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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, termal turizm işletmelerini ziyaret eden bireylerin 

tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetlerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda 

önerilen araştırma modeli doğrultusunda hizmet kalitesinin müşteri tatmini ve 

imaja etkisi, müşteri tatminin imaja etkisi, imajın tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye 

etme niyetine etkisi incelenmektedir. Ayrıca, otel ambiyansının imaj ve müşteri 

tatmini ile tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyeti arasındaki düzenleyici rolü tespit 

edilmektedir. Araştırmanın evrenini Bingöl’de faaliyet sürdüren termal turizm 

işletmelerini ziyaret eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak anket formu kullanılmış, kolayda örneklem yöntemiyle 339 

katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde hizmet kalitesinin 

müşteri tatmini ve otel imajını olumlu yönde etkilediği, otel imajının ve müşteri 

tatmininin tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetine olumlu yönde etki ettiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca otel ambiyansının müşteri tatmini ile tekrar ziyaret ve tavsiye 

etme niyeti arasında ve otel imajı ile tavsiye etme niyeti arasında olumlu yönde 

düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, otel 

ambiyansının otel imajı ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında olumlu yönde 

düzenleyici etkisi olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: ziyaret etme niyeti, tavsiye etme niyeti, termal turizm, 

turizm 

 

1. GİRİŞ 

Konaklama sektörünün rekabetçi niteliği dikkate alındığında hizmet 

kalitesi, tatmin, imaj ve otel ambiyansı büyük önem taşımaktadır. Bu 

nitelikler beraberinde tavsiye etme niyetini ve tekrar ziyaret etme niyetini 

Yusuf
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ortaya çıkaracaktır. Özellikle turizm sektörü, sağlamış olduğu katma 

değer ile tüm hizmet sektörleri içerisinde ön plana çıkan önemli bir 

alandır. Bu alan içerisinde termal turizm, sürekliliği olan ve tüm sezon 

çalışabilme özelliği ile turizm sektörünün önemli bir kolu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sürekliliğinin olması beraberinde kalitenin 

ölçülmesi, müşteri tatmininin sağlanabilmesi, kurum imajının 

geliştirilmesi ve otel ambiyansının müşterinin tavsiye ve tekrar ziyaretine 

uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

Hizmet sektöründe müşterilerin bilişsel, duygusal ve psikolojik 

durumlarını etkilemenin yanı sıra davranışlarını da etkilemek önemli bir 

konudur (Ayazlar ve Artuğer, 2015, s. 25). Jani ve Han (2014)’ ın yapmış 

oldukları çalışmalarında otel işletmelerinde kişiliğin, müşteri tatmininin, 

ambiyansın ve imajın sadakate olumlu etkilerinin olduğunu ve bu 

durumun müşterilerin tekrar ziyaretinde önemli göstergeler olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bu araştırmada; hizmet kalitesinin müşteri tatmini ve imaja, müşteri 

tatmininin ve otel imajının ise tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetine 

etkisinin olup olmadığı incelenmektedir. Ayrıca otel ambiyansının imaj 

ve müşteri tatmininin; tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme niyeti arasında 

düzenleyici etkiye sahip olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda çalışmanın amacı imaj, tatmin ve hizmet kalitesinin ziyaret 

niyeti ve tavsiye etme niyetine etkisinin belirlenmesinde otel ambiyansını 

düzenleyici rolünü belirlemektir. Araştırmada, Bingöl ilinde yer alan 

termal turizm tesislerini ziyaret eden müşterilerin değerlendirmeleri 

incelenmiştir.  

2. LİTERATÜR 

Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini ve İmaj 

Hizmet kalitesi genel olarak müşterilerin bir hizmetle ilgili beklentileri 

ile hizmetin gerçekleştirilme şeklini algılamaları arasında yapmış 

oldukları karşılaştırmanın sonucudur (Grönroos, 1984; Parasuraman, 

Zeithaml ve Berry, 1985; Caruana, 2002). Bu tanımlamalar ışığında 

Gumussoy ve Koseoglu (2016, s. 524) hizmet kalitesinin, birden çok 

boyutla ölçülebildiğini ve her bir boyutun, müşterinin bakış açısıyla 

hizmet kalitesinin genel değerlendirmesini etkileyebileceğini 

belirtmişlerdir. Hizmet kalitesinin belirlenmesi müşteri tatminini, 

algılanan ve beklenen kalite düzeyini belirlemek adına önemli bir 

görevdir. Algılanan kalite, beklentilerin altında kaldığı takdirde müşteri 

memnuniyetsizliği oluşacak ve markanın pazardaki imajı olumsuz yönde 

etkilenecektir (Öztürk ve Seyhan, 2005). 

