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ÖZ 

OTEL PROJELERĠNDE ġANTĠYE AġAMALARINA GÖRE 

ĠġLETME PERSONELĠ ALIM SÜRECĠ VE GEREKÇELERĠ 

 

Ahmet Cihan Aslanyürek 

Yüksek Lisans Tezi 

Mimarlık Anabilim Dalı 

Mimarlık Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Prof. Dr. Cengiz Eren 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Oteller, konsept ve kuruluĢ amaçlarına göre farklılık gösterirler. Belli bir ücret 

karĢılığı insanların barınma, eğlence ve daha değiĢken ihtiyaçlarını karĢılayabildikleri 

bu yapılar hem karmaĢık hem de bir o kadar kapsamlı olabilmektedir. Otel 

iĢletmelerinin sermayesinin büyük bir kısmı sabit sermayedir. Bu sebepten ötürü yapım 

aĢaması tamamlanmıĢ bir otel olası bir proje değiĢikliği durumunda yüksek maddi 

zararlara sebep olabilir. Bunun yanı sıra doğru yapılmıĢ bir otel projesi uzun vadede 

iĢletme maliyetlerini de daha ergonomik hale getirecektir. Bu sebeplerden ötürü 

otellerde çalıĢacak personellerin bir kısmı otel projesinin çeĢitli safhalarında projeye 

dahil edilmeli ve fikirleri alınmalıdır. Bu süreç personellerin departmanlarına göre 

değiĢiklik göstermektedir. Örneğin otel müdürü olacak kiĢi projenin baĢından itibaren 

iĢin içinde olması gerekirken housekeeping personeli daha ilerleyen safhalarda sürece 

dahil olurlar. Otelde çalıĢacak teknik personeller tüm teknik donanıma hakim olabilmek 

için otel inĢaatında dahi bulunmalıdır. Bu sayede ileride ortaya çıkabilecek arızalara 

yerinde ve doğru müdahaleler yapabilirler. Mutfak son halini almadan aĢçı belirlemek 

ve aĢçının talepleri doğrultusunda mutfağı Ģekillendirmek çok daha kullanıĢlı ve pratik 

bir iĢ sirkülasyonunu beraberinde getirecektir.  

Otel projelerinde sonradan doğabilecek değiĢiklikleri önlemek ve daha kullanıĢlı 

bir servis ağı oluĢturabilmek için otelde çalıĢacak personel ile kurulacak iletiĢimin 

önemi yüksektir. Bu çalıĢmada; uzun vadede pratik ve ekonomik bir servis ağı 
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oluĢturabilmek için, otel personellerinin proje safhasından itibaren görüĢlerini 

yansıtmalarının ve projenin bu doğrultuda Ģekillenmesinin faydalarına değinilmiĢtir. 

Proje aĢamalarına göre hangi safhada hangi personellere ihtiyaç duyulacağı 

belirlenmiĢtir. Etkili, iĢlevsel, ekonomik bir otel kurabilmek adına izlenmesi gereken 

adımlar bu çalıĢmada sunulmuĢtur. ÇalıĢmanın sonunda farklı kriterlerde belirlenen 

oteller incelenmiĢtir. Tezde kaleme alınan bilgilerin incelenen otellerde uygulanıp 

uygulanmadığı gözlemlenmiĢtir. UygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ oteller 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: iĢlevsel otel tasarımı, otel Ģantiye süreci, otelcilikte personel 

iletiĢimi. 
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ABSTRACT 

PROCESS AND JUSTIFICATION OF OPERATION PERSONNEL 

ACCORDING TO THE SITE STAGES IN HOTEL PROJECTS 

 

Ahmet Cihan Aslanyürek 

Master Thesis 

Department of Architecture 

Architecture Programme 

Advisor: Prof. Dr. Cengiz Eren 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

