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Son yıllarda dönüşümlü bez ürünü kullanımından kaynaklanan sağlık riskleri otelcilik
sektörünü tehdit eder hale gelmiştir. Bu tehditler doğrultusunda çalışmanın amacı, otel
işletmelerinde konaklayan müşterilerin dönüşümlü bez ürünü kullanımına yönelik risk
algılarını belirlemektir. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Veriler Bursa ve
Diyarbakır kent merkezinde faaliyet gösteren 20 farklı konaklama işletmesinde konaklayan 369
müşteriden elde edilmiştir. Veri analizinde frekans testi, faktör analizi ve varyans analizinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları bu iki ayrı destinasyonda konaklayan Türk müşterilerin
dönüşümlü bez ürünü kullanımına yönelik risk algısının destinasyona, yaşa, gelir düzeyine,
konaklama tecrübesine ve bu ürünleri kullanım sıklığına göre farklılaştığını ortaya
koymaktadır. Araştırma sonuçları ayrıca müşterilerin büyük çoğunluğunun oda temizliği
konusunda yüksek düzeyde farkındalığa sahip olduğunu, ancak banyo ve Wc temizliği
konusundaki farkındalıklarının ise düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Türk müşteriler
çarşaf, örtü ve pike değişimi konusundaki duyarlılıkları oldukça yüksek iken, aynı duyarlılığı
havlu değişimi konusunda göstermemektedirler. Çalışmada ayrıca otel işletmelerinde
dönüşümlü bez ürünü kullanımından kaynaklanan risklerin azaltılmasına yönelik öneriler de
geliştirilmiştir.

Kabul Tarihi:07.03.2018
Anahtar Kelimeler
Otel
Sağlık riski algısı
Dönüşümlü bez ürünü

Keywords

Abstract

Hotel

In recent years, health risks arising from reused cloth products have become a threat for
the hospitality industry. The aim of study is to determine customers’ risk perceptions for
reused cloth products. Survey technique was used as data collection tool. The data were
collected from 368 customers staying in 20 different accommodation businesses operating
in Bursa and Diyarbakır city centers. Frequency analysis, factor analysis and variance
analysis were used for data analysis. Research results indicate that Turkish customers’
risk perception for reused cloth products differ according to destination, age, income
level, accommodation experience and frequency of reusing these products. The survey
results also show that majority of the customers have high level awareness for room
cleaning. The sensitivities of Turkish customers regarding the change of sheets, covers
and piques are very high, but they do not have the same sensitivity for changing reused
towels. The study also developed recommendations to reduce the risks arising from reuse
of these products in the hotels.
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