Satın alınan mal ya da hizmetlerin sağlamış olduğu faydalar ile 

müşterilerin beklentilerinin uyuştuğu nokta müşteri tatmini olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Müşterilerin bir ürün veya hizmeti satın almadan 
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önceki beklentileri ile satın alıp kullandıktan sonraki algılamaları 

arasındaki farklılıktan doğan durum tatmin olarak ele alınabilir (Kotler, 

1997).  

Müşteri tatminini etkileyen en önemli faktörlerden biri hizmet 

kalitesidir. Hizmet kalitesi, imalat sektöründe olduğu kadar hizmet 

sektöründe de müşteri tatmini açısından önemli bir faktördür (Malik, 

Ghafoor ve Hafiz, 2012, s. 124). Yüksek kalitede bir hizmet, gelecekte 

yüksek bir tüketici tatmini yaratacaktır. Müşteriler,  beklentilerini 

karşılayamadıklarında ve hizmet kalitesini alamadıklarında tatmin 

düzeyleri azalacak ve bu durum müşterinin diğer hizmet sağlayıcılarına 

geçmesine neden olacaktır (Malik ve diğerleri, 2012).  Gumussoy ve 

Koseoglu (2016, s. 523)’nun Alanya da ki otelleri ziyaret eden müşteriler 

üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında hizmet kalitesinin müşteri 

tatminini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Yalçın ve Ene (2013, s. 115)’ e göre imaj, insanların işletmeye olan 

algıları olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca imaj, genel olarak ürünlerin 

kalitesinin, fiyat göstergelerinin, reklam stillerinin, işletmenin toplum 

içerisindeki yerinin vb. birçok değişkenin toplam etkilerinin bir sonucu 

olarak değerlendirilebilir. Grönroos (1984) tarafından geliştirilen hizmet 

kalitesi modeline göre hizmet kalitesi, imaj ve müşteri tatmini arasında 

anlamlı bir ilişki durumu söz konusudur. Ayrıca literatürde birçok 

çalışmada hizmet kalitesi, müşteri tatmini ve imaj arasında önemli bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir (Malik vd., 2012; Caruana, 2002; Gumussoy 

ve Koseoglu, 2016; Kuo, Wu ve Deng, 2009; Abd-El-Salam, Shawky, ve 

El-Nahas, 2013; Bloemer, 1998; Wang, Lo ve Yang, 2004; González, 

Comesaña ve Brea, 2007; Lai, Griffin ve Babin, 2009). Bu çalışmalar 

ışında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Hizmet kalitesi müşteri tatminini olumlu yönde etkiler 

H2: Hizmet kalitesi imajı olumlu yönde etkiler 

H3: Müşteri tatmini imajı olumlu yönde etkiler 

Ambiyans, Tavsiye Etme Niyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

İşletmeler için önemli bir gösterge olan ağızdan ağıza pazarlama, 

tavsiye etme niyeti kullanımını da etkilemiştir. Yapılan araştırmalara göre, 

tavsiye etme niyetinin, firma performansını, müşteri tatmininden daha iyi 

tahmin ettiğini göstermektedir (Keiningham, Cooil, Aksoy, Andreassen 

ve Weiner, 2007). Tekrar ziyaret etme niyeti, bir kişinin daha önceki 

deneyimlerine dayanarak aynı şirketten başka bir satın alma isteği 

olduğunu göstermesidir (Hellier, Geursen, Carr ve Rickard, 2003). 

Parasuraman ve Grewal (2000) müşteri memnuniyeti için satın alma 

sonrasında tüm süreçlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Özellikle turizm sektöründe turist sadakatinin yaratılmasında tekrar 

ziyaret etme niyeti ve tavsiye etme niyeti önemli iki gösterge haline 
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gelmiştir (Eusébio ve Vieira 2013; Horng, Liu, Chou ve Tsai, 2012; 