Hotels differ according to their concept and establishment purpose. For a certain 

fee; These structures, where people can meet their housing, entertainment and more 

variable needs, can be both complex and comprehensive. Most of the capital of hotel 

businesses is fixed capital. For this reason, a hotel whose construction has been 

completed may cause high financial losses in case of a possible project change. In 

addition, a correctly made hotel project will make operating costs more ergonomic in 

the long run. For these reasons, some of the staff who will work in hotels should be 

included in the project at various stages of the hotel project and their opinions should be 

taken. This process varies according to the departments of the personnel. For example; 

While the person who will be the hotel manager should be involved from the beginning 

of the project, housekeeping staff may be involved in the process at a later stage. The 

technical staff to work in the hotel should be present even in the construction of the 

hotel in order to be able to master all the technical equipment. In this way, they can 

make appropriate and correct interventions in the future malfunctions. Before the 

kitchen is finalized, determining the cook and shaping the kitchen in line with the 

demands of the cook will bring a much more useful and practical business circulation. 

In order to prevent changes that may arise later in hotel projects and to create a 

more useful service network, communication with the staff who will work in the hotel is 

of great importance. In this study; In order to create a practical and economical service 
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network in the long run, the benefits of the hotel staff reflecting their opinions starting 

from the project phase and shaping the project in this direction were mentioned. It has 

been determined which personnel will be needed at which stage according to the project 

stages. The steps to be followed in order to establish an effective, functional and 

economical hotel are presented in this study. At the end of the study, the hotels 

determined with different criteria were examined, and their knowledge, experience and 

experiences were transferred to the thesis by discussing with their managers. It was 

observed whether the truths highlighted in the thesis were applied in the hotels 

examined. Applied and unapplied hotels were compared. 

 

Keywords: functional hotel design, hotel construction site process, staff communication 

in hotel management. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 

Turizm sektörü dünya çapında oldukça hızlı geliĢim gösteren sektörlerden biri 

olmasına ilave olarak bölgesel kalkınmanın sağlanması bakımından da çok önemli bir 

role sahiptir. Turizm faaliyetlerinin bölge ve ülke ekonomisine katkıları dikkate alındığı 

zaman, turizm potansiyelini elinde bulunduran alanların değerlendirilmesi ve turizme 

kazandırılması oldukça önemlidir. Turizm sektörü yoğun Ģekilde faaliyet gösterdiği 

yerlerde, döviz geliri getirme, bölge halkına ek gelir olanağı sunma, göçün önlenmesi, iĢ 

alanları oluĢturma, diğer sektörlerin canlandırılması, yatırımların artırılması, üstyapı ve 

altyapının geliĢtirilmesi gibi çevresel ve sosyo-ekonomik bakımdan pek çok olumlu 

etkiler meydana getirmektedir. 

Turizm kazanç sağlanması yanında yerli ve yabancıların devamlı olmadan 

yerleĢmekle yaptıkları bir bölgeye olan seyahatlerdir. Ayrıca bireylerin sürekli Ģekilde 

konakladıkları, çalıĢtıkları veya sürekli yaptıkları alıĢkanlıklar haricinde bir bölgeye 

yapılan seyahatlerdir. Turizm, firmaların ürettikleri hizmet veya malları talep etmesi 

üzerine geçici konaklamaları nedeniyle gerçekleĢen iliĢki ve olaylar bütünüdür (Demir, 

2015: 5). 

Söz konusu seyahatler esnasında konaklamak için otel sektörünün geliĢmesi 

turizmin geliĢmesi konusunda çok daha önemli olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

otelciliğin geliĢmesi turizmin geliĢmesi anlamına gelmektedir (Okuyucu ve AkgiĢ, 

2016: 251). 

