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Abstract 

The quality factor is very important in the creation of customer satisfaction 
in the service sector. Licensing of quality for consumers is an important 
choice and not sufficient. Many factors need to be considered together with a 
holistic approach together with the quality licence in order to generate 
quality perception in the consumer mind. The quality of the hotels in Turkey 
is licensed by the number of stars it possesses. According to this system, five 
star hotels are the ones that have the highest level of service quality. In this 
context, it is aimed to determine whether the service quality in the hotels 
which have 5 stars according to the star system applied in Turkey, matches 
with the five star, and to give suggestions based on the idea that the 
customers relate the number of stars to the quality of service. Within this 
scope, the customer comments of the 5 star hotels in the Antalya province in 
the website of tripadvisor.com have been subjected to content analysis. 
When the results are evaluated, it is seen that the quality of service does not 
exactly match the number of stars, even if it is at a low level. In this context, it 
is proposed that the star system criteria should be reviewed within the scope 
of service quality measurement models and the required criteria should be 
added.  
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Özet 

Hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin oluşmasında kalite faktörü 
oldukça önemlidir. Tüketiciler açısından kalitenin belgelendirilmesi önemli 
bir tercih sebebi olup yeterli değildir. Tüketici zihninde kalite algısının 
oluşması için kalite belgesiyle birlikte birçok faktörün bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Türkiye’de otellerin kaliteleri sahip 
olduğu yıldız sayısıyla belgelendirilmektedir. Bu sisteme göre Beş yıldızlı 
oteller en üst düzeyde hizmet kalitesine sahip olan otellerdir.  Bu kapsamda 
araştırmada müşterilerin otellerin yıldız sayısı ile sunulan hizmet kalitesini 
ilişkilendirdiği fikrinden hareketle Türkiye’de uygulanan yıldız sistemine 
göre 5 yıldız alan otellerdeki hizmet kalitesinin, hak edilen yıldızla örtüşüp 
örtüşmediğini belirlemek ve önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda araştırmada tripadvisor.com web sitesinde yer alan Antalya 
ilindeki 5 yıldızlı otellere ait müşteri yorumları içerik analizine tabi 
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tutulmuştur. Sonuçlar değerlendirildiğinde düşük düzeyde de olsa sahip 
olunan yıldız sayısıyla hizmet kalitesinin tam olarak örtüşmediği 
görülmektedir. Bu kapsamda yıldız sistemi kriterlerinin hizmet kalitesi 
ölçümü modelleri kapsamında gözden geçirilmesi ve gerekli kriterlerin 
eklenmesi önerilmiştir. 

1. Giriş 

Hizmet sektöründe gerek müşteriler gerek hizmet sunan işletmeler açısından hizmet 
kalitesi kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle 
müşteri beklentilerinin değişmesi ve buna ek olarak rekabet koşullarının zorlaşması 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin değişen beklentileri karşılamaya ve 
varlığını korumaya yönelik daha fazla çaba sarf etmelerini gerektirmektedir. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve benzer mücadele içinde olan işletmelerden biri de 
otellerdir.  Oteller turizm sektöründe turistlerin geceleme ihtiyacını başta olmak üzere 
yeme, içme, eğlence gibi ihtiyaçlarını da karşılayan işletmelerdir. Temelde hizmet sunan 
oteller için faaliyetlerini sürdürebilme ve rekabet avantajı sağlamanın en önemli koşulu 
hizmet kalitesinin arttırılmasıdır. Hizmet kalitesiyle birlikte etkili iletişim, güler yüz, 
çalışan davranışları vb. birçok unsur müşteri beklentileri arasında yer almaktadır. Tüm 
koşulların olumlu olması durumunda kalite algısı otelin imajıyla bütünleşecek ve kaliteli 
otel algısı yaratılmış olacaktır. Kalite, çeşitli kurum ve kuruluşların farklı uygulamalarıyla 
belgelendirilmekte ve bu sayede hedef kitle üzerinde olumlu bir etki yaratılmaktadır. 
Türkiye’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan yıldız sistemi, otellerin 
kalitesinin belgelendirilmesi açısından son derece önemlidir. Yıldız sistemine göre 1 yıldız 
fiziksel özellikler, kapasite ve hizmet kalitesi açısından en düşük özelliklere sahip otellere 
verilmektedir. En üstün hizmet kalitesi, fiziksel özellikler ve kapasiteye sahip otellere ise 
beş yıldız verilmektedir. Yıldız sisteminin, uygulanan en geçerli ve güvenilir sistem olduğu 
fakat bazı eksikliklerin düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırma Türkiye’de 
uygulanan yıldız sistemi doğrultusunda otellere verilen yıldız sayılarının otellerin 
sunduğu hizmet kalitesiyle örtüşüp örtüşmediğine odaklanmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Hizmet Kalitesi ve Önemi 

