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MÜŞTERİ DENEYİMİ, DENEYİMSEL DEĞER VE DAVRANIŞSAL NİYETLER 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP’TE YER ALAN 
RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Sinan ÇAVUŞOĞLU 

Bülent DEMİRAĞ 

 

Öz Araştırma Gaziantep’te yer alan restoran işletmelerini ziyaret eden tüketicilerin yaşamış oldukları deneyimlerinin davranışsal niyet ve boyutları (tekrar ziyaret etme, tavsiye etme, daha fazla ödemeye razı olma) üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Evreni temsil edebileceği göz önünde bulundurularak örneklem sayısı ise 510 olarak belirlenmiştir. Araştırmada hipotezlerin test edilmesi için SPSS, AMOS ve Smart PLS 3 (Partial Least Squares) istatistik programları kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre müşteri deneyiminin davranışsal niyeti ve deneyimsel değeri; deneyimsel değerin ise davranışsal niyeti pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Davranışsal niyetin boyutları incelendiğinde müşteri deneyimi tavsiye ve daha fazla ödemeye razı olma niyetini pozitif bir şekilde etkilerken, deneyimsel değer boyutların tamamını pozitif bir şekilde etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Müşteri Deneyimi, Deneyimsel Değer, Tekrar ziyaret etme niyeti, Tavsiye etme niyeti, Daha fazla ödemeye razı olma niyeti 
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER 

EXPERIENCE, EXPERIMENTAL VALUE AND BEHAVIORAL INTENTIONS: AN 

APPLICATION ON RESTAURANTS IN GAZIANTEP 

Abstract 

The research was conducted to determine the effect of the experiences of 

consumers, who have been visiting the restaurants in Gaziantep, on the 

behavioral intentions and dimensions (revisit, recommendation, willingness to 

pay more). Considering that it can represent the universe, the number of samples 

was determined as 510. SPSS, AMOS and Smart PLS 3 (Partial Least Squares) 

statistical programs were used in order to test the hypotheses. As a result of the 

study, it was concluded that the customer experience positively influenced the 

behavioral intention and experiential value. According to the results of the study, 

it was concluded that the customer experience positively affected the behavioral 

intention and the experiential value. In addition, the experiential value positively 

affected the behavioral intention. The dimensions of behavioral intentions were 

examined, it was found that the customer experience positively affected the 

intention to recommend and intention to willingness to pay more, and also the 

customer experience positively affected all experiential value dimensions.  
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Keywords: Customer experience, Experimental value, Intention to revisit, 

Intention to recommend, Intention to willingness to pay more.  

GİRİŞ Küresel rekabet olgusu, rekabet ortamında varlıklarını sürdürmeye çalışan işletmeleri, müşterilerini tüm yönleri ile tanımaya zorlamaktadır. Bu kapsamda tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tanımlanması, bunlara cevap verebilecek ürün konseptinin oluşturulması ve nihayetinde müşteri algısını yansıtan deneyiminin ölçümlenmesi önemli gözükmektedir. Müşteriler, ürün performansına ek olarak almış oldukları hizmete de değer vermektedir. 
Deneyimsel tüketim çağında, tüketiciler artık deneyime daha fazla odaklanmış 
ve iyi bir deneyim elde etmek için tekrar ziyaret etmeye, başkalarına tavsiyede 
bulunmaya ve daha fazla para harcamaya istekli görünmektedir. Bu durum, işletmelerin, tüketicilerin ilgisini çekebileceği ve yeni pazarlama eğilimlerini kullanabildiği sürece, şirketlerin gelecekteki rekabet avantajlarını artırabileceği anlamına gelmektedir. Bu çalışmada müşteri deneyimi, deneyimsel değer ve davranışsal niyet boyutları ilişkisel olarak incelenmektedir. Değişkenlere ilişkin böyle bir modelin oluşturulmasında, konuya bütüncül bir perspektif sunarak literatürdeki boşluğa katkı sağlanması düşüncesi yatmaktadır. Literatürde yapılan incelemelerde, özellikle davranışsal niyeti tüm boyutlarıyla inceleyen ayrıntılı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu kapsamda restoran işletmelerinde müşteri deneyimi, 
deneyimsel değer ve davranışsal niyetin alt boyutlarına yönelik değişkenlerin ilişkilerine odaklanılmıştır. 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Müşteri Deneyimi İşletmelerin küresel pazarda varlığını devam ettirebilmesi adına rekabet avantajı elde etmesi önemli bir unsurdur (Gentile vd., 2007). Rekabet avantajı 2000’li yılların ortalarından itibaren işletmelerin tüketicilere yaşattıkları eşsiz 
deneyimler sayesinde birer farklılaşma aracı olarak kullanılmıştır (Mascarenhas 

vd., 2006: 397). Deneyim, hayat boyu edinilen bilgilerin tamamı, tecrübe şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle algılanan öznel duygu deneyimi tanımlamaktadır(Beeho & Prentice, 1997: 75). 