ĠĢletmelerin yönetim fonksiyonlarını sağlıklı bir Ģekilde yerine 

getirebilmelerinde en önemli etkenlerden biri, iĢletme içerisinde görev yapan birey ve 

birimler arası etkin bir iletiĢim sisteminin benimsenmiĢ olmasıdır. Üretim ve 

hizmetlerin belirlenen amaçlara uygun olarak yerine getirilebilmesi için iĢletme içinde 

yönetsel düzeyde etkin bir iletiĢim sisteminin oluĢturulmasına ihtiyaç vardır. ĠĢletme içi 

iletiĢimin iĢletmeler tarafından, diğer iĢ süreçlerinden ayrı olarak düĢünülmemesi 

gereken hatta diğer süreçlerin geliĢtirilmesine katkı sağlayan bir kavram olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Üretim ve hizmetlerin belirlenen amaçlara uygun olarak yerine getirilebilmesi 

için iĢletme içinde yönetsel düzeyde etkin bir iletiĢim sisteminin oluĢturulmasına ihtiyaç 

vardır. Etkin bir iletiĢim olmadan, çalıĢanlar ve birimler arası iĢbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak çok zordur. ĠletiĢimin koordinasyon iĢlevi; bireysel değil örgütsel amaçların 

gerçekleĢtirilmesini kolaylaĢtırmaktır. 

Tüm bunlarla birlikte iĢletme içi iletiĢimin, çalıĢanların, yaptıkları iĢe duydukları 

motivasyonlarına ve iĢletmeyi sahiplenme düzeylerine de etkisi olmaktadır. 

Tüm inĢaat projelerinde olduğu gibi otel proje ve inĢaat uygulaması aĢamasında 

iĢletme personeli ile olan iletiĢimsizlik önemli bir sorundur. Öte yandan, inĢaat 

sektöründe pek çok farklı disiplinin birbiriyle bağlantılı çalıĢması sebebiyle bu 

disiplinler arasında çeĢitli ve karmaĢık iletiĢim ağları olması, Ģantiyelerin iç ve dıĢ 

çevreyle iletiĢimi bakımından bir sistem geliĢtirilmesini neredeyse imkânsız hale 

getirmektedir (Öcal ve KeleĢ, 2012: 7). 

Özellikle ülkemizde inĢaat sektöründe iletiĢimin önemi yeterince 

bilinmemektedir. Bundan dolayı iĢ süreçlerinde çeĢitli aksaklıklar yaĢanmaktadır. 

ĠletiĢim olgsunun iĢ yaĢamının kendine özgü bir kolu olan inĢaat sektöründe de ayrı bir 

yeri vardır. ĠnĢaat sektöründe iletiĢim kavramını önemli bir konu olarak ele almak 

gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalıĢmada otel proje ve Ģantiyesinin iĢletme personeli 

ile koordinasyon içinde ilerlemesinin yararları üzerinde durulacaktır. Otel projelerinin 

uygulanma sürecinde olası zararların minimuma düĢürülmesi bu çalıĢmanın önemini 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Ģantiye uygulama esasları ve iĢletme iliĢkileri 

çerçevesinde incelenecektir. Bu amaçla proje ve Ģantiye aĢamasında alınacak doğru 

kararların iĢletme maliyetine doğrudan ve dolaylı etkisi analiz edilecektir. Bu 

doğrultuda inĢaat döneminde iĢletme personelinin belirlenmesinin iĢletmeye sağladığı 

yararlar ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır. Belirlenen farklı özelliklerdeki oteller 

incelenecek ve tez konusu kapsamında yapılan uygulamaların iĢletmelere sağladığı 

yararlar üzerinde durulacaktır.  

Tüm anlatılanlar çerçevesinde; tezin konusunu „otel projelerinde Ģantiye 

aĢamalarına göre iĢletme personeli alım süreci ve gerekçeleri‟ oluĢturmaktadır. 
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Tez çalıĢması kapsamında birinci bölümde tezin içeriği hakkında bilgilendirici 

giriĢ bölümü bulunmaktadır. Ġkinci bölümde otel iĢletmeciliği ve genel yapısı 

bağlamında turizm endüstrisi üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde otel iĢletmelerinin 

organizasyon yapısı hakkında bilgiler verilecektir. Dördüncü bölümde Ģantiye yönetimi 