Mucuk (2001)’a göre hizmet, üretildiği yerde ve zamanda tüketilen, diğer endüstriyel 
ürünler gibi depolanma veya taşıma özelliği olmayan, somut olmayan mal ya da faydadır 
(Kılıç ve Eleren, 2010:120). Kalite müşteri isteklerine uygun ürün sunumu ile 
memnuniyetin en iyi şekilde sağlayan ürün özellikleri olarak ifade edilebilir (Eleren vd., 
2007:77-78). Kalite, müşteri isteklerinin veya beklentilerinin karşılanması olarak 
tanımlanabilmektedir (Gümüş, 2011:9). Bir başka tanıma göre ise kalite, bir ürün ya da 
hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan 
özelliklerinin tümüdür. Hizmet kalitesi müşterinin ürüne yönelik beklenti ve performans 
kıyaslamasına yönelik değerlendirmeleri anlamına gelmektedir (Teas, 1993:1; Koç vd., 
2014:24). Zeithaml vd., (1996) tarafından hizmet kalitesi müşteriye sunulan hizmetin 
kullanıcıların beklentilerini karşılaması veya beklentilerinin üzerine çıkması durumu 
olarak tanımlanmaktadır (Saunders ve Graham, 1992:247; İzci ve Saydan, 2013:202; 
Erdem 2010:170). Kozak (2007)’a göre hizmet kalitesi müşterilerin beklentilerini 
karşılayacak ürün özellikleri anlamına gelmektedir (Demir 2012:678; Özgener, 2005:1). 
Zeithaml ve Bitner (2003)’a göre hizmet kalitesi, müşterilerin hizmet deneyimi sonrası 
hizmetin mükemmelliğine veya üstünlüğüne ilişkin yargısıdır (Cheng and Rashid, 
2013:101).Avrupa Kalite Organizasyonu tarafından kalite, mal ya da hizmetin müşteri 
istek ve beklentilerine uygunluk seviyesi olarak ifade edilmektedir (Taner ve Kaya, 
2005:354). 
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Hizmet kalitesi hem müşteriler hem hizmet sunan işletmeler açısından oldukça önemli bir 
konudur. Abbasi vd., (2010); Shahin ve Dabestani (2010)’ye göre turizmde konaklama 
sektöründe müşterilerin hizmet deneyimine bağlı olarak hizmete yönelik bazı algıları 
oluşacaktır.  Günümüzde hizmet kalitesi müşterilerin otel tercihlerinde etkili 
olabilmektedir. Eleren ve Kılıç (2007) tarafından misafirlerin oteli tercih nedenlerinin 
incelendiği çalışmada ‘kalite’ en çok tercih nedeni olarak belirtilmiştir. Yine Çabuk vd.,  
(2013); Baker vd. (1994); Park vd., (2006) vb. çalışma sonuçları hizmet kalitesinin müşteri 
memnuniyeti ve müşterilerin işletmeyi tekrar tercih etme kararında etkili olduğu 
yönündedir. Akmel ve Kurt (1993) tarafından çalışmada acentaların otel tercihlerinde ilk 
sırada ‘hizmet kalitesi’ yer almaktadır (Erdem, 2010: 171). 

Turizm sektöründe işletmeler açısından ise Ishaq (2012); Hui vd., (2007);   Soutar (2001); 
Kandampully ve Suhartanto (2000); Cheung (2012); Tian-Cole ve Crompton (2003); 
Cheng ve Rashid  (2013);  Claver vd., (2006) vb. çalışmalarda gösteriyor ki kaliteli hizmet 
sunumu, işletmelerin müşteri beklentilerine uygun kaliteli hizmet sunumu ile müşteri 
memnuniyeti sağlamalarında buna bağlı olarak müşteri sadakati sağlamalarında ve 
beraberinde yüksek gelir elde etme ve rekabet avantajı sağlama konusunda kilit rol 
üstlendiği söylenebilir.  

2.2. Hizmet Kalitesinin Ölçümü 

Hizmet sektöründe kalite ölçümü ürünü sunan ve kullananın insan olması nedeniyle sosyo 
psikolojik boyutlar içermektedir ve bu nedenle diğer sektörlere göre daha zordur (Çelik, 
2009:179). Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985)’e göre hizmet kalitesinin ölçümü 
hizmetin soyut olma özelliğinden dolayı endüstri sektörüne göre daha karmaşıktır. 
Endüstri sektöründe hizmet kalitesi ölçümünde somut göstergeler kullanılırken turizm 
sektöründe müşteriler hizmetin fiyatını, işletmenin sahip olduğu fiziksel özellikleri, güven, 
çalışan davranışlarını veya işletme yaklaşımı vb. unsurları hizmet kalitesi değerlendirme 
ölçütü olarak görebilmektedir (OK, 2011:26; Eroğluer, 2013:31; Torun, 2009:32). 

Rehman (2012)’a göre ürünle ilgili kalite algısı ürün ya da hizmet kullanımı sonrası 
görülmektedir (Zameer vd., 2014: 445). Hizmet ile ilgili kalite değerlendirmeleri deneyim 
sonrası performansın değerlendirilmesinin yanı sıra hizmetin gerçekleşme sürecinin 
değerlendirilmesini de içermektedir (Çelik, 2009: 176). Kalite ölçümünde birçok model 
önerilmiştir. Hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik önerilen en eski model Grönross 
(1984)’a aittir. Bu modele göre kalite algısı teknik kalite, fonksiyonel kalite ve imaj 
unsurlarından oluşmaktadır. Teknik kalite işletme performansını ifade ederken 
fonksiyonel kalite ise hizmet sunum sürecini ifade etmektedir (Cheung, 2012: 34). 

Hizmet sektöründe kalite ölçümünde çıkış noktası Grönross (1984)’un hizmet kalitesi 
kavramı olan ve en çok kullanılan model Parasuraman vd., (1985) tarafından geliştirilen 
SERVQUAL (Service Quality) Hizmet Kalitesi Modeli’dir (Nart, 2006: 191). Hizmet 
sektöründe hizmet performansının ölçümünde en yaygın olarak kullan model 
Parasuraman vd., (1985, 1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL (hizmet kalitesi) modeli 
olup uygulayıcılar ve akdemisyenler tarafından ilgi görmektedir (Cheng ve Rashid, 2013: 
101). Tsoukatos ve Rand (2006)’a göre SERVQUAL hizmet kalitesi modeli hizmet sunan 
işletmelerin kaliteli hizmet sunumu için neler yapmaları gerektiğini ifade eder ve 
müşterilerin beklentilerinin ve algılarının kıyaslanmasına dayanır (Zameer vd., 2014: 
445). Zeithaml ve Parasuraman (2004)'a göre modelin temelini hizmetle ilgili müşteri 
beklentileri ve algıları arasındaki fark anlamına gelen hizmet kalitesi kavramı gelmektedir 
(Barringer, 2008: 26). 