Berry vd. (2002) işletmelerin müşterilere tatmin edici bir deneyim sunarak rekabet edebilmeleri için insanların satın alma sürecinde tespit ettikleri tüm “ipuçlarını” düzenlemeleri gerektiğini önermektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak müşteri deneyimi, “müşteriler ile mal/hizmet/marka veya işletmeler arasındaki etkileşim” olarak ifade edilmektedir. Bu deneyim kişiseldir ve müşterinin farklı düzeylerde (rasyonel, duygusal, duyusal, fiziksel ve manevi) katılımını 
gerektirmektedir (Gentile vd. 2007: 397). Meyer ve Schwager (2007: 2) müşteri deneyimini, müşterilerin bir işletmeyle doğrudan veya dolaylı temas kurdukları içsel ve öznel yanıt olarak tanımlamışlardır. Meyer ve Schwager’e göre doğrudan temas satın alma, kullanma ve hizmet sırasında meydana gelmekte ve genellikle müşteri tarafından başlatılmaktadır. Dolaylı temas ise çoğunlukla bir işletmenin mal, hizmet veya markalarının temsilcileriyle planlanmamış karşılaşmalarını 



1518 içerir. Genellikle negatif/pozitif ağızdan ağıza iletişimler, reklamlar, haber raporları, incelemeler vb. durumlar dolaylı temasın örnekleri arasındadır. Verhoef vd. (2009: 32) müşteri deneyimi yapısının doğada bütünsel olduğunu ve müşterinin işletmeye duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal ve ilişkisel tepkiler verdiğini ifade etmişlerdir. Verhoef vd., deneyimin sadece işletmenin kontrol edebileceği unsurlar tarafından (ör. hizmetler, atmosfer, çeşitler, fiyat) değil, aynı zamanda işletmenin kontrolü dışındaki unsurlar (örneğin, başkalarının etkisi, alışveriş amacı) tarafından da oluştuğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, müşteri deneyiminin, deneyimin arama, satın alma, tüketim ve satış sonrası aşamaları da dâhil olmak üzere toplam deneyimi kapsadığını ve birden fazla perakende kanalını içerebildiğini ifade etmişlerdir. Deneyimsel pazarlama Schmitt (1999)’in deneyim modülü olarak oluşturduğu müşteri deneyim boyutlarından oluşmaktadır. Schmitt, işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için geliştirmiş olduğu modelde deneyim boyutlarını duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal ve ilişkisel olarak beş boyutta ele almaktadır. Modüller, farklı yapılara ve süreçlere sahiptir. Duyusal 

deneyim, beş duyu organımız olan görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma 
yoluyla duyulara hitap eder (Nagasawa, 2008: 314). Duygusal deneyim, müşterilerin içsel duygusunu ve mal/hizmetlerin tüketilmesi ile oluşan diğer duyguları yansıtır (Yang & He, 2011). Düşünsel deneyim, müşterinin yeni bir fikir geliştirmesinde veya bir şirket ya da ürünleri hakkında yaratıcı düşünmesi için onları harekete geçiren deneyim türüdür (Schmitt, 1999: 61). Davranışsal 
deneyim, fiziksel deneyimlere odaklanarak, yaşam tarzlarını ve alternatif yaşam biçimlerini etkilemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel deneyim, mal ve hizmetlerin satın alma ve kullanım sürecinde, tüketicilerin sosyal topluluklar ve sosyal kurumlar ile bağlantı kurmasını sağlar (Chang vd., 2011: 309). 
Deneyimsel Değer Blattberg (1998) müşterilerin işletmeler için en kritik varlık olduğuna dikkat çekerek, işletmelerin müşteri değerinin uzun vadeli yönetimine odaklanması gerektiğini ve müşterileri ile ilişkilerini her zaman geliştirip sürdürmesi gerektiğini ifade etmiştir. Hangi faktörlerin müşteri değeri yarattığını anlamak, pazarlama alanında oldukça önemli bir konudur  (Gültekin & Kement, 2018). Kotler ve Armstrong (2000)’a göre rekabet avantajını korumak için özel ve yenilikçi müşteri değeri yaratmak gereklidir. Değer, faydalar ve fedakârlıklar arasındaki karşılaştırma olarak tanımlanmıştır (Monroe, 1991). Strauss ve Frost (2002) ise değerin inanç, tutum ve deneyimlerin bir kombinasyonu olduğunu ileri sürmüştür. Farklı bakış açıları değerlendirildiğinde değerin en önemli özelliği bireyler için öznel bir durum oluşturmasıdır. Yani müşteriler farklı deneyimlerle farklı deneyimsel değerler elde edebilirler (Yuan & Wu, 2008). Bu açıklamalar ışında Mathwick vd. (2001: 41) deneyimsel değeri, ürünlerin doğrudan kullanımı veya mesafeli takdirini içeren algı ve etkileşimler olarak tanımlamışlardır. Değer müşterilere içsel ve dışsal faydalar sağlar (içsel/dışsal değerler) (Babin & Darden, 1995). İçsel fayda, bir görevi veya işi başlatma ve bitirmek olarak ifade edilirken, dışsal fayda, bir süreci tamamlamanın vermiş olduğu zevk ve 



1519 mutluluğu içermektedir (Babin, vd., 1994). İçsel/dışsal boyuta ek olarak, 
Holbrook (1999) deneyimsel değere aktif/reaktif bir boyut eklemiştir. Değer bireyin kendisi üzerinden hareket ederse aktif, ancak bireyi harekete geçirirse reaktif olarak oluşmaktadır. Mathwick vd. (2001), algılamalar (içsel/dışsal) ve aktif boyut (aktif/reaktif) arasındaki etkileşimlerden faydalanarak, deneyimsel değeri dört farklı kategoride sınıflandırmıştır; tüketici yatırım getiri değeri (dışsal/aktif), hizmet mükemmelliği (dışsal/reaktif), estetik (içsel/reaktif) ve eğlence değeri (içsel/reaktif). Yatırımın getiri değeri, müşterilerin getiri sağlayan finansal, zamansal, davranışsal ve psikolojik kaynakların aktif yatırımını içermektedir (Yuan & Wu, 2008). Hizmet mükemmelliği, tüketicinin, bir amaç doğrultusunda pazarlama varlığına hayranlığının doğal tepkisi olarak ifade 
edilmektedir (Zeithaml, 1988). Estetik, işletme ortamının göze çarpan görsel unsurları ve hizmet performansının eğlenceli veya çarpıcı yönlerini yansıtır 
(Mano & Oliver, 1993). Eğlence değeri, günlük rutin işlerden ve yoğun faaliyetlerde bulunmaktan kaçışın bir yoludur (Unger & Kernan, 1983). 