kavramına iliĢkin detaylara değinilecektir. BeĢinci bölümde iletiĢim kavramından söz 

edilecektir. Altıncı bölümde proje aĢamasından otel açılıĢına kadar olan süreçte tüm 

paydaĢların birbiri ile koordine içinde çalıĢmalarının ekonomi ve iĢlevsellik açısından 

faydalarına değinilecektir. Yedinci bölümde belirlenen oteller tez konusu kapsamında 

incelenecek, müdürleri ile görüĢülüp tezin içeriğinin oteller ile uyuĢup uyuĢmadığı 

irdelenecektir. Son olarak sekizinci bölümde genel bir değerlendirmenin ve bir takım 

çıkarımların bulunduğu sonuç kısmı yer almaktadır. 
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BÖLÜM 2. OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE GENEL YAPISI 

 

Bu bölümde otel iĢletmeciliği ve genel yapısı hakkında bilgiler verilecektir. 

2.1.Turizm Endüstrisi 

Bu bölümde Turizm Endüstrisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

2.1.1. Turizm Kavramı ve Önemi 

Turizm, bireylerin devamlı yaĢadıkları bölge haricinde yapmıĢ oldukları seyahat 

ve gitmiĢ oldukları bölgelerde geçici konaklamalarından ileri gelen gereksinimlerin 

karĢılanmasına iliĢkin etkinliklerdir. Bireylerin tarihin her döneminde farklı sebepler 

nedeniyle seyahat yaptıkları bilinmektedir. Ne var ki, günümüz Ģartlarında endüstrinin 

ilerleme göstermesi, birey baĢına düĢen gelir düzeyinin artıĢ göstermesi, refah 

düzeyinde artıĢ görülmesi, bireylerin boĢ vakitlerinin fazlalaĢması, turizm sektörüne yön 

vermiĢtir (Kunaeva, 2013: 4). 

Turizm faaliyetine dolaylı ve doğrudan bağımlılığı olan turistlerin, ihtiyaç 

gösterdikleri hizmet ve malları pazarlayan ya da üreten, öncelikle yeme-içme, seyahat 

ve konaklama firmaları olmak üzere, bütün turizm firmalarının tesis edilmesi, 

geliĢtirilmesi ve etkinliklerinin sürdürülmesine iliĢkin eylem ve kararların tamamı 

turizm endüstrisi kapsamında değerlendirilmelidir. 

Turizme ait tanım doğrultusunda turizm endüstrisi; “Turistlerin, ikamet ettikleri 

yerlerden ayrılarak tekrar aynı yere dönünceye kadar geçen süre içerisindeki seyahatleri 

sırasında gereksinme duydukları ulaĢtırma, yeme-içme, eğlence ve diğer ihtiyaçlarını 

karĢılayan faaliyet alanlarının tümüdür”  biçiminde tarif edilebilir (Kalkan, 1995: 6). 

KüreselleĢme ve teknolojik geliĢmelerin etkisi ile popülerliği gittikçe artan 

turizm dinamik bir sektördür. Yoğun emeğin ve müĢteri memnuniyetinin esas olduğu bu 

sektör turizm olayını meydana getiren turistlerin gereksinim gösterdikleri; konaklama, 

eğlence, içme, yeme gibi hizmetlerin üretiminin yapıldığı bir endüstridir. Bu kapsamda 
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turizm endüstrisi kar amacının güdülmediği turizm organizasyonları, ulaĢtırma-

konaklama hizmetleri, pazarlama hizmetleri, perakende satıĢ mağazaları, içecek ve 

yiyecek faaliyetleri ile öteki çeĢit etkinlikleri gibi birbirinden değiĢik faaliyetler ve 

hizmetleri bir araya getiren, sürükleyici, uyarıcı ve koruyucu bir sektördür. 