Parasuraman vd., (1985, 1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL (hizmet kalitesi) modeli 
hizmet kalitesi fiziksel özellikleri, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati olmak üzere 5 
boyuttan oluşmaktadır (Kim, 2007: 29). Bu beş boyutun hizmet kalitesi algısını ölçtüğü 
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kabul edilmektedir. Fiziksel özellikler boyutu; işletmeyle ilgili fiziksel görünüm, donanım 
ve personel dış görünüşü ve personel temizliği ile ilgili özellikleri, güvenilirlik boyutu; 
işletmenin müşterilerine sunmaya söz verdiği hizmetleri zamanında ve tam bir şekilde 
yerine getirebilme yeteneğini, heveslilik boyutu; işletmenin müşterisine yardım etmedeki 
istekliliğini ve hızlı hizmet sunma konusundaki yeterliliğini, güven boyutu; personelin 
alanında bilgi sahibi olmasını, müşteriye olan yaklaşımında kibar olmasını ve müşteri 
güveninin kazanma konusundaki becerisini ve son olarak empati boyutu; işletmenin 
müşteriyi anlama ve başarılı ilişkiler kurabilme konusundaki yeterliliğini ifade etmektedir 
(Kozub, 2008: 38; Öztürk ve Seyhan, 2005: 172). 

3. Türkiye’de Turizm Tesislerinin Sınıflandırılması ve Yıldız Sistemi 

Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (A) bendine göre 
hazırlanan ‘Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’  
uyarınca yapılmaktadır. Otel sınıflandırmasında yıldız sistemi kullanılmakta olup ‘Turizm 
Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin’ 19. Maddesinde 
yıldızlarına göre otellerin bulundurulması gereken özellikler ayrıntılı olarak ifade 
edilmiştir. Bu kapsamda 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar otellerin sahip olması gereken 
özellikler ilgili yönetmelikte belirlenmiştir. Yönetmelik incelendiğinde otellerin sahip 
olması gereken özelliklerin çoğunlukla fiziksel özelliklere göre şekillendiği görülmektedir. 
Hizmet kalitesi algısının yaratılması için fiziksel özelliklerin önemli olduğu fakat yeterli 
olmadığı, bunu yanında personel yetkinliği, personel yaklaşımı, iletişim, güven gibi başka 
faktörlerin de gerekli olduğu söylenilebilir. Dolayısıyla yıldız sistemine göre otelin hak 
ettiği yıldız sayısının belirlenmesinde çok boyutlu düşünülerek karar verilmesi elzemdir. 

 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin ‘turizm 
tesislerinin sınıflandırılma çalışmaları’ hakkında bilgileri içeren onuncu maddesine göre 
“Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi 
amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü 
hallerde sınıflandırma çalışması yapılır. Sınıflandırma çalışmaları için tesisin tür ve 
sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme 
ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı, 
puanlama sistemine dayalı, Bakanlıkça hazırlanan değerlendirme formları tesiste 
Sınıflandırma Komisyonu'nca uygulanır” (http://www.resmigazete.gov.tr). 

Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘otellerin sınıflandırılmasına ilişkin değerlendirme 
formu’ konaklama kısmı ve lokanta kısmı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Formda 
belirlenen kriterlerin büyük kısmı otellerin sahip olması gereken fiziksel özellikler ile 
ilgilidir. ‘Yönetim ve personel’ başlığındaki kriterlerden bir kısmı personelin mesleki 
becerisi, bilgi görgüsü,  uygulanan eğitim programları, personelin dış görünümü, temiz ve 
bakımlı olması ve bir de müşteri isteğinin karşılanma süresi ile ilgili kriterler fiziksel 
özellikler içermemesi açısından önemli görülebilir (http://yigm.kulturturizm.gov.tr). 

Bakanlık tarafından hazırlanan formların amaçları arasında tesisin fiziksel nitelikleri ile 
işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi yer almasına rağmen formun 
daha çok fiziksel özellikleri içerdiği, bununla birlikte personelin nitelikleri ve eğitim 
düzeyi gibi kriterlerin yer almasına rağmen hizmet kalitesinin değerlendirilmesi amacına 
yeteri kadar hizmet etmediği düşünülmektedir.   

4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İnsanlar kısıtlı zaman diliminde ve kısıtlı bütçeyle tatil yapmakta ve turistik faaliyetlere 
katılmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte aksaklıkların yaşanmaması için detaylı araştırmalar 
yaparak destinasyon ve tesis seçimi yapmaktadırlar. Bu süreçte dikkat edilen en önemli 
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husus turistik tesislerin sunduğu hizmetin kalitesidir. Çünkü kalitesini ispatlayan 
tesislerde tatil sürecinde aksaklıklarla karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. Bu kapsamda 
otellerin sahip olduğu akreditasyon belgeleri veya yıldız sistemi gibi sınıflandırma 
sistemleri kişilerin kararlarını etkileyen önemli göstergelerdendir. Türkiye’de yıldız 
sitemine göre sınıflandırma uygulanmakta olup T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. Uygulanan bu sistemin genel olarak güvenilir olduğu düşünülmekte 
fakat bazı eksikliklerin olduğu görülmektedir. Buradan hareketle, araştırmanın amacı 
Türkiye’de uygulanan yıldız sistemine göre 5 yıldız alan otellerdeki hizmet kalitesinin, hak 
edilen yıldızla örtüşüp örtüşmediğini belirlemek ve önerilerde bulunmak 
amaçlanmaktadır. Uygulanan yıldız sistemindeki eksiklerin belirlenmesi ve ilerleyen 
süreçte eksikliklerin giderilerek çok boyutlu bir yıldız sistemi oluşturulması uzun vadede 
ülke turizminin gelişimine olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu ve benzeri detaylı 
araştırmalarla bilimsel katkıların arttırılmasının ilgili paydaşlar ve araştırmacılara yol 
göstermesi açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 