Davranışsal Niyet Davranışsal niyet gerçek eylemin temsilcisi konumundadır (Fishbein & Ajzen, 1975). Alan yazında yapı, davranışsal bir niyetten daha çok davranışsal bir beklenti olarak çerçevelenmektedir (Ajzen & Fishbein, 1973; Miniard & Cohen, 

1981; Ryan, 1982). Bu çerçevede Fishbein ve Ajzen (1975: 288) davranışsal niyeti, kişinin bazı davranışlar gerçekleştirebileceği öznel olasılıklar olarak ifade ederken, Anderson (1983: 294) belirli bir ortamda insanların kendi davranışları, yani niyetleri hakkındaki beklentileri olarak ifade etmiştir. Warshaw ve Davis 

(1985: 214) bu çerçevenin dışına çıkarak davranışsal niyeti “bir kişinin gelecekteki belirli bir davranışı gerçekleştirmek veya uygulamak için bilinçli planlar oluşturma derecesi” olarak tanımlamışlardır. Warshaw ve Davis, çalışmalarında, tüketicilere yöneltmiş olduğu sorular ve almış oldukları cevaplar neticesinde davranışın gerçekleşme yahut gerçekleşmeme olasılıklarını hesaplamışlardır. Değerlendirmeye göre niyetin 0-l aralığında sürekli bir değişken olduğunu belirterek 1’e yakın bir davranışsal niyet değerinin, bireyin verilen davranışı gerçekleştirmek için bilinçli bir plan hazırladığının göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. Davranışsal niyet, 0’a yakınsa, birey bilinçli olarak eylemi gerçekleştirmemeye karar verirken, 0,5’e yakın değerler her iki şekilde 
de iyi tanımlanmış bir planın bilinçli olarak oluşturulmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, niyet 1’e (veya 0) ne kadar yakınsa, davranışı gerçekleştirmek (veya gerçekleştirmemek) için davranışsal bağlılık o kadar büyük olmaktadır. Davranışsal niyet, yaygın olarak Düşünülmüş Eylem Teorisi (DET) ve Planlanmış Davranış Teorisi (PDT)’nin ana belirleyicisi olarak görülmektedir (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1985). DET ve PDT, bir davranışın en iyi öngörücüsünün davranışsal niyet olduğunu varsaymaktadır. DET ve PDT’nin teorik temelleri sonraları Han ve Kim (2010) tarafından genişletilerek literatüre kazandırılmıştır. Han ve Kim çalışma modelinde, hizmet kalitesi, müşteri tatmini, genel imaj ve geçmiş davranış ile orijinal PDT modelini, tekrar ziyaret etme 
niyetini daha net kestirmek adına birleştirmiştir. Alan yazına kazandırılan teoremlerle Yu vd. (2014: 760) davranışsal niyeti, müşterilerin, işletmelere sadık kalarak tekrar ziyaret etmelerini, ağızdan ağıza iletişim yoluyla bir başkasına 
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tavsiye etmelerini ve satın alacağı mal/hizmet için daha fazla ödemeye razı oldukları bir değerin ölçüsü olarak ifade etmişlerdir. Bu tanımlama ışında davranışsal niyet; tekrar ziyaret etme niyeti, tavsiye etme niyeti ve daha fazla ödemeye razı olma niyeti olarak üç farklı şekilde boyutlandırılmıştır. 
Tekrar ziyaret etme niyeti, kişinin mevcut durumu ve olası koşulları göz önünde bulundurularak, aynı şirketteki hizmetten tekrar satın alma kararı vermesidir (Çavuşoğlu & Bilginer, 2018: 76). İşletmeler için, mevcut tüketiciyi elde tutma ve tekrar ziyaretlerine yönelik stratejiler, kurum kârlılığının anahtarıdır (Noyan & Simsek, 2012: 921). Davranışsal niyetler, ziyaretçilerin gelecekteki davranışlarının öngörüsü olarak değerlendirildiğinden, tüketicilerin tekrar ziyaret etme potansiyeli değerlendirmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Fishbein 1980). Fishbein ve Ajzen’in teorisine dayanarak, davranışları tetikleyen nedenlerin, belirli bir şekilde davranmaya yönlendiren tutumdan ziyade bir davranışa başlama niyeti olarak değerlendirilmesi mümkündür (Eagly 1992: 694). Tutumlar, geleceğe yönelik niyetleri etkilediğinden, algılanan hizmet kalitesi ve tatminin, tüketicilerin gelecekte ki tekrar ziyaret etme niyetlerini doğrudan etkilemesi muhtemeldir. Algılanan hizmet kalitesinin ve genel tatmin algısının yüksek olması, işletmeyi ziyaret eden tüketicilerin tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetlerini pozitif bir şeklide etkileyecektir. Aksi bir durumda tüketicilerin işletme ile bağlantısı koparak, işletmelerce arzu edilmeyen olumsuz bir firma imajı oluşacaktır (Lee, 2006: 62). Tekrar ziyaret etme niyetini anlamak ve öngörmek adına tüketim öncesi durum/satın alma sonrası durum arasındaki farkı açıklamak gerekir (Kim & Lough, 2007: 16). Patterson ve Spreng (1997)’e göre, tüketim öncesi bir durumda, deneyim eksikliğine bağlı olarak müşterilerin markanın imajı, fiyat, mağaza adı ve pazar iletişimi gibi (ürünün fonksiyonel özelliklerinden bağımsız) dışsal faktörlerden etkilenme olasılıkları yüksektir. Buna karşılık, satın alma sonrasında tüketiciler artık tüketim deneyimine sahiptirler ve satın alma kararlarının bu dışsal faktörlerin etkisi altında gerçekleştirilme olasılığı daha zayıftır. Yani, satın alma sonrasında tüketiciler dışsal ipuçları yerine içsel tatmin/tatminsizlik deneyimlerini satın alma kararlarına yansıtırlar (Kim & Lough, 2007: 16). Davranışsal niyetin bir diğer boyutu tavsiye etmeye ilişkindir. Tavsiye içeren söylemler tüketicilerin tekrar satın alma niyetini güçlendirmektedir (Sotiriadis, 