Oppermann 2000; Um, Chon ve Ro, 2006). Sadakatin yanı sıra Prayag, 

Hosany, Muskat ve Del Chiappa (2017)’ nin İtalya’yı ziyaret eden 

turistler üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında imajın da ziyaret etme 

niyeti ve tavsiye etme niyeti üzerinde pozitif etkisinin olduğunu 

belirlemişlerdir. Hosany ve Witham (2010, s. 8) turistler üzerinde yapmış 

olduğu çalışmasında müşteri tatmininin tavsiye etme ve tekrar ziyaret 

etme niyetine olumlu etki ettiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Hizmet sektörünün bir parçası olarak düşünülen ambiyans, harcanan 

zaman ve para gibi müşteri davranışlarını etkileyen ışık, ses, koku, dekor 

ve hava kalitesi faktörlerini içerir (Jani ve Han, 2014, s. 11). Konaklama 

işletmelerinde ortam koşullarının yani ambiyansın, müşteri tatmini, 

davranışsal niyetler ve imaj üzerinde bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir 

(Baker, Grewal ve Parasuraman, 1994; Countryman ve Jang, 2006; Heide 

ve Gronhaug, 2009; Simpeh, Simpeh ve Abdul-Nasiru, 2011; Ariffin, 

Bibon ve Abdullah Raja, 2012; Jani ve Han, 2014). Heide ve Gronhaug 

(2009, s. 29)’ un otel müşterileri üzerine yapmış oldukları çalışmalarında, 

ambiyansın müşteri tatmini, tekrar ziyaret etme ve tavsiye üzerinde etkisi 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Jani ve Han (2014, s. 13) çalışmalarında 

konforlu bir ortamın, müşteri tatminini arttırdığı, davranışsal niyetleri ve 

hizmet hakkında olumlu değerlendirmeleri sağladığı, ayrıca müşterinin 

zihninde hizmet veya markanın olumlu bir görüntüsünün oluşacağını 

belirtmişlerdir. Jani ve Han ayrıca ambiyansın müşteri tatmini, imaj ve 

sadakat üzerinde düzenleyici etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Namasivayam ve Lin (2004) ambiyansın, tüketicinin ürün veya hizmeti 

değerlendirme sürecinde düzenleyici etkisinin olabileceğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca Lin (2010) yapmış olduğu çalışmasında 

ambiyansın düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu ve farklı bir renk ve 

müzik kombinasyonunun bireyin zevk ve uyarılmasındaki etkileşimli 

etkisinin hem pozitif hem de istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

belirlemiştir. Bu çalışmalar ışında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H4: İmaj, tavsiye etme niyetini olumlu yönde etkiler 

H5: İmaj, tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkiler 

H6: Müşteri tatmini, tavsiye etme niyetini olumlu yönde etkiler 

H7: Müşteri tatmini, tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkiler 

H8a: Ambiyans, imaj ve tavsiye etme niyeti arasında düzenleyici etkiye 

sahiptir 

H8b: Ambiyans, imaj ve tekrar ziyaret etme niyeti arasında düzenleyici 

etkiye sahiptir. 

H8c: Ambiyans, müşteri tatmini ve tavsiye etme niyeti arasında 

düzenleyici etkiye sahiptir 
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H8d: Ambiyans, müşteri tatmini ve tekrar ziyaret etme niyeti arasında 

düzenleyici etkiye sahiptir 

Araştırma kapsamında ölçülmesi hedeflenen araştırma model önerisi 

Şekil 1’de detaylı olarak gösterilmektedir.  

 
Şekil 2: Araştırma Model Önerisi 

 

3. YÖNTEM 

Araştırma nicel bir araştırma olup, nicel veri yöntemleri kullanılarak 

hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Bingöl’de bulunan termal 

işletmeleri ziyaret eden bireyler oluşturmaktadır. Alan yazında Bingöl 

termal işletmelerini ziyaret eden bireylere ilişkin istatistiki bir veri 

bulunmadığından evren tam olarak bilinmemektedir. Araştırma 

kapsamında yer alan termal işletmeleri ziyaret eden misafir sayısına 

yönelik istatistiki bir verinin olmaması nedeniyle 350 katılımcıya kolayda 

örneklem metoduyla anket formu dağıtılmıştır. 2018 Temmuz ayında 

katılımcılara dağıtılan anketlerden 11 tanesi eksik olarak geldiği için 339 

katılımcının doldurmuş olduğu anket formları ile çalışmaya devam 

edilmiştir. Anket formları; Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal 

Tesisi, Binkap Termal Otel ve Yayladere Termal İşletmesinde 

uygulanmıştır.  