5. Araştırmanın Metodolojisi 

Oteller turizm sektörü için oldukça önemli işletmelerdir. Temelde insanların konaklaması 
ve bunun yanında da yeme, içme, eğlenme gibi yan hizmetleri sunan oteller çeşitli 
sınıflandırma sistemleriyle kalitelerini ispatlamakta ve potansiyel müşterilerini 
etkilemeye çalışmaktadır. Türkiye’de konuyla ilgili yıldız sistemi kullanılmakta ve 1’den 
(en düşük özellikler) 5’e (En üstük özellikler) kadar yıldız verilerek, kalitesi 
belgelendirilmektedir. Fakat hak edilen yıldızla kalitenin tam olarak örtüşmediği 
düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın temel problemi Türkiye’de uygulanan yıldız 
sistemine göre otellerin sahip olduğu yıldız sayısı ve sunduğu hizmet kalitesi eşdeğer 
midir? şeklinde ifade edilebilir. Bu sorunun cevabını vermek elbette zordur. Bu kapsamda 
hizmetten asıl faydalananların deneyimleri önemli bir klavuz olacaktır. Teknolojinin 
gelişimiyle birlikte araştırma ve bilgi edinme oldukça kolaylaşmıştır. Potansiyel müşteriler 
araştırmaları neticesinde tatillerini planladıkları destinasyon ve tesis hakkında oldukça 
detaylı bilgiye ulaşabilmektedirler. Özellikle internet ve sosyal medya bu konuda giderek 
önem kazanmaya başlamıştır. İnsanlar deneyimlerini internet üzerinden paylaşarak diğer 
insanlara yol göstermekte gittikleri destinasyon hakkında ve özellikle konakladıkları 
otelin kalitesi hakkında önemli bilgiler paylaşmaktadır. Özellikle konaklama tesisleriyle 
ilgili bilgi ve müşteri yorumlarının şeffaf bir şekilde paylaşıldığı TripAdvisor.com konuyla 
ilgili önemli bir kaynak niteliğindedir. İlgili web sitesinde insanların otellerle ilgili 
yorumlarına ve görsel paylaşımlarına ulaşmak oldukça kolay olup, insanların zihninde 
inceledikleri otelle ilgili kalite imajının şekillenmesinde oldukça faydalıdır.  

Bu kapsamda araştırmada TripAdvisor.com web sitesinde yer alan Antalya ilindeki 5 
yıldızlı otellere ait 500 müşteri yorumu incelenerek içerik analizine tabi tutulmuştur. 
İçerik analizi; çeşitli metinlerin içeriğini naif bir okumaya kendini doğrudan vermeyen 
temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak amacı ile metodik, sistematik, objektif ve 
imkanı varsa nicel bir şekilde incelenmesini sağlayan bir tekniktir (Robert ve Bouillaget, 
1997’den aktaran Bilgin, 2014: 2). Yapılan içerik analizi neticesinde elde edilen veriler 
birim ya da öğelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koyan 
frekans analiziyle sayısallaştırılmış ve tablolaştırılmıştır. Özellikle aynı yorumda birden 
fazla olumlu veya olumsuz görüşlerin bulunması ve yorum içinde farklı konularda görüş 
bildirilmesi gibi nedenler bu çalışmada frekans analizinin tercih edilmesinde rol 
oynamıştır. İlgili sayfadan Ekim 2017 ve Kasım 2017 arasında elde edilen veriler otellerde 
hizmet veren departmanlara göre ayrıştırılmış olup olumlu ve olumsuz yorumlar olarak 
gruplandırılmıştır. 
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6. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma kapsamında öncelikle Antalya bölgesinde yer alan ve rastgele seçilen 5 yıldızlı 
otellere dair yapılan yorumlar incelenmiştir. Oteller belirlenirken tarafsız olmak amacıyla 
özellikle kendi kalite standartları olan, ulusal ve uluslararası zincir oteller tercih 
edilmemiştir. Bu kapsamda 23.757 yorum içerisinde ‘Kalite’ ve ‘Yıldız’ anahtar kelimeleri 
kullanarak arama yapılmış ve ilgili yorumlar tespit edilmiştir. Yorumların içerik analizi 
yapılırken özellikle hizmet kalitesi ve otelin sahip olduğu yıldız sistemine yönelik içerikler 
belirlenmiş, sıfat ve ironi içeren söylemler dikkate alınmamıştır. İlgili analiz sonucu 
aşağıda yer alan tablo 1.’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Kalite ve Yıldız Vurgusu Yapan Yorumların Dağılımı 
 Mükemmel Çok İyi Ortalama Kötü Berbat Toplam 

Kalite 127 38 22 19 12 218 

Yıldız 59 16 38 21 39 173 

Tablo 1. otel müşterilerinin yorumlarında özellikle kalite ve otelin sahip olduğu yıldız 
sayısına vurgu yapan yorumları göstermektedir. Tablo incelendiğinde ‘Kalite’ vurgusu 
yapan yorumların 127 tanesinin ‘Mükemmel’ ve 38 tanesinin ‘Çok İyi’ olarak 
nitelendirildiği görülmektedir. Yorumları incelenen otellerin beş yıldızlı olması dolayısıyla 
mükemmel ve çok iyi seçeneklerinin toplam yorum içinde fazla olması beklenen bir 
durumdur. Önemli olan olumsuz yorumların en aza indirilmesi hatta sahip olduğu yıldızı 
temsil etmesi açısından tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu bağlamda ortalama ve 
altındaki yorumların olumsuz olarak değerlendirilmesi mümkündür. Tablo incelendiğinde 
yapılan yorumların 22 tanesi ‘Ortalama’, 19 tanesi ‘Kötü’ ve 12 tanesi ‘Berbat’ olarak 
nitelendirilmiştir. Bu kapsamda kaliteye vurgu yapan yorumların toplamda 53 tanesinin 
olumsuz olduğu söylenebilir. Otelin sahip olduğu yıldız sistemine vurgu yapan yorumların 
59 tanesinin ‘Mükemmel’ ve 16 tanesinin ‘Çok İyi’ olarak nitelendirildiği görülmektedir. 
Ortalama ve altı yorumlar incelendiğinde 38 tanesinin ‘Ortalama’, 21 tanesinin ‘Kötü’ ve 39 
tanesinin ‘Berbat’ olarak nitelendirildiği dolayısıyla sahip olunan yıldız sayısına vurgu 
yapan yorumların toplam 98 tanesinin olumsuz olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın diğer bulguları Antalya ilindeki 5 yıldızlı oteller için yapılan yorumlardan 
rastgele seçilen 500 yorum üzerinden detaylı içerik analizine tabi tutularak elde edilmiştir. 
Oteller ve ilgili yorumlar daha önce de anlatıldığı gibi tarafsızlığı korumak amacıyla kalite 
standartlarının belirli olduğu uluslararası ve ulusal otel zincirleri elenerek seçilmiştir. İlgili 
bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 2: Otellerle İlgili Müşteri Yorumlarının Dağılımı 
 n % 