2017: 35). Tavsiye, tüketiciler tarafından deneyimlenen ürün veya marka hakkında diğer tüketicilere yapılan olumlu iletişim demektir (Maisam & Mahsa, 

2016: 20). Tavsiyelerin, özellikle satın alma davranışı öncesinde tüketici seçimi üzerinde güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Ürüne ilişkin olumlu deneyimi olan tüketiciler, potansiyel müşterileri ürüne yönelik tutum ve davranış geliştirmeye 
zorlarlar (East vd., 2005).Tatmin, tavsiye etme ve daha fazla ödeme yapmaya razı olma arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Liljander & Strandvik, 1997). Tatminin, tavsiye üzerinde güçlü bir etkisi olduğu açıktır zira rasyonel bir tüketici haz almadığı bir ürünü başkasına tavsiye etmeyi düşünmeyecektir 

(Morgan vd., 2005). Hatta tüketicilerin deneyim sonrası tatmin yaşamasının her 

zaman tavsiye oluşturacağı bile ifade edilmektedir (Saha & Theingi, 2009). Tüketicilerin ürüne yönelik tavsiye niteliğindeki açıklamaları işletmelerin 
pazarlama çabalarını ve iletişimini etkilemektedir. Üstün hizmet kalitesine bağlı tatmin seviyesi tüketici söylemlerinin yönünü etkilemektedir. Buna göre 



1521 tatminin artması ürüne yönelik tavsiye gibi iletişim çabalarını olumlu etkilerken 
tam tersi durum negatif iletişime neden olmaktadır (Oliver, 1997). Tavsiye ayrıca tüketicilerin ürün değerlendirme süreçlerini dolayısıyla ürüne yönelik davranışsal niyetlerin oluşmasını sağlamaktadır (Karlicek vd., 2010). Maisam ve Mahsa (2016), tavsiyenin tüketici üzerindeki etkisinin bilgi kaynaklarına bağlı olduğunu belirtmektedir. Tüketiciler, reklam vs. yollarla edindikleri bilgilerden ziyade doğrudan (birincil kaynaklardan) elde ettikleri bilgilere daha fazla güvenir ve bu sayede daha fazla davranışsal niyete yönelirler. Diğer ifadeyle iş, aile vs. referans gruplardan alınan tavsiyeler davranışsal niyetleri güçlendirmektedir (Maisam & Mahsa, 2016: 20). Davranışsal niyetin son boyutu olan daha fazla ödeme yapmaya razı olmak fiyatları bir miktar yükselse bile, şirketle iş yapmaya devam etmek veya rakiplerin şirketten aldıkları faydalar için harcadıkları ücretten daha yüksek bir bedel ödemek olarak tanımlanmaktadır (Başaran & Aksoy, 2017: 3). Didier ve 

Lucie (2008: 482) daha fazla ödeme istekliliğini maksimum fiyata rağmen alıcılar tarafından tercih edilme olarak tanımlamaktadır. Tüketicilerin daha fazla ödeme istekliliği seçim davranışlarında belirleyici bir rol oynamaktadır (Biswas, 2016: 
211). Ajzen (1991: 181), PDT’sinde davranışsal niyetin, davranışsal isteğin kontrol altında tutulmasına bağlı olduğunu yani kişinin davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine kendisinin karar vermesi ile mümkün olabileceğini belirtmektedir. Daha fazla ödeme rızası tüketici iradesinin bir uzantısıdır ve zorlama içermemektedir. Bu rıza, tüketicilerin ürüne, kuruma ve hatta çevreye yönelik samimi niyetlerine dayanır. Örneğin, yeşil tüketiciler genellikle daha yeşil bir yaşam tarzı yaşamaya yönelik samimi niyetler gösterirler. Bu, onların ödeme istekliliğini arttırır ve fazla ödeme herhangi bir bilişsel uyumsuzluk oluşturmaz (Barber vd., 2012: 280). Tüketiciler genel olarak satın aldıkları üründen en yüksek faydayı elde etmek isterler. Bu kapsamda ürün değerini ya da daha azını ödeyerek faydasını arttırmayı öngörürler. Ancak, tüketicileri yararlandıkları ürüne daha fazla ödemeye motive eden durumlar da bulunmaktadır. Değişik endüstrilerde tüketiciler farklı gerekçelerle daha fazla ödemeye rıza gösterebilirler. Daha fazla ödeme yapmaya razı olma, tüketicilerin yüksek sosyal değer, statü ve prestij algısına dayalı olarak yararlandıkları ürün ya da markanın ederinden fazlasını ödeme istekliliğini ifade etmektedir (Akturan 
& Bozbay, 2017: 13). Lin ve Huang (2012), tüketicilerin çevre duyarlılığına bağlı olarak yeşil ürünlere daha fazla ödeme yapmaya razı olduklarını 
belirtmektedirler. Njite vd. (2015) ise restoranlarda gıda kalitesi, ambiyans ve hizmet kalitesi faktörlerinin tüketicilerin ödeme yapmaya yönelik niyetlerini 
pozitif etkilediğini belirlemişlerdir. Levy ve Weitz (2012), tüketicilerin daha fazla ödeme rızasını sadakat olgusuyla açıklamış, sadık müşterilerin ürünü, olduğundan daha yüksek fiyata satın almak istediklerini, ürün düşük fiyatla satılsa bile almaktan kaçındıklarını belirtmişlerdir.  
KURAMSAL ÇERÇEVE 