Araştırma model önerisi; Tavsiye etme niyeti (TVEN) (Zeithaml, 

Berry ve Parasuraman, 1996; Wang vd., 2018), müşteri tatmini (MT) 

(Han, Kim ve Kim, 2011; Jani ve Han, 2014), otel imajı (OI) 

(Kandampully ve Suhartanto, 2000; Milfelner ve Korda, 2011; Jani ve 

Han, 2014), tekrar ziyaret etme niyeti (TZEN), hizmet kalitesi (HK) (Lee 

ve Cunningham, 2001) ve otel ambiyansı (OA) (Bitner, 1992; Wakefield 

ve Baker, 1998; Jani ve Han, 2014) ölçeklerinden oluşmaktadır. 

Ölçeklerde yer alan ifadelerin çevirisi çift yönlü olarak yapılmış ve uzman 

görüşleri doğrultusunda yanlış anlaşılan veya anlaşılmayan ifadeler 
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düzenlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda tanımlayıcı 

istatistikler yapılmış olup sonrasında ekti ölçmek için regresyon analizine 

tabi tutulmuştur. Ayrıca düzenleyici etki analizi gerçekleştirilmiştir.  

4. BULGULAR 

Tanımlayıcı İstatistiki Veriler 

Araştırma kapsamına kullanılan anket formu 50 adet termal işletme 

kullanıcısı üzerinde ön teste tabi tutulmuş, ifadelerde anlaşılmayan sorular 

düzeltilmiştir. Araştırma model önerisinde yer alan ölçekler Cronbach 

Alpha güvenilirlik analizine tabi tutulmuş (HK:0,95; MT:0,91; OI:0,93; 

TZEN:0,94; TVEN;0,98 ve OA:0,95) ve ölçeklerin güvenilirliğinin iyi 

olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin bütünleşik güvenilirlik katsayılarının ise 

0,50’nin üzerinde olduğu (HK:0,95; MT:0,83; OI:0,93; TZEN:0,94; 

TVEN;0,98 ve OA:0,95) tespit edilmiştir (Bagozzi ve Yi, 1988). Yapı 

geçerliliğini belirlemek için ayrım ve uyum geçerlilikleri incelenmiştir. 

Ayrım geçerliliği için ortalama açıklanan varyans değerlerine bakılmış, 

ölçeklerin 0,50’nin üzerinde bir değere sahip olduğu (HK:0,75; MT:0,64; 

OI:0,82; TZEN:0,86; TVEN;0,94 ve OA:0,82) tespit edilmiştir. Uyum 

geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Müşteri tatmini 

ölçeğinin 3. Sorusu 0,50’nin altında bir değere sahip olduğu için 

araştırmadan çıkartılmıştır. Araştırmanın doğrulayıcı faktör analizi 

sonucuna göre model uyum iyiliğinin iyi olduğu (CMIN/DF:2,569, 

NFI:0,939, IFI:0,962, CFI:0,962, GFI:0,863, RMESA:0,068) sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, ölçeklerin normallik dağılımları incelenmiş (+3/-3) 

ve dağılımın normal olduğu (Shao, 2002) tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin %55,5’inin erkek, %27,7’sinin 25-34 

yaş aralığında olduğu, %65,8’inin evli, %43,1’inin lise mezunu olduğu ve 

%28,0’inin 2001-2400 TL arasında bir gelire sahip olduğu yapılan 

analizler sonucunda tespit edilmiştir.  
Hipotezlere Yönelik İstatistiki Bulgular 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen regresyon analiz sonuçları 

doğrultusunda H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Hipotezlere ilişkin sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir.  
Tablo 8: Regresyon Analizine İlişkin Veriler 

Hipotezler Beta S. Hata F t P ΔR2 

H1 HK»MT 0,462 0,063 91,242 9,552 0,000*** 0,21 

H2 MT»TZEN 0,586 0,038 176,868 13,278 0,000*** 0,34 

H3 MT»TVEN 0,517 0,044 122,877 11,085 0,000*** 0,26 

H4 MT»OI 0,583 0,038 173,693 13,179 0,000*** 0,33 

H5 OI»TVEN 0,581 0,049 171,693 13,103 0,000*** 0,33 

H6 OI»TZEN 0,666 0,040 269,136 16,403 0,000*** 0,44 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına 

göre termal otel işletmelerini ziyaret eden bireylerin algıladığı hizmet 
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kalitesinin tatmin düzeylerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir 