Derecelendirme 

Berbat 31 6,2 
Kötü 53 10,6 

Ortalama 176 35,2 
Çok iyi 140 28,0 

Mükemmel 100 20,0 
Toplam 500 100,0 

Tablo 2. otellere ilişkin müşteri yorumlarının dağılımını göstermektedir. Tablo 
incelendiğinde yapılan yorumlardan 31 tanesinin (% 6,2) ‘Berbat’, 53 tanesinin (% 10,6) 
‘Kötü’, 176 tanesinin (% 35,2) ‘Ortalama’, 140 tanesinin (% 28) ‘Çok İyi’ ve 100 tanesinin 
(% 20) de ‘Mükemmel’ olarak nitelendirildiğini göstermektedir. Ortalama ve altındaki 
yorumların 260 tanesinin (% 52) 5 yıldızlı oteller için olumsuz olarak nitelendirilebileceği 
dolayısıyla hizmet kalitesinin sahip olunan yıldız sayısıyla tam olarak örtüşmediği 
söylenebilir. 
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Tablo 3: Otel Çalışanlarına İlişkin Müşteri Yorumlarının Dağılımı 
Personel (Genel)  Toplam* 

Olumlu Yorum 
n 228 270 

% 45,6 54 

Olumsuz Yorum 
n 42 270 
% 8,4 54 

*500 yorum içinde ilgili bölüme ilişkin yapılan yorum toplamını göstermektedir. 

Tablo 3. otel çalışanlarına ilişkin müşteri yorumlarının dağılımını göstermektedir. Tablo 
incelendiğinde 228 tane yorumda (% 45,6) otel çalışanlarına ilişkin olumlu görüş 
bildirilmiş olup 42 tanesinde (% 8,4) ise olumsuz görüş bildirilmiştir. Bu durumda genel 
olarak müşterilerin hizmet aldığı otelin çalışanlarından memnun olduğu sonucuna 
ulaşılabilir. Fakat 5 yıldızlı otel kalitesinde beklenen yüksek derecede memnuniyet 
olduğundan olumsuz yorumların en az düzeye indirilmesi önemlidir. 

Tablo 4: Ön Büro Departmanı İle İlgili Yorumların Dağılımı 
 Olumlu Yorum Olumsuz Yorum Toplam* 

n % n % n % 
Ön Büro (Genel) 12 2,4 4 ,8 16 3,2 

Resepsiyonist  25 5 6 1,2 31 6,2 
Bellboy 14 2,8 6 1,2 20 4 

Bilgilendirme 4 ,8 5 1 9 1,8 
Lobi 7 1,4 4 ,8 11 2,2 

*500 yorum içinde ilgili bölüme ilişkin yapılan yorum toplamını göstermektedir. 

Tablo 4. ilgili otellerin ön büro departmanı ile ilgili yorumların dağılımını göstermektedir. 
Yapılan içerik analizinde genel olarak ön büro departmanın yanında resepsiyonist, 
bellboy, bilgilendirme, lobi hizmetlerindeki yorumlar ayrıca değerlendirmeye alınmıştır. 
Bu kapsamda ön büro ile ilgili genel yorumların 12 tanesinin (% 2,4) olumlu yorumlar 
olduğu, 4 tanesinin (0,8) ise olumsuz olduğu görülmektedir. resepsiyonistlere ait 
görüşlerin 25 tanesi (% 5) olumlu, 6 tanesinin (% 1,2) olumsuz olduğu, bellboylara ait 
görüşlerin 14 tanesinin (2,8) olumlu, 6 tanesinin (% 1,2) olumsuz olduğu, bilgilendirme 
hizmetlerine ait görüşlerin 4 tanesinin (% 0,8) olumlu, 5 tanesinin (% 1) olumsuz olduğu 
ve lobi ile ilgili görüşlerin ise 7 tanesinin ( %1,4) olumlu ve 4 tanesinin (0,8) olumsuz 
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda genel olarak ön büro departmanıyla ilgili 
memnuniyetin ve dolayısıyla hizmet kalitesi algısının olumlu olduğu söylenebilir. 

Tablo 5: Mutfak Departmanı İle İlgili Yorumların Dağılımı 
 Olumlu Yorum Olumsuz Yorum Toplam* 

n % n % n % 
Mutfak (Genel/Açık Büfe) 221 44,2 54 10,8 275 55 

Yemeğin Kalitesi 145 39 86 17,2 231 46,2 
Yemek Çeşitliliği 163 32,6 87 17,4 250 50 

Yemeğin Servis Edilme Şekli 59 11,8 34 6,8 93 18,6 
Mutfak Personeli 32 6,4 - - 32 6,4 

*500 yorum içinde ilgili bölüme ilişkin yapılan yorum toplamını göstermektedir. 

Tablo 5. ilgili otellerin mutfak departmanıyla ilgili müşteri yorumlarının dağılımını 
göstermektedir. Tablo incelendiğinde mutfak departmanıyla ilgili genel yorumların 
toplamda 275 (% 55) tane olduğu bunların 221 tanesinin (% 44,2) olumlu, 54 tanesinin 
(% 10,8) ise olumsuz olduğu dolayısıyla mutfak hakkında genel olarak olumlu 
düşüncelerin hakim olduğu söylenebilir. Yapılan detaylı içerik analizi sonucunda mutfak 
departmanı hizmetleri yemeğin kalitesi, yemek çeşitliliği, yemeklerin servis edilme şekli 
ve mutfak personeli olarak ele alınmıştır. Analiz sonucunda yemeğin kalitesine ilişkin 
görüşlerin 145 tanesinin (% 39) olumlu, 86 tanesinin (% 17,2) ise olumsuz olduğu, yemek 
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çeşitliliğine ilişkin görüşlerden 163 tanesinin (% 32,6) olumlu, 87 tanesinin (% 17,4) 
olumsuz olduğu, yemeklerin servis edilme şekillerine ilişkin görüşlerden 59 tanesinin (% 
11,8) olumlu, 34 tanesinin (% 6,8) ise olumsuz olduğu ve mutfak personeline ilişkin 
görüşlerin ise 32 tanesinin (% 6,4) de olumlu olduğu hiç olumsuz yoruma rastlanılmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 6: Yiyecek-İçecek Departmanı İle İlgili Yorumların Dağılımı 
 Olumlu Yorum Olumsuz Yorum Toplam* 