Müşteri Deneyimi/Deneyimsel Değer İlişkisi Literatürde müşteri deneyiminin, deneyimsel değer ile ilişkisini açıklayan çalışmalar mevcuttur (Schmitt, 1999; Nigam, 2012; Chou, 2009; Zena & 

Hadisumorto, 2012;  Kanopaite, 2015). Schmitt (1999), gerçekleştirmiş olduğu 



1522 çalışmasında, müşteri deneyiminin deneyimsel değeri pozitif bir şekilde etkilediğini belirtmiştir. Nigam (2012), Hindistan’da Fast Food restoranlarında gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, deneyim boyutlarının deneyimsel değer boyutları ile ilişkili olduğunu ve pozitif bir şekilde birbirini etkilediğini belirlemiştir. Chou (2009), benzer bir şekilde fast-food yemek işletmelerini ziyaret eden tüketiciler üzerinden gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, müşteri deneyim boyutlarının, müşteri değerini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Zena ve Hadisumorto (2012) çalışmalarında, kafeleri ziyaret eden müşterilerin, duyusal ve duygusal deneyim boyutlarının 
deneyimsel değeri etkilediğini belirlemişlerdir. Kanopaite (2015) Litvanya’da restoran müşterileri üzerine yapmış olduğu çalışmasında duyusal deneyim boyutu dışında diğer müşteri deneyim boyutlarının deneyimsel değeri etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 
Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
H1: Müşteri deneyimi, deneyimsel değeri pozitif yönlü ve anlamlı olarak 
etkilemektedir. 

Müşteri Deneyimi/Davranışsal Niyet İlişkisi Literatürde müşteri deneyiminin, davranışsal niyetlerin boyutları ile ilişkisini açıklayan az sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır.  Kim ve Choi (2013), gerçekleştirdikleri çalışmalarında müşteri deneyiminin davranışsal niyetler üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Othman vd. (2013), Malezya’daki 
restoranlarda 481 tüketici üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmalarında, hizmet sunumundaki eksikliklere bağlı olarak (çalışan dikkati, menü başarısızlığı vs.) müşteri deneyiminin olumsuz etkilendiğini ancak hizmete ilişkin aksaklıkların çözülmesi sonucunda müşterilerin işletmeye yönelik tekrar ziyaret, tavsiye etme gibi davranışsal niyetler geliştirdiklerini tespit etmişlerdir.  Amenuvor vd. (2019), Güney Kore’de 338 restoran müşterisine yönelik çalışmalarında, müşteri deneyiminin, algılanan değer (hedonik ve faydacı değer) ve davranışsal niyetler üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ryu ve Han (2010), Orta Amerika’daki restoran işletmelerinde 341 katılımcı üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmada, müşterilerin kaliteye ilişkin deneyimlerinin (yemek, hizmet ve fiziksel çevre) tatmini etkilediği, tatminin de davranışsal niyetleri olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ryu ve Jang (2008), Orta ve Kuzeybatı Amerika’daki yüksek fiyatlı 
ve prestijli restoran işletmelerini tercih eden 253 katılımcı üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmalarında müşterilerin yemek ortamına (tesis estetiği, fiziksel ortam, ambiyans, yerleşim yeri) ilişkin deneyimlerinin tatmine ve davranışsal niyetlere olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Mosavi ve Ghaedi (2013), İran’da 738 lüks restoran müşterisine yönelik çalışmalarında, hizmet mükemmelliğine dayalı olumlu duygusal deneyimlerin ürün kalitesi ile davranışsal niyetler arasında aracılık etkisi olduğuna ayrıca 
olumlu deneyimlerin davranışsal niyetleri “gerçek davranışlara” dönüştürdüğü (davranışsal niyetlerin davranışın önemli bir belirleyicisi olduğu) sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
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H2: Müşteri deneyimi, davranışsal niyeti pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H2a: Müşteri deneyimi, tekrar ziyaret etme niyetini pozitif yönlü ve anlamlı 
olarak etkilemektedir. 

H2b: Müşteri deneyimi, tavsiye etme niyetini pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H2c: Müşteri deneyimi, daha fazla ödeme niyetini pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

Deneyimsel Değer/Davranışsal Niyet İlişkisi Literatüre yönelik incelemelerde deneyimsel değerin davranışsal niyetler ile ilişkisini doğrudan açıklayan az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Yu (2019), 273 kruvazör (turistik gemi) ile seyahat eden 273 tüketici üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmasında, deneyimsel değer ile davranışsal niyetler arasında güçlü bir ilişki tespit etmiştir. Jin vd. (2019), restoran işletmelerinde deneyimsel değer ile davranışsal niyetin tavsiye etme boyutu arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, deneyimsel değerin hizmet mükemmelliği ve yatırımın getiri değeri boyutlarının tüketim sonrası tavsiye etme niyeti üzerinde belirleyici bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kim ve Bachman (2019), 

Kanada da restoran işletmelerindeki deneyimsel değerin (estetik değer oluşturan hijyen unsurunun) tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir.  Chiang (2018), 468 tüketici ile gerçekleştirdikleri çalışmasında, deneyimsel değerin, tatmin ve tekrar satın alma niyeti üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Chien (2016), Amerika Birleşik Devletleri’nde Milli Park’ı ziyaret eden 326 katılımcıya yönelik çalışmada, varış yerinin çekiciliğinin ve deneyimsel değerin davranışsal niyetin tekrar ziyaret etme boyutu üzerinde 
olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Nigam (2012), Hindistan’da hızlı hizmet zinciri restoranları olarak tabir edilen Fast Food restoranlarında 300 müşteri ile yapmış olduğu çalışmasında deneyimsel değerin tekrar satın alma niyeti ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiş ve değişkenin satın alma niyetinin 

bir öncüsü olarak belirlenmiştir.  Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
H3: Deneyimsel değer, davranışsal niyeti pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H3a: Deneyimsel değer, tekrar ziyaret etme niyetini pozitif yönlü ve anlamlı 
olarak etkilemektedir. 