(þ:0,462). Buradan hareketle termal otel işletmelerinin sunmuş olduğu 

hizmetin müşterilerin tatmin olmasında öncülük ettiği ifade edilebilir. Bu 

sonuç, alan yazında yapılan birçok araştırma ile  (Jiewantoa, Laurensb ve 

Nellohc, 2012; Naik, Gantasala ve Prabhakar, 2010; Spreng ve Mackoy, 

1996; Sureshchandar, Rajendran ve Anantharaman, 2002; Oliver, 1997; 

Lewicka, 2011; Özer, Kement ve Gültekin, 2015) paralellik 

göstermektedir. Araştırma kapsamında yapılan analiz sonuçlarına göre 

otel müşterilerinin tatmin düzeyi, otel imajını olumlu yönde 

etkilemektedir (þ:0,583).  Alan yazında yapılan bazı araştırmalar ile 

(Sung ve Yang, 2008; Naik, Gantasala ve Prabhakar, 2010; Jiewantoa, 

Laurensb ve Nellohc, 2012; Wang vd., 2018) bu sonuç paralellik 

göstermektedir. Ayrıca yapılan analizler sonucunda otel imajının tekrar 

ziyaret etme ve tavsiye etme niyetine olumlu yönde etki ettiği tespit 

edilmiştir (þ:0,666; þ:0,581). Alan yazında, elde edilen bu sonuçla 

paralellik gösteren çalışmalar (Wang vd., 2018; Chung, Thorndike ve 

Hwang, 2009; Lin ve Lin, 2007; O’class ve Lim, 2010; Rajagopal, 2010; 

Naik, Gantasala ve Prabhakar, 2010; Jiewantoa, Laurensb ve Nellohc, 

2012) bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre termal otel işletmelerini 

ziyaret eden bireylerin tatmin düzeyi, bireylerin tekrar ziyaret niyetlerinin 

ve tavsiye etme niyetlerinin belirlenmesine öncülük etmektedir (þ:0,586; 

þ:0,517). Araştırma kapsamında elde edilen bu sonuçları alan yazında 

destekleyen çalışmalar (Nam ve Lee, 2011; Giese ve Cote, 2000; 

Soderlund ve Ohman, 2005; Wang vd., 2018) bulunmaktadır. 

Araştırmalarda bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki 

düzenleyici etkiyi ölçmek için iki aşamalı regresyon analizinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Birinci aşamada bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkene olan etkisi tespit edilir. İkinci aşamada ise bağımsız 

değişken ve düzenleyici değişkenin çarpımı sonucu elde edilen yeni 

değişken ile regresyon analizi gerçekleştirilir. İkinci aşamada elde edilen 

anlamlılık düzeyi, birinci aşamada elde edilen anlamlılık düzeyinden 

yüksek çıktığında düzenleyici değişkenin etkisinden söz edilir (Kavak, 

2008). Araştırma kapsamında hedeflenen düzenleyici etki ölçüm 

sonuçları Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmektedir.   
Tablo 9: Düzenleyici Etki Analizi Sonuçları 

Hipotezler 

Bağımsız Değişken 

Ölçümü 

Düzenleyici Değişken 

Ölçümü 
SONUÇ 

Beta P ΔR2 Beta  P ΔR2  

H8a OI»TVEN 0,581 0,000*** 0,33 0,736 0,000*** 0,54 Kabul  

H8b OI»TZEN 0,666 0,000*** 0,44 0,629 0,000*** 0,39 Red 

H8c MT»TVEN 0,517 0,000*** 0,26 0,719 0,000*** 0,51 Kabul 

H8d MT»TZEN 0,586 0,000*** 0,34 0,604 0,000*** 0,36 Kabul 

Düzenleyici Değişken: Otel Ambiyansı (OA) 
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Otel ambiyansının bağımlı değişkenler (TVEN, TZEN) ile bağımsız 
değişkenler (OI, MT) arasındaki düzenleyici etkisini belirlemek için 
yapılan analizler sonucunda otel imajı ile tavsiye etme niyeti arasında 
olumlu yönde düzenleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir (þ:0,581). Diğer 
yandan otel imajı ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında otel ambiyansının 
olumlu yönde düzenleyici etkisi olmadığı (þ:0,629) sonucuna ulaşılmıştır 
(þ:0,666). Bu doğrultuda H8a kabul edilirken, H8b kabul edilmemiştir. 
Ayrıca otel müşterilerinin tatmin düzeyi ile tavsiye etme niyeti ve tekrar 
ziyaret etme niyeti arasında otel ambiyansının olumlu yönde düzenleyici 
etkisi olduğu belirlenmiştir (þ:0,517; þ:0,586). Bu doğrultuda H8c ve H8d 
kabul edilmiştir. Araştırmada elde edilen bu sonuç ile alan yazında 
gerçekleştirilen bazı araştırmalar (Namasivayam ve Lin, 2004; Lin ve 
Worthley, 2012; Turley ve Milliman, 2000; Simpeh, Simpeh ve Abdul-
Nasiru, 2011; Baker, Grewal ve Parasuraman, 1994; Jani ve Han, 2014) 
paralellik göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİ 