n % n % n % 
Yiyecek-İçecek Departmanı (Genel) 14 2,8 19 3,8 33 6,6 

Servis Kalitesi 18 3,6 13 2,6 31 6,2 
Temizlik 72 14,4 32 6,4 104 2,8 

Ortam/Atmosfer 3 ,6 8 1,6 11 2,2 
Servis Görevlisi 36 7,2 3 ,6 39 7,8 
İçecek Çeşitliliği 18 3,6 8 1,6 26 5,2 

*500 yorum içinde ilgili bölüme ilişkin yapılan yorum toplamını göstermektedir. 

Tablo 6. ilgili otellerin yiyecek-içecek departmanı ile ilgili yorumların dağılımını 
göstermektedir. Yiyecek-içecek departmanı geneline ilişkin toplamda 33 (% 6,6) tane 
yorum bulunmakta olup bu yorumlardan 14 tanesini (% 2,8) olumlu, 19 tanesinin (% 3,8) 
ise olumsuz olduğu görülmektedir. Detaylı içerik analizi sonucunda servis kalitesine ilişkin 
görüşlerden 18 tanesinin (% 3,6) olumlu, 13 tanesinin (% 2,6) olumsuz olduğu, restoranın 
ortamı (atmosferi) hakkındaki görüşlerden 3 tanesinin (% 0,6) olumlu, 8 tanesinin (% 1,6) 
olumsuz olduğu görülmektedir. İlgili departmanla ilgili en çok olumsuz yorumun temizlik 
konusunda (32 tane % 6,4) yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 7: Kat Hizmetleri Departmanı İle İlgili Yorumların Dağılımı 

Kat Hizmetleri Departmanı 
Olumlu Yorum Olumsuz Yorum Toplam* 

n % n % n % 

Odalar 75 15 35 7 110 22 

Temizlik 96 19,2 26 5,2 122 24,4 
Odaların Rahatlığı 12 2,4 12 2,4 24 4,8 

Odaların Dekorasyonu 3 ,6 17 3,4 20 4 

Eşyaların Genel Durumu 2 ,4 25 50 27 5,4 

Klima 1 ,2 9 1,8 10 2 
Minibar 5 1 6 1,2 11 2,2 
Gürültü - - 9 1,8 9 1,8 

*500 yorum içinde ilgili bölüme ilişkin yapılan yorum toplamını göstermektedir. 

Tablo 7. kat hizmetleri departmanı ile ilgili yorumlara yönelik yapılan içerik analizi 
bulgularını göstermektedir. Tablo incelendiğinde odaların genel durumu ile ilgili 75 tane 
(% 15) olumlu, 35 tane (% 7) olumsuz yorum, odaların temizliği ile ilgili 96 tane (% 19,2) 
olumlu, 26 tane (% 5,2) olumsuz yorum, odaların rahatlığı ile ilgili 12 tane (% 2,4) olumlu, 
12 tane (% 2,4) olumsuz yorum, odaların dekorasyonu ile ilgili 3 tane (% 0,6) olumlu ve 
17 tane (% 3,4) olumsuz yorum bırakıldığı görülmektedir. Eşyaların genel durumuna 
ilişkin görüşlerden ise 25 tanesinin (% 50) olumsuz olduğu, odalarda bulunan klimaya 
ilişkin görüşlerin 9 tanesinin (% 1,8) olumsuz olduğu, minibar ile ilgili görüşlerin 6 
tanesinin (% 1,2) olumsuz olduğu görülmektedir. Yorumlar incelendiğinde odalara ilişkin 
gürültü durumu hakkında olumlu görüşlere rastlanılmadığı fakat 9 tane (% 1,8) olumsuz 
görüş bildirildiği görülmektedir. 

Tablo 8. otellerde sunulan diğer hizmetlere ilişkin yorumları göstermektedir. Diğer 
hizmetler başlığında içerik analizine tabi tutulan yorumlarda geçen rekreatif faaliyetler, 
otel konumu, genel alanlar, bahçe/peyzaj, animasyon/eğlence, spor salonu, havuz, 
hamam/sauna/spa, internet, sağlık hizmetleri konuları ele alınmıştır. Tablo incelendiğinde 
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oteldeki rekreaktif faaliyetlere ilişkin 74 tane (% 16,8) olumlu, 3 tane (% 0,6) olumsuz, 
otel konumuna ilişkin 25 tane (% 5) olumlu, 3 tane (% 0,6) olumsuz, genel alanlara ilişkin 
79 tane (% 15,8) olumlu, 8 tane (%1,6) olumsuz, bahçe ve peyzaj düzenlemesine ilişkin 12 
tane (% 2,4) olumlu, görüş bildirildiği görülmektedir. Tablo incelendiğinde diğer hizmetler 
başlığında en fazla görüşün animasyon ve eğlence hizmetlerinde bırakıldığı görülmektedir. 
Toplam 165 (% 33) yorumdan 139 tanesinin (% 27,8) olumlu görüşler olduğu ve 26 (% 
5,2) tanesinin ise olumsuz görüş içeren yorumlar olduğu görülmektedir. İlgili başlıktaki 
diğer bulgular tabloda yer almaktadır. 