Turizm endüstrisinin sürükleyici, uyarıcı ve koruyucu bir endüstri olma 

karakteristiği yanında pek çok sektörü etkilemesi ve ekonomiyi desteklenmesinden ileri 

gelmektedir. Söz konusu katkılar Ģöyle ifade edilebilir (Olalı ve Korzay, 1993: 5): 

 Turizm endüstrisinin ekonominin sanayi, tarım vb. endüstrilerden girdi alan 

ve bu endüstrilere girdi sağlayan bir yapısı bulunmaktadır. Turizm endüstrisi 

bu özelliğiyle gelir ve yatırım çoğaltanları sayesinde ekonominin öteki 

sektörlerini sürükleyen ve uyaran bir sektör Ģeklinde değerlendirilmektedir. 

Bu endüstrinin öteki sektörlerle olan girdi-çıktı iliĢkisinin yanında hizmet 

bağımlığı iliĢkisi de bulunmaktadır. 

 

 Turizm endüstrisi, geliĢmekte olan devletlerin ekonomileri adına ödemeler 

dengesinin öneme haiz döviz kaynakları arasında bulunmaktadır. 

 

 Turizm endüstrisi, istihdam olanakları istenilen seviyede geliĢmeyen devletler 

için çalıĢma alanı temin eden, böylelikle iĢsizliğe çare olan önemli bir 

sektördür. Turizm hem döviz kaynağı, hem de iĢ alanı olarak temin ettiği 

olanaklar, turizmin finansal kriz dönemlerinde koruyucu karakteristiğini 

vurgulamaktadır. 

 

 Turizm endüstrisi, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik değiĢime 

aracılık yapan bir konukseverlik ve hizmet endüstrisidir. Bu endüstride ev 

sahipliği görevini üstlenerek, turizm piyasasına girme arzusunda olan bir yöre 

ya da bölge insanlarının para kazanma hedefine öncelik veren bir davranıĢ ve 

tutum içine girmeyip, konukseverliğin temel davranıĢlarını ortaya koymak 

durumundadır. Bu durum bölgeler veya ülkeler arası iliĢkileri pozitif yönde 

etkilemektedir. 
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 Turizm endüstrisi, kendi kaynaklarını koruyan, bununla birlikte bu 

kaynaklara zarar verebilecek bir endüstri özelliğine sahiptir. Bununla birlikte 

amaç turizmin sosyal ve doğal kaynaklarına zarar vermek değil, bu 

kaynakların uygun bir politika ile geliĢtirilmesidir. 

2.1.2. Turizm Endüstrisini Diğerlerinden FarklılaĢtıran Karakteristik Öğeler 

Turizm endüstrisinin kendisine has kompleks yapısından dolayı öteki 

endüstrilerden farklılaĢmaktadır. Söz konusu karakteristikler aĢağıda sıralanmaktadır 

(Çatalkaya, 2019: 48-55): 

 Turizm endüstrisi önemli düzeyde insan gücünü temel almaktadır. Bilhassa 

yeme ve içme kuruluĢlarında hizmetin sunulduğu ve üretildiği esas öğe 

bireydir. Bu özelliğinden dolayı bu iĢletmelerde pazarlama ve üretim 

etkinlikleri otomasyonla belli seviyede yapılabilmektedir. 

 

 Turizm endüstrisi içinde faaliyetlerde bulunan bütün kuruluĢlar turizm 

hizmetlerinin niteliğinden dolayı karĢılıklı yardımlaĢma içinde, yakın bir 

iĢbirliği ve birbirleri ile uyumlu olma mecburiyeti duymaktadır. 

 

 Turizm pazarındaki müĢterilerin alıĢkanlıkları, moda anlayıĢları ve 

zevklerinin kısa sürede değiĢim göstermesi, turizm kuruluĢlarının bünyesinde 

bulundurdukları varlıkları ekonomik süreleri dolmadan yenileriyle değiĢtirme 

mecburiyetinde bırakır. 

 

 Turizm endüstrisi çerçevesinde genellikle üretilen hizmettir. Hizmet üretimi, 

müĢteri tatmini ve satıĢı bakımından soyut bir karakteristik göstermektedir.  