Araştırma kapsamında termal otel işletmelerini ziyaret eden bireylerin 
tekrar ziyaret etme niyeti ve tavsiye etme niyetini belirlemede öncülük 
eden değişkenler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hizmet kalitesinin 
müşteri tatminini olumlu yönde etkilediği, müşteri tatminin otel imajını, 
tekrar ziyaret etme niyetini ve tavsiye etme niyetini olumlu yönde 
etkilediği ve otel imajının tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye etme niyetini 
olumlu yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca otel 
ambiyansının müşteri tatmini ile tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye etme 
niyeti arasında düzenleyici etkiye sahip olduğu yapılan analiz sonucunda 
tespit edilmiştir.  

Özer, Kement ve Gültekin (2015) yapmış oldukları çalışmada yeşil 
otelleri ziyaret eden otel müşterilerinin algılamış olduğu hizmet 
kalitesinin müşteri tatmini olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Ayrıca Han ve Kim (2010) yine otel müşterilerinin 
algılamış olduğu hizmet kalitesinin müşteri tatminini olumlu yönde 
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. İlgili çalışmalar ile bu araştırma 
sonuçları benzer sonuçlara sahiptir. Otel imajı, termal bir işletmeyi 
müşterilerin tekrar ziyaret etmesi ve başkalarına tavsiye etmesi noktasında 
olumlu yönde bir etkiye sahiptir. Jiewantoa, Laurensb ve Nellohc (2012) 
yapmış oldukları çalışmada üniversite öğrencilerinin imaj algılarını 
değerlendirmişler ve tavsiye etme ve davranışsal niyetleri üzerinde 
olumlu etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. İlgili çalışma bu araştırma 
sonucu ile aynı doğrultudadır. Nam ve Lee (2011) hazırlamış oldukları 
çalışmada geleneksel Kore restoranlarını ziyaret eden müşterilerin tatmin 
düzeylerinin tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisini 
incelemiş ve olumlu yönde etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Giese ve 
Cote (2000) benzer şekilde restoranları ziyaret eden müşterilerin tatmin 
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düzeylerinin tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetleri üzerinde olumlu 
yönde etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. İlgili çalışmalardan elde 
edilen sonuçlar bu araştırma ile aynı doğrultuda sonuçlara sahiptir. Jani ve 
Han (2014) yapmış olduğu çalışmada otel işletmelerini ele almışlardır. 
Ayrıca Jiang ve Wang (2006) hizmet endüstrisinde otel ambiyansının 
düzenleyici etkisini incelemişler ve olumlu yönde etkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir. İlgili çalışmalar bu araştırma ile paralellik göstermektedir.  

Özet olarak termal otel işletmelerinin müşterileri ile uzun vadeli 
ilişkiler kurabilmeleri, reklam vb. tanıtım faaliyetlerinde maliyet 
minimizasyonu sağlayabilmek için müşterilerin tekrar ziyaret etme 
niyetlerinin ve tavsiye etme niyetlerinin olumlu yönde ilerlemesine önem 
vermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet kalitesi, otel imajı ve 
müşteri tatmini değişkenlerinin niyetin öncülleri olduğunu göz önünde 
bulundurmalarında fayda vardır.  

Bu araştırma Bingöl ilinde yer alan termal otel işletmeleri ile sınırlı 
kalmış olup, bundan sonraki araştırmalarda başka illerde veya bölgelerde 
bulunan işletmeler dâhil edilerek araştırmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca 
niyeti etkilemesi muhtemel olan algılanan değer, geçmiş ziyaret sıklığı, 
sübjektif norm vb. değişkenler aracılığı ile niyetin diğer öncüllerin tespit 
edilmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirilebilir.  
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