H3b: Deneyimsel değer, tavsiye etme niyetini pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H3c: Deneyimsel değer, daha fazla ödeme niyetini pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilemektedir. 
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YÖNTEM Araştırma Gaziantep’te yer alan restoran işletmelerini ziyaret eden tüketicilerin yaşamış oldukları deneyimlerinin davranışsal niyet ve boyutları üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında olasılığa dayalı olmayan örneklem tekniklerden ‘kolayda örnekleme’ yöntemi uygulanmıştır. Evreni temsil edebileceği göz önünde bulundurularak örneklem sayısı ise 550 olarak belirlenmiştir. Ancak dağıtılan anket formlarından 40 tanesinde birçok sorunun eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle araştırma 510 anket formunda yer alan verilerden yola çıkarak değerlendirilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla cinsiyet, yaş, eğitim, medeni 
durum, gelir seviyesi ilgili sorular sorulmuştur. İkinci bölümde müşteri 
deneyimini ölçmek için 22 soru (Nadiri & Gunay, 2014), deneyimsel değeri ölçmek için 19 soru (Mathwick vd., 2001), tekrar ziyaret etme niyetini ölçmek için 3 soru (Han vd., 2009), tavsiye etme niyetini ölçmek için 3 soru (Zeithaml 

vd., 1996; Han vd., 2009) ve daha fazla ödemeye razı olma niyetini ölçmek için 3 
(Han vd., 2009) soru yer almaktadır. İkinci bölümde yer alan soruları ölçmek için kullanılan ifadeler beşli likert ölçeğine uyarlanarak ‘kesinlikle katılmıyorum, kesinlikle katılıyorum’ (1-5) aralığında katılımcılara yöneltilmiştir.  Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelendiğinde; ankete katılanların 239’u erkek (%46,9) ve 271’i kadın (%53,1) tüketicilerden oluşmaktadır. Katılanların %31’inin (n: 158) yaş aralığının 45-54 arasında olduğu, medeni durum incelendiğinde katılımcıların %51,8’inin (n: 264) evli olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumları incelendiğinde %38’nin (n:194) lisans düzeyinde eğitim aldığı ve gelir 
seviyesinin %79,4 ile orta olduğu tespit edilmiştir (n: 405).  Araştırmada hipotezlerin test edilmesi için SPSS, AMOS ve Smart PLS 3 (Partial 

Least Squares) istatistik programları kullanılmıştır. Ölçülmesi hedeflenen araştırma modeli ise şu şekildedir; 
Şekil 1: Araştırma Modeli 
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BULGULAR  Müşteri deneyimi, deneyimsel değer, tekrar ziyaret etme niyeti, tavsiye etme niyeti ve daha fazla ödemeye razı olma niyetinin ayrım geçerliliği sonuçları Smart PLS 3 (Partial Least Squares) istatistik programı kullanılarak Tablo 1 ve Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmektedir. 
Tablo 1: Ayrım Geçerliliği ve Tanımlayıcı İstatistikler 

MD=Müşteri Deneyimi, DD= Deneyimsel Değer, TZEN=Tekrar Ziyaret Etme Niyeti, DFÖN=Daha 
Fazla Ödeme Niyeti, TEN= Tavsiye Etme Niyeti Araştırma modelinin geçerliliğini belirlemek için yapı, ayrım ve uyum geçerlilikleri incelenmiştir. Ayrım geçerliliğini belirlemek için AVE değerlerinin karekökü hesaplanmıştır (Fornell & Larcker, 1981). Uyum geçerliliğini 
belirlemek için ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bütünleşik güvenilirlik (CR) değerleri incelenmiştir. Yapı geçerliliğini belirlemek için ise doğrulayıcı faktör 
analizi (CFA) hesaplanmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları Smart PLS 3 

(Partial Least Squares) istatistik programı kullanılarak Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmektedir. 

Değişkenler X SD 1 2 3 4 5 

1 MD 3,77 ,624 0,679     

2 DD 3,71 ,776 ,506 0,716    

3 TZEN 3,98 1,06 ,202 ,269 0,910   

4 TEN 3,97 ,812 ,336 ,337 ,394 0,881  

5 DFÖN 4,02 ,766 ,389 ,400 ,466 ,789 0,844 
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Tablo 2: Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 
Ölçekler ve İfadeler CA CR AVE CFA Müşteri Deneyimi MD1 ,94 ,94 ,46 ,701 

MD2 ,676 

MD3 ,675 

MD4 ,731 

MD5 ,721 

MD6 ,758 

MD7 ,703 

MD8 ,691 

MD9 ,730 

MD10 ,724 

MD11 ,676 

MD12 ,726 

MD13 ,711 

MD14 ,682 

MD15 ,652 

MD16 ,611 

MD17 ,635 

MD18 ,655 

MD19 ,580 

MD20 ,556 

MD21 ,641 

MD22 ,656 Deneyimsel Değer DD1 ,94 ,95 ,51 ,647 

DD2 ,682 

DD3 ,677 

DD4 ,696 

DD5 ,713 

DD6 ,698 

DD7 ,668 

DD8 ,696 

DD9 ,649 

DD10 ,673 

DD11 ,694 

DD12 ,758 

DD13 ,769 

DD14 ,744 

DD15 ,735 

DD16 ,774 

DD17 ,830 

DD18 ,759 

DD19 ,723 

Tekrar Ziyaret Etme Niyeti TZEN1 ,89 ,93 ,82 ,937 

TZEN2 ,910 

TZEN3 ,882 

Tavsiye Etme Niyeti TEN1 ,85 ,91 ,77 ,862 

TEN2 ,895 

TEN3 ,884 Daha Fazla Ödemeye Razı Olma Niyeti DFÖN1 ,80 ,88 ,71 ,826 DFÖN2 ,865 DFÖN3 ,840 