 

 Üretilen hizmetin satıĢ ve üretim zamanı benzerdir. Bir baĢka ifadeyle 

hizmetin tüketimi ile üretimi eĢ zamanlı durumdadır. Benzer biçimde turistik 

ürünün üretiminin yapıldığı yerde tüketilme mecburiyeti bulunmaktadır. Bu 

ürünün bir baĢka yerde tüketime sunulması veya baĢka bir bölgeye transfer 

edilmesi imkânsızdır. 

 

 Turizm hizmetinin baĢka zamanlarda kullanımı maksadıyla stok edilmesinden 

bahsedilemez.  

 

 Turizm endüstrisi tüm yıl ve 7 gün 24 saat devam eden bir karakteristik 

ortaya koymaktadır. 
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 Turizm endüstrisindeki bilhassa konaklama iĢletmelerinin kuruluĢları 

esnasında ciddi sermaye gereksinimi duyulmaktadır. Bunun nedeni 

konaklama iĢletmelerinin sermaye-yoğun özelliği göstermelerdir. 

 Turizm talebi, net bir Ģekilde kestirilmesi zor olan politik ve ekonomik 

Ģartlara bağlı olduğu için turizm, talep dalgalanmaları nedeniyle anlık olarak 

etkilenmektedir. Bu özellikten dolayı turizm endüstrisinin riski çok 

yükselmektedir. 

 

 Turizmde üretimi yapılan turistik ürün, gerek tek, gerekse paket Ģeklinde 

pazarlansa bile, birleĢik ürün olma karakteristiği göstermektedir. 

 Turizm endüstrisinde müĢteriler, satın alma arzusu taĢıdıkları mamulü daha 

önce göremezler. Ürünü incelemek veya bir örneğini seçmek amacıyla 

müĢterilere sergileme ya da gönderme imkanı da bulunmamaktadır.  

 

2.2. Turizm ĠĢletmeleri 

Turizm kuruluĢları, geçici süreyle yer değiĢtirme hareketinden ileri gelen 

konaklama, seyahat ihtiyaçlarının ve buna bağlı baĢka gereksinimlerin giderilmesine 

yarayan hizmet ve malların pazarlanması ve üretilmesini temin eden finansal birimler 

Ģeklinde tanımlanabilir (Hamzaçebı  ve Yozgat, 2019: 56; ġenel, 2007: 7). 

2.2.1. Turizm Endüstrisinde Yer Alan ĠĢletmeler 

Turizm endüstrisine ait kompleks yapı, değiĢik özellikte ve fazla sayıda turizm 

iĢletmesinin ortaya çıkmasının esas nedenini meydana getirmektedir. Farklı 

gereksinimlerden meydana gelen turizm talebinin karĢılanmasında etkili olan iĢletme 

sayısı fazlalığı, özelliklerinin birbirinden farklı olmasından dolayı sınıflandırma 

yapılması zorlaĢmaktadır. Turistlerin ana gereksinimlerinin karĢılanması göz önünde 

bulundurularak seyahat iĢletmeleri, ulaĢtırma iĢletmeleri, konaklama iĢletmeleri, 

alıĢveriĢ iĢletmeleri, rekreasyon (eğlence - dinlence) iĢletmeleri ve yiyecek- içecek 

iĢletmeleri biçiminde kategorize edilebilir (ġekil 1). 
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ġekil 1: Turizm Endüstrisinde Yer Alan ĠĢletmeler (Kaynak: Tez yazarı tarafından 

oluĢturulmuĢtur.) 

2.2.2. Konaklama ĠĢletmelerinin Turizm Sektörü Ġçerisindeki Yeri ve Önemi 

Daha önce açıklandığı üzere turizm sektöründe pek çok alt sektör bulunmakta 

olup konaklama sektörü de bunlar arasında yer almaktadır. Fakat turizm yönünden 

“seyahat” ve “konaklama” kavramları oldukça kayda değer kavramlardır. Söz konusu 

kavramlar turizm sektörünün temel yapı taĢları niteliğini taĢımaktadır. 