Tablo 8: Otellerle İlgili Diğer Yorumların Dağılımı 
 Olumlu Yorum Olumsuz Yorum Toplam* 

n % n % n % 
Rekreatif Faaliyetler 74 16,8 3 ,6 77 17,4 

Otel Konumu 25 5 3 ,6 28 5,6 
Genel Alanlar 79 15,8 8 1,6 87 17,4 
Bahçe/Peyzaj 12 2,4 - - 12 2,4 

Animasyon/Eğlence 139 27,8 26 5,2 165 33 
Spor Salonu 3 ,6 1 ,2 4 ,8 

Havuz 57 11,4 29 5,8 86 17,2 
Hamam/Sauna/Spa 19 3,8 1 ,2 20 4 

İnternet 5 1 24 4,8 29 5,8 
Sağlık Hizmetleri 1 ,2 2 ,4 3 ,6 

*500 yorum içinde ilgili bölüme ilişkin yapılan yorum toplamını göstermektedir. 

7. Sonuç ve Öneriler 

Kalite, Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti tüketici odaklı kavramlar olup birbiriyle 
ilişkilidir. Hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin oluşmasında kalite faktörü oldukça 
önemlidir. Tüketici zihninde kalite algısının oluşması için birçok faktörün bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Örneğin turizm sektöründe hizmet kalitesinden 
söz edebilmek için fiziksel özelliklerin yanında işletme çalışanlarının dış görünümü, tutum 
ve davranışları, duyarlılığı, empati yeteneği, mesleki donanımı, sunulan yemeğin çeşitliliği, 
lezzeti, temizlik ve hijyen durumları, güvenlik gibi birçok hususta üst düzeyde 
memnuniyetin sağlanması gerekmektedir. Sunulan hizmetten memnun olan tüketicinin 
algıladığı hizmet kalitesi de olumlu olacaktır. Nitekim literatür incelendiğinde (Abdullah 
ve Rozario, 2009; Fen ve Lian, 2007;  Zeithmal ve Bitner, 1996; Anderson vd., 1997) bu 
görüşü destekleyen çalışmaların olduğu görülmektedir. Örneğin, Doğan (2010) 
çalışmasında tüketicinin beklentilerinin hizmeti aldıktan sonra gerçek doyumla bire bir 
örtüşmesi halinde hizmetin kaliteli olduğundan söz edilebileceğini belirtmiştir.  Bu 
kapsamda, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve müşteri sadakati kavramlarının 
birlikte değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Müşteri memnuniyetinin artmasının, 
olumlu hizmet kalitesi algısı ve akabinde müşteri sadakatini sağlayacağı dolayısıyla bu üç 
kavram arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu literatürde de (Moutinho, 
Albayrak ve Caber, 2011;  Rodgers vd., 2005; Cronin ve diğ., 2000; Zeithaml vd.,1996) 
desteklenmektedir. Bu çalışma da müşteri memnuniyetinden yola çıkarak otelcilikte 
kullanılan yıldız sistemi ile sunulan hizmet kalitesinin örtüşüp örtüşmediğine 
odaklanılmıştır. 

İnsanlar kısıtlı zaman ve bütçeyle tatil planı yapmakta ve bu süreçten memnun ayrılmak 
istemektedir. Bu kapsamda otellerin sahip olduğu yıldız sayısının önemli bir etken olduğu 
görülmektedir. Otelin sahip olduğu yıldız sayısı arttıkça hizmet kalitesinin ve 
memnuniyetin artacağından yola çıkarak 5 yıldızlı otellerin en üst kalite seviyesinde 
hizmet sundukları fikri etkili olabilmekte fakat tek başına bir etken değildir. Tercih edilen 
otel beş yıldızlı da olsa ilgili otel hakkında önceki deneyimleri öğrenmek sağlıklı bir karar 
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vermede etkili bir yöntemdir. Bu süreçteki en önemli kaynakların başında da önceki tatil 
ve otel deneyimlerinin yoğunlukla paylaşıldığı web siteleri gelmektedir. Dünya genelinde 
en çok kullanılan ortamlardan birisi tripadvisor.com’dur.  Bu araştırmada tatil 
deneyimlerinin paylaşıldığı tripadvisor.com web sitesinde yer alan yorumlar 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle 23.757 yorum içerisinde ‘Kalite’ ve ‘Yıldız’ 
anahtar kelimeleri kullanarak arama yapılmış ve ilgili yorumlar tespit edilmiştir. İlgili 
sonuçlar değerlendirildiğinde genel olarak ‘Kalite’ vurgusunun yapıldığı olumlu 
yorumların fazla olduğu (127 ‘Mükemmel’ 38 ‘Çok İyi’) tespit edilmiş fakat düşük oranda 
da olsa olumsuz yorumlarında (22 ‘Ortalama’, 19 ‘Kötü’ ve 12 ‘Berbat’) var olduğu 
görülmektedir. Beş yıldızlı otellerde hizmet kalitesinin de yüksek düzeyde olduğu 
varsayımıyla olumlu yorumların oranının yüksek çıkması önemli bir sonuç olup olumsuz 
düşüncelerin de sebeplerinin araştırılması ve en aza indirilmesi hatta mümkünse tam 
memnuniyet ve yüksek düzeyde hizmet kalitesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların 
arttırılması önerilmektedir. ‘Yıldız’ vurgusunun yapıldığı yorumlar incelendiğinde 
ortalama ve altı düzeyde verilen cevapların olumsuz olarak nitelendirildiği dolayısıyla 
yıldız sayına yönelik değerlendirmelerin çoğunluğunun (38 ‘Ortalama’, 21 ‘Kötü’ ve 39 
‘Berbat’) tespit edilmiştir. Yıldız sayısına yönelik memnuniyetin az ama kaliteye yönelik 
memnuniyetin yüksek çıkması beklenen bir durum olmamakla birlikte nedenlerinin 
araştırılması ve önlem alınması önemlidir. Bu durumun ödenen fiyat ve alınan hizmet 
arasındaki düşünceden, kısaca müşteri gözüyle fiyatların düşük olduğu beş yıldızlı otellere 
yönelik ‘düşük fiyat, düşük hizmet’ düşüncesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın diğer sonuçları Antalya bölgesinde beş yıldıza sahip otellere yönelik ilgili 
siteye bırakılan yorumların içerik analizine tabi tutulmasıyla elde edilmiştir. Bu kapsamda 
Otellere yönelik genel değerlendirmelere bakıldığında da ‘olumsuz olarak nitelendirilen 
yorumların (176 ‘Ortalama’, 53 ‘Kötü’ ve 31 ‘Berbat’ olmak üzere toplamda 260 yorum) 
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyeti ve hizmet 
kalitesinin sahip olunan yıldız sayısıyla tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Diğer 
sonuçlar incelendiğinde genel olarak personele yönelik algıların olumlu olduğu (n=228, % 
45,6) görülmektedir. Departmanlar bazındaki sonuçlar değerlendirildiğinde genel olarak 
olumlu algıların olduğu görülmektedir. Departmanlar bazında en fazla dikkat çeken 
memnuniyetsizlik yorumlarının mutfak departmanında özellikler yemeklerin çeşitliliği 
(n=87, % 17,4 ) ve yemeklerin kalitesi ve lezzeti (n=86, % 17,2) konularında 
belirtilmesidir. Bununla birlikte yiyecek-içecek departmanında temizlik konusunda 
olumsuz görüşlerin (n=32, % 6,4) daha çok anlatıldığı ve kat hizmetleri departmanında da 
odaların genel durumuyla ilgili olumsuz görüşlerin (n=35, % 7) anlatıldığı görülmektedir. 
Oteller ait diğer hizmetlere dair bırakılan yorumlarda ise en fazla olumlu görüşün 
animasyon ve eğlence hizmetlerinde (n=139, % 27,8) ve en fazla olumsuz yorumun da 
havuz hizmetleriyle (n=29, % 5,8) ilgili olduğu görülmektedir. Yukarıda bahsedilen 
olumsuz yorumlarda göz ardı edilmemesi gereken husus aynı hizmetlerle ilgili olumlu 
yorumların da olduğudur. Zira olumsuz yorumların bırakılması elbette o hizmetin 
tamamen kusurlu olduğunu ya da olumlu yorumların yoğunlukta olduğu hizmetlerin de 
tamamen kusursuz hizmetin sunulduğunu göstermemektedir. Hizmet alınan otelin beş 
yıldızlı olduğu ve hizmet kalitesinin de bu doğrultuda yüksek düzeyde olduğu 
düşüncesiyle hareket eden müşteriler kusurlu hizmeti kabul etmemektedirler. Sunulan 
hizmetin sahip olunan yıldızla örtüşmesini beklemektedirler. Bu doğrultuda Türkiye’de 
uygulanan yıldız sisteminin önemli olduğu, genel olarak fiziksel özelliklere vurgu yapıldığı 
ve özellikle hizmet kalitesinin değerlendirilmesi konusunda yetersiz olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda yıldız sistemi dahilinde sınıflandırma kriterlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda Hizmet kalitesinin 
değerlendirilmesi konusunda literatürde Parasuraman tarafından geliştirilen ‘SERVQUAL 
Hizmet Kalitesi Model’inin temel alınabileceği düşünülmektedir. Bu modelde hizmet 
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kalitesi 5 boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar arasında fiziksel somut özellikler, güvenilirlik, 
heveslilik (ilgi), güven ve empati yer almaktadır. Bu boyutlar çerçevesinde yıldız sistemine 
ilişkin yönetmelik ve bakanlık formları değerlendirildiğinde fiziksel somut özellikler 
boyutu, işletmenin görünümünü, işletmede bulunan araç gereç ve donanımları, 
çalışanların dış görünümünü ve temizliğini ifade etmektedir. Türkiye’deki ilgili yönetmelik 
çalışanların dış görünümü ve temizliğini de içermekte olup genellikle işletmenin fiziksel 
özellikleri ve niteliklerini kapsamaktadır. Dolayısıyla Parasuraman’ın hizmet kalitesi 
modelindeki somut (fiziksel) özellikler başlığı açısından yeterli olduğu söylenebilir. 

 Parasuraman’ın hizmet kalitesi ölçeğinin ikinci boyutu güvenilirlik olup, müşteriye hizmet 
sunumunun müşteriye taahhüt edilen sürede ve tam olarak yerine getirilmesini ifade 
etmektedir. Bu boyut açısından yönetmelik ve bakanlık değerlendirme raporu 
incelendiğinde güvenilirlik boyutuyla ilişkili her hangi bir değerlendirme kriterine 
rastlanılmamıştır. 

 Parasuraman’ın hizmet kalitesi ölçeğinin üçüncü boyutu heveslilikttir ve müşteriye hızlı 
bir şekilde hizmet sunmasını ve müşteriye yardımcı olma konusunda istekli olmasını ifade 
etmektedir. Yönetmelikte bunu içeren bir ifadeye rastlanmamakla birlikte bakanlık 
formunda ‘yönetim ve personel’ başlığı altında  ‘müşteri isteğinin karşılanma süresi’ 
şeklinde bir kritere rastlanmıştır. Bu ifade heveslilik boyutunu kısmen temsil edebileceği 
fakat genişletilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Parasuraman’ın hizmet kalitesi ölçeğinin dördüncü boyutu güven boyutu olup işletme 
çalışanlarının bilgili ve donamlı olmalarını, müşteriye nazik davranmalarını ve müşteriye 
güven verebilmelerini ifade etmektedir. İlgili yönetmelik incelendiğinde güven boyutunu 
içermediği fakat Bakanlık değerlendirme formunda ‘personelin mesleki bilgi ve görgü 
seviyesi ile müşteriye davranışları’ bir kriterin bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda da 
çalışmaların yapılarak kriterlerin genişletilmesi gerektiği önerilmektedir.  

Parasuraman’ın hizmet kalitesi ölçeğinin beşinci boyutu empatidir. Empati boyutu 
müşteriyi anlama, müşterilerle iyi iletişim kurma ve müşterilere bireysel ilgi gösterme 
anlamına gelmekle birlikte hem yönetmelikte hem de bakanlık formunda bunu içeren bir 
madde görülmemektedir. Dolayısıyla empati ve iletişim gibi konular hakkında detaylı 
çalışmaların yapılması ve ilgili kriterlere dahil edilmesi önerilmektedir. 
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