1527 Ölçeklere ait her bir ifadenin faktör yüklerinin 0,50’in üzerinde (Kaiser, 1974) dolayısıyla yapı geçerliliğine sahip olduğu (Fornell & Larcker, 1981) tespit edilmiştir. CR değerlerinin 0,70’in üzerinde (Hair vd., 2012) ve AVE değerlerinin 
0,40’ın üzerinde (Fornell & Larcker, 1981) olduğu, dolayısıyla araştırma modelinin uyum geçerliliğine sahip olduğu görülmektedir (Bknz. Tablo 2). Yapı geçerliliğini belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada müşteri deneyimi, deneyimsel değer ve davranışsal niyet ölçeği arasında oluşturulan ‘Model 1’ ile müşteri deneyimi, deneyimsel değer, tekrar ziyaret etme niyeti, tavsiye etme niyeti ve daha fazla ödemeye razı olma niyeti ölçeği arasında oluşturulan ‘Model 2’ AMOS paket programı ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda uyum iyiliği değerleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir: Elde edilen sonuçlara göre araştırma modelinin her iki modelinde de iyi bir uyum iyiliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrım geçerliliğini belirlemek için AVE değerlerinin karekökü hesaplanmıştır 
(Fornell & Larcker, 1981). Fornell-Larcker kriterinde, bir örtük değişkenin AVE değerinin karekökü, yapıdaki diğer tüm örtük değişkenlerle olan 
korelasyonundan daha büyük olmalıdır (Hair vd., 2019). Örtük değişkenlerin karekökleri Tablo 1’de çapraz olarak konumlanmış koyu renkli verilerdir. Bu değerler, bulundukları satır ve sütunlardaki diğer değerlerden (örtük değişkenlerin diğer örtük değişkenlerle olan korelasyon katsayıları) büyük olduğundan, ayrım geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir. 

Tablo 3: Model Uyum İndeksleri 
       χ2   sd χ2/sd CFI TLI RMSEA 

Kriter   ≤5 ≥,90 ≥,80   ≤,08 

Model 1 3968,202 1148   3,457 0,85 0,87  0,069 

Model 2 4681,820 1147   4,082 0,82 0,81  0,078 

Araştırma modelinin test edilmesi için AMOS paket programı aracılığı ile yol analizi yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezlere ilişkin sonuçlar Tablo 4 ve 5’te detaylı olarak gösterilmektedir. 
Tablo 4: Yol Analizi Sonuçları (Model 1) 

Değişkenler  Beta (ß) Std. Hata t p Sonuç 

H1 MD DD ,686 ,074 9,215 0,00*** Kabul 

Edildi 

H2 MD DN ,174 ,044 3,947 0,00*** Kabul 

Edildi 

H3 DD DN ,243 ,073 3,587 0,00*** Kabul 

Edildi 

 p=<0,001***, DN=Davranışsal Niyet 



1528 Model 1’in yol analizi sonuçları incelendiğinde müşteri deneyiminin; deneyimsel değer (ß=,686, p<0,001) ve davranışsal niyet (ß=,174, p<0,001) üzerinde pozitif yönde anlamlı olarak etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deneyimsel değerin davranışsal niyeti (ß=,243, p<0,001) pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği de tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. 
Tablo 5: Yol Analizi Sonuçları (Model 2) 

Değişkenler  Beta (ß) Std. Hata t p Sonuç 

H2a MD TZEN ,185 ,097 1,899 0,058 Kabul 

Edilmedi 

H2b MD TEN ,310 ,063 4,914 0,00*** Kabul Edildi 

H2c MD DFÖN ,294 ,065 4,505 0,00*** Kabul Edildi 

H3a DD TZEN ,316 ,073 4,314 0,00*** Kabul Edildi 

H3b DD TEN ,190 ,046 4,165 0,00*** Kabul Edildi 

H3c DD DFÖN ,198 ,048 4,160 0,00*** Kabul Edildi 

p=<0,001*** Model 2’nin yol analizi sonuçları incelendiğinde müşteri deneyiminin; tavsiye 

etme niyeti (ß=,310, p<0,001) ve daha fazla ödemeye razı olma niyeti (ß=,294, 

p<0,001) üzerinde pozitif yönde anlamlı olarak etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H2b ve H2c hipotezleri kabul edilmiştir. Müşteri deneyiminin 
tekrar ziyaret etme niyetini (ß=,185, p<0,001) etkilemediği gerçekleştirilen yol 
analizi sonucunda tespit edilmiştir. Bu sebeple H2a hipotezi kabul edilmemiştir. Deneyimsel değerin; tekrar ziyaret etme niyeti (ß=,316, p<0,001), tavsiye etme 

niyeti (ß=,190, p<0,001) ve daha fazla ödemeye razı olma niyeti (ß=,198, 

p<0,001) üzerinde pozitif yönde anlamlı olarak etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H3a, H3b ve H3c hipotezleri kabul edilmiştir. 
SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada, müşteri deneyimi, deneyimsel değer ve davranışsal niyet boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Gaziantep ilinde restoran işletmelerinden hizmet alan 510 restoran müşterisinden toplanan verilere dayanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma için Gaziantep ilinin seçilmesi birtakım sübjektif nedenlere dayandırılmıştır. Gaziantep, sahip olduğu nüfus potansiyeli, gastronomi turizmine yönelik faaliyetleri, yörenin mutfak kültürünün Türkiye’de önemli bir yere sahip olması, son yıllarda kamusal destekli projelerin etkisiyle şehir mutfağının uluslararası bir tanınırlık yakalaması vs. nedenlerle birçok restoran işletmesini bünyesinde barındırmaktadır. Şehrin gastronomi tüketiminin bölgedeki odağı haline gelmesi yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin uğrak yeri haline gelmiştir. Şehir genelinde neredeyse her cadde ve sokakta değişik türden restoran işletmelerine rastlamak olanaklıdır. Bu yüzden çalışmanın zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak heterojen gruplara ulaşabilmesi olanaklı olmuştur. Çalışmada elde edilen ilk sonuç müşteri deneyiminin, deneyimsel değeri pozitif olarak etkilediğine yöneliktir. Bu sonuç alan yazında gerçekleştirilen çalışmaların (Maghnati vd., 2012; Wang & Lin, 2010; Chen & Wang, 2016) sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. Buna göre, müşterilerin işletme ile olan deneyimlerinin yönetilmesi (beklenti ve algısal değerlendirmelerin 



1529 irdelenmesi), olumsuz deneyim yaratan fiziksel ve duygusal öğelerin tespit edilerek düzeltici önlemler alınması işletmelerin uygulayabileceği stratejiler olarak tavsiye edilmektedir. Müşteri deneyimleri işletme lehine geliştirilebilirse değere ilişkin olumsuzluklar bertaraf edilebilir. Çalışmada müşteri deneyiminin, davranışsal niyeti ve davranışsal niyetin iki 
boyutunu (tavsiye etme ve daha fazla ödeme niyeti) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar literatürde yer alan çalışmalarında (Kim & Choi, 2013; Othman vd., 2013; Yang & He, 2011; 

Amenuvor vd., 2019; Mosavi & Ghaedi, 2013) ulaşılan sonuçlarla kısmen benzerlik göstermektedir. Buna göre müşteriler, işletmeye yönelik olumlu deneyimlere sahip olduklarında işletmeyi diğerlerine tavsiye etme eğiliminde 
olacaklardır. Bu durum işletmelerin tutundurma faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca reklam ve tanıtım için kullanılacak bütçenin alternatif harcamalar için ayrılması mümkün olacaktır. Müşterilerin daha fazlasını ödeme istekliliği ise fiyatlandırma stratejilerinin oluşturulmasında işletmelere kolaylık sağlayacaktır. Müşteri deneyimlerinden yararlanılarak fiyat değişikliklerine yönelik tepkilerin kontrol altına alınması, tüketicilerde fiyat duyarsızlığının ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ayrıca, daha çok müşteriye sahip olmak işletmeler 
için daha fazla kazanç ve olumlu referans grup etkisi yaratacağından müşteri deneyimine odaklanmak işletmelere avantaj sağlayacaktır. Daha spesifik olarak bu durumun sağlanması adına özellikle restoran işletmeleri gibi tüketicilerin 
duyusal, duygusal ve davranışsal deneyimlerine hitap eden organizasyonların fiziksel mekân, ambiyans, lezzet, hijyen, renk, koku vs. müşteri deneyimini arttıran faktörlere eğilim göstermeleri tavsiye edilmektedir. Gaziantep ilinde bazı müşteriler için özellikle isim yapmış belirli restoranlarda yemek deneyimi yaşamak bir statü sembolü olarak kabul edilmektedir. Bu durum yaşam tarzı ve statü değeri ile doğrudan bağlantılı olan davranışsal müşteri deneyimine odaklanılmasını yararlı kılacaktır.  Öte yandan çalışmada, müşteri deneyiminin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisi doğrulanamamıştır. Bu durum Gaziantep ilinde birbirinin alternatifi olan çok sayıda restoran işletmesinin varlığından kaynaklanabilir. Ayrıca, ilin geleneksel lezzetlerine ilişkin yemek menülerinin hemen tüm restoranlarda benzer olması, birçok seçenek arasında tüketicilerin alternatif mekân, ambiyans ve hizmet kalitesini deneyimleme arzusunda olduklarına ilişkin bir fikir sunabilir. Çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç, deneyimsel değerin genel olarak davranışsal niyet ve davranışsal niyetin her üç boyutunu anlamlı şekilde etkilediğine ilişkindir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar alan yazındaki çalışmalarla (Nigam, 2012; 

Yu, 2019; Jin vd., 2019; Kim & Bachman, 2019; Chiang, 2018) tutarlılık göstermektedir. Buna göre restoran işletmelerinde tatmin yaratacak unsurlara odaklanılması önerilmektedir. Tatmin, deneyimsel değer algısının oluşması açısından önemli değişken olarak kabul edilmektedir. Restoran işletmelerinin fiziksel görünümü, kullanılan ekipmanların yeniliği, restoran ortamının hijyeni, 

ambiyans konusunda müşteri beklentilerini karşılamaları deneyimsel değeri arttıracak ve bu durum davranışsal niyetlerin gelişmesine olumlu yönde etki edeceği düşünülmektedir. Ayrıca tüketicilerin estetik unsurlara yönelik 



1530 beklentilerinin yanında eğlence, yenilik ve fayda/maliyet karşılaştırmasına dayalı getiri değerine odaklanmaları tavsiye edilmektedir.  Bu çalışma sadece Gaziantep ilindeki 510 restoran müşterisinden elde edilen 
verilere dayanarak gerçekleştirilmiştir. Gelecek çalışmaların farklı kültür ve topluluklarda gerçekleştirilmesinin bu çalışmada ulaşılan sonuçları daha değerli kılacağına inanılmaktadır. Bu çalışma ayrıca restoran müşterilerinin değerlendirmelerine dayanarak gerçekleştirilmiş olup, başka sektörlerde de araştırma yapılması önerilmektedir. Böylelikle hem literatüre hem de uygulayıcılara farklı bakış açıları kazandıracaktır.  
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