Dolayısıyla bu kavramlar her turizm tarifi içinde kesinlikle isimleri de 

geçmektedir. Günümüzde literatürde pek çok farklı turizm tarifine rastlanması mümkün 

olup bu tariflerin neredeyse tümünde konaklamadan söz edilmektedir. Konaklama 

tesisleri, turizm sektörü içinde temeli oluĢturan müĢterilerine hizmet ve mal sunan 

kuruluĢlardır. Bu ifadeyle de net bir Ģekilde gösterilmektedir ki konaklama, turizm 

içinde oldukça önemli ve büyük bir konuma sahiptir (Yıldız, 2016: 57). 

Konaklama olmadan bir turizm faaliyetinden bahsedilmesi imkansızdır. Aksi 

halde turizmin bir tarafı her zaman noksan kalacaktır. Ayrıca turizm içinden konaklama 

kavramı çıkarılacak olursa, geriye kalan olgunun yalnızca gezi, eğlence ve seyahat 
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ĠĢletmeler 

Seyahat 
ĠĢletmeleri 
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Konaklama 
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Satan ĠĢletmeler 

Butik 

Kuyumcu 
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niteliği taĢıması mümkündür. Bununla birlikte bu olgudan turizm olarak bahsedilmesi 

de çok doğru olmayacaktır. 

Özetle konaklama, turizm sektöründe oldukça kayda değer bir konuma sahip 

olup bu iki kavram birbirleri ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bir baĢka deyiĢle bir bölgede 

turizmin öneminden söz ediliyorsa, bu aynı zamanda konaklama iĢletmelerinin de 

önemini ifade edecektir (Gökdeniz ve Erdem, 2002: 131). 

 

2.3. Genel Olarak Otel ĠĢletmeleri 

Bu bölümde otel iĢletmeciliği ve otel iĢletmeleri hakkında bilgiler verilecektir.  

2.3.1. Otel ĠĢletmeciliğinin Tanımı ve Özellikleri 

Konaklama iĢletmeleri içinde yer alan otel iĢletmeleri en eski ve en yaygın 

olanlarıdır. Bu alan üzerine araĢtırmalarda bulunan uzman ve araĢtırmacılar, sektörün 

karakteristiğinden ileri gelen “hızlı değiĢim içinde olmasını” göz önünde bulundurarak 

değiĢik tanımlamalar yapmıĢlardır. 

Temin ettikleri hizmetlerle bir toplumun ya da milletin maddi refahını teĢkil 

eden toplam hizmet ve mallara katkı sağlayan otellerin tanımına iliĢkin farklı kuruluĢlar, 

uzmanlar ve yazarlarca çalıĢmalar yapılmıĢtır. Fakat yine de otelin unsurları, çalıĢma 

biçimleri ve koĢullarını, uyguladığı teknikleri saptayacak anlayıĢ ve fikir birliğine 

ulaĢmaları zor olmuĢtur. Farklı zamanlarda ve çeĢitli kuruluĢlarca yapılmıĢ olan 

tanımlamalardan bazıları incelenecek olursa ITA (International Tourism Academy) 

tarafından yapılan tanıma göre; “otel, yolcuların seyahatleri boyunca ücret karşılığında 

konaklayabilecekleri ve beslenme ihtiyaçlarını devamlı olarak karşılayabilecekleri 

işletmelerdir.” (Gürani, 2015: 75). 

Otel, “ĠĢletme tarafından özel bir sözleĢmeye ihtiyaç duyulmaksızın, kendisine 

sunulacak hizmetlere karĢın, belirlenen bir fiyatı ödemeye istekli ve arzulu olan 

insanlara konaklama ve yiyecek-içeceklerin sağlandığı yerler” biçiminde de tarif 

edilmiĢtir (ġener, 2010: 5). 
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Olalı ve Korzay (1993: 26) tarafından yapılan tanıma göre ise; “otel yapısı, 

teknik donanımı, konforu ve bakım koĢulları gibi maddi, sosyal değeri, personelin 

hizmet kalitesi gibi moral elemanlarıyla uygar bir insanın arzu ettiği nitelikte geçici 

konaklama ve kısmen beslenme ihtiyaçlarını bir ücret karĢılığında karĢılamayı meslek 

olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmıĢ bir iĢletmedir.” 

ġener (2010: 6) tarafından yapılan tanımda ise otel iĢletmeleri; ”Ġnsanların 

değiĢik nedenlerle yapmıĢ oldukları yer değiĢtirme olayı sonucu, özellikle konaklama 

daha sonra yeme-içme ihtiyaçlarını ve buna bağlı olarak diğer ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla mal ve hizmet üreten aynı zamanda insanların psikolojik tatmin duygularına 

hitap ederek sunan ticari nitelikli iĢletmelerdir.” 

Bu tanımlardan hareketle otel iĢletmelerinin, kiĢilerin yaĢadıkları yerler 

haricinde geçici Ģekilde belli bir meblağ karĢılığında yeme-içme, konaklama, dinlenme, 

eğlenme vb. gereksinimlerini karĢıladıkları bununla birlikte bu faaliyetlerini devam 

ettirirken de devlet ekonomisine destek verdikleri iĢletmeler Ģeklinde görülebilir. 

Otel kavramının netleĢtirilmesi isteğinin nedeni, otel iĢletmeciliğini kendilerine 

meslek edinen ve otelciliğin belli psikolojik, sosyal, ekonomik ve teknik Ģartlarını 

gerçekleĢtiren müteĢebbisler, otel kavramının haksız Ģekilde baĢkalarınca 

kullanılmasına razı olamamıĢlar ve bu kapsamda otel sözcüğünün hukuki mevzuat 

vasıtasıyla korunmasını istemiĢtir. Bundan dolayı, 1952‟de Uluslararası Otel Sahipleri 

Birliğince otel sözcüğünün hukuki zemine oturtulabilmesi adına otel kavramının her 

ülkede aĢağıda saptanan özellikleri taĢıyan kuruluĢlar için kullanılması kabul edilmiĢtir 

(Yıldız, 2011: 6): 

 Tekniğiyle olduğu kadar donanımı ile de müĢterilerin gereksinimlerini 

karĢılayabilecek niteliğe sahip olmalıdır. 

 

 Sadece konaklama ihtiyacına değil bununla birlikte beslenme ihtiyacına da 

cevap verebilmelidir. 

 

 MüĢterilerle kısa vadeli anlaĢma yapan iĢletme olmalıdır. 
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 Otelcilik sektörünün estetik ve maddi standartlarına adaptasyon eğilimini 

gösterirken buna kendisini mecburi görmelidir. 

 

 Herhangi bir faktörün otelin müĢterileri kabul etme karakteristiğini 

değiĢtirmemesi gerekmektedir. 

 

 MüĢterilerine verdiği odaların sağlık standartları doğrultusunda yerleĢtirilmiĢ 

tuvalet, lavabo ve banyo gibi donatım araçlarının bulundurması gereklidir. 

 

 Gereken miktarda hizmet ve teknik personelinin istihdam edilmesi 

gerekmektedir. 

2.3.2. Otel ĠĢletmeciliğinin Tarihsel GeliĢimi  

Turizmin ortaya çıkıĢı insanların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleĢmiĢtir. 

Genellikle ticaret maksadıyla faaliyetlerde bulunan Fenikeli denizciler çeĢitli ve çok 

farklı bölgelere gitmiĢlerdir. Ġlk çağların oldukça göze çarpan seyahatleri arasında 

Güneydoğu Asya‟dan hareket eden Polenezyalı insanların ufak boyutlu deniz araçlarıyla 

2000 milden fazla yol giderek Hawