işletmesinin 

uygulamalar sonucunda, tüm 

sürekli ve düzenli olarak yapacağı bu 

hizmet alıcılarını hoşnut edebilecek 

uluslararası düzeyde hizmetler sunabilir. Hizmetin değişkenliği önemli 

ölçüde azaltılmış olur. Değişik kültürlerden alıcıların doytllll 

sağlayabileceği bir hizmet üretilmiş olur. 

İkinci olarak, sürekli değişiklik arayan turizm hizmetleri alıcıları 

için, tek düzeliği ortadan kaldıracak, değişik kültürlere özgü hizmetler 

sunma olanağı ortaya çıkabilir. 
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EK:-2-

Otel Hişterilerinin ote]Jerle ilgili diişüncelerini ve beklentilerini 

Sğrernek amacıyla yapılan bu anketi cevaplamak için z.aman ay:ırdığ:ınız için te

~ ederim. 

Arş .Gör. Jale AKMEL 

liitfen size uygun seçeneğin ym:nndak:i paranteze (X) işareti koyınnız. 

{aşınız Cinsiyetiniz ( ) E ( ) K 

'kleni Duı:umımız ( ) Evli ( ) Bekar ( ) Ayrılmış 
lfezun Olduğunuz Okul : ( ) İlkokul ( ) Ortaokul 

( ) Dul 

( ) Lise ( ) üniversite 

( ) Yüksek Lisans 

~Yeri . . 
Yaşac:h ğ:ım-ı z Şehir ( ) İl ( ) İlçe ( ) Köy 

Aylık Geliriniz . ( ) 1 Milyon ve altı . ( ) 1-3 Milyon 
( ) 3-5 Milyon ( ) 5 Milyon üzeri 

t-Esleğiniz : 

1. Yurt dışıma otelde kaldımz mı? 

( ) Hayır ( ) Evet 

2. Genelde hangi nedenle otelde kalırsınız? 

( ) Şirket görevlisi olarak ( ) İş takibi ( ) Turistik gezi 

()Kongre - konferans ()Bir şehre yerleşrie öncesi( ) Diğer ........ . 

3. Otel Seçerken Genellikle Ne tür bir Otel Tercih Edersiniz? 

(Fn öremliye 1 vererek, en çok 5 seçenek sıralayınız) 

( ) İndiğim araca yakın ( ) İçinde tanıdığım olan 

( ) Yapacağı iş görüşrıelerine yakın ( ) Hemşehrilerimin bulllllduğu 

( ) Şehir merkezine yakın ( ) Uygllll fiyatlı 

( ) Sakin bir yerde ancak şehir merkezine ( ) Sade, lüksü bulurınayan 

servisi olan 

( ) Seyahat acentasının rezervasyon yaptıra

bileceğim 

( ) İş yerimle anlaşması olan 

( ) Kredi kartımı tanı yan 

( ) Lüks 

( ) Seçkin müşterileri olan 

( ) Alışveriş turları olan 

( ) Diğer •......•.... 
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j. Bir Otele gi.ttiğiniroe nastl davraı:ıılııesJ.Dı beklersiniz? 

( ) Oda numaranız söylenip anahtarınız verilmeli, 

( ) Valiziniz alınıp odanıza kadar götürülmeli, 

( ) Devamlı müşterilere giriş formu doldurtmak yerine, yalnızca imza alırnnalı 

( ) Terminalden karşılanıp otele kadar götürülrneliyim 

( ) Otele geldiğimizde valizim terminalden alınıp otele getirilmelidir 

( ) Diğer •••...••••.. 

5. Rezervasyon yaptırdığınız ve otele geldiğiniz, istediğiniz.den farklı bir 

odayla karşılaşırsanız ne yaparsınız? 

( ) Sesimi çıkarmam, neyse, ya oda olmasaydı diye düşünürüm. 

( ) Ne farkederki, sorun çıkannanın gereği yok. 

( ) Biraz söylenir, sonra verilen odaya çıkarım. 

( ) İstediğim odayı alıncaya kadar tartışırım. 

( ) Bu seferlik kalırım, ama bir daha bu otele gelmem. 

( ) Hemen ayrılıp başka otele giderim. 

( ) Şikayet edebileceğim yerlere şikayet ederim. 

( ) Basına yansıtırım. 

( ) Diğer ..•••••.•• 

6. Bir OOelin banyosuada sizce neler önemlidir? 

( En önemliye 1 vererek en çok 5 seçenek sıralayllnz) 

( ) Tuvalet temizlermıiştir bantı. ( ) Sürekli sıcak su. 

( ) Suyun akması. ( ) Temiz havlu. 

( ) Küvet. 

( ) Tuvalet kağıdı. 

( ) Traş takımı. 

( ) Saç kurutma makinesi. 

7. Otel lilenEıerini Nasıl Yapıyorsmıuz? 

( ) Nakit. 

( ) Kredi kartıyla. 

( ) Duş. 

( ) Bidet. 

( ) Böcek olmaması. 

( ) Diğer •.•••.•.• 

( ) Çekle 

( ) Diğer •••• 
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EK : 3 

Otel Yöneticilerinin otel hizmetlerinde müşterilerin beklentileri ile ilgi

li düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan bu anketi cevapladığınız için te

şekkür ederim. 

.Arş.Grv.Jale Akmel 

Size en uygun seçeneğin yanına (x) işareti koyunuz. 

Otelin Adı 

Otelin TÜrÜ(sınıfı) 

Otelin Yatak Kapasitesi 

:( ) Tek Yıldız 

( ) Üç Yıldız 

( ) Bes Yıldız 

Anketi Cevaplayan kişinin unvanı: 

Eğitim Durumu :( ) İlkokul 

( ) Lise 

( ) Lisansüstü 

( ) İki Yıldız 

( ) Dört Yıldız 

( ) Ortaokul 

( ) Üniversite 

( ) Diğer ••••. 

1- Müşterileriniz otelinizi neden tercih ederler? (En önemliye 1 vererek beş 

seçenek sıralayanız.) 

( ) İndikleri araçlara yakın olduğundan 

( ) Yapacağı iş görüşmelerine yakın olduğundan 

( ) Sakin yerde şehir merkezine servisi olduğundan 

( ) Meslek gruplarına indirimimiz olduğundan 

( ) Seyahat acentaları rezervasyon yaptırdığı için 

( ) İş yerleriyle anlaşmamız olduğundan 

( ) Şehir merkezinde olduğundan 

( ) Otelde tanıdıkları olduğundan 

( ) Otelde hemşehrileri olduğundan 

( ) Uygun fiyatlı olduğundan 

( ) Sade fazla lüksü olmadığından 

( ) Lüks olmadığından 

( ) Seçkin müşterileri olduğundan 

( ) Alış-veriş turları olduğundan 

( ) Diğer • • ••••••• 

2- Genelde müşterileriniz otele geldiklerinde nasıl davranılmasını beklerler? 

( ) Oda numaralarının söylenip anahtarlarının verilmesini beklerler. 

( ) Valizinin alınıp odasına götürülmesini isterler. 

( ) Devamlı müşteriler giriş formu doldurmak yerine yalnızca·imza alınsın isterler 

( ) Terminalden karsılanıp otele kadar götürülmesi beklerler. 
( ) Otele geldiğinde valizinin terminalden aldırtılmasını isterler. 

( ) Diğer. • • • • • • • 



- 133 -

3- Rezarvasyon yaptıran müşteri, otele geldiğinde söz verdiğinizden farklı 

bir odayla karşıfaşınca'genellikle ne yapar? 

( ) Sesini çıkarmadan verilen odaya razı olur. 

( ) Farketmez diye düşünür. 

( ) Biraz söylenip verilen odaya çıkar. 

( ) Şikayet edilecek yerlere şikayet eder. 

( ) İstediği odayı alıncaya kadar tartışır. 

( ) Basına yansıtır. 

( ) O sefer kalır ama bir daha gelmez. 

( ) Hemen ayrılır, başka otele gider . 

( ) Diğer •••••.•. 

4- Size göre müşteriler için banyoda neler önemlidir( En önemliye 1 vererek 

beş seçenek sıralayınız.) 

( ) Tuvalet temizlenmiştir bantı ( ) ~ 

( ) Suyun akması ( ) Temiz hı:ıvlu 

( ) Küvet ( ) Bidet 

( ) Traş takımı ( ) Sürekli sıcak su 

( ) Böcek olmaması ( ) Diğer .•..•••. 

( ) Saç kurutma rnakinası 

5- Müşterileriniz ödemeleri nasıl yaparlar? 

( ) Nakit olarak ( ) Çek 

( ) Kredi kartıyla ( ) Diğer •••••••.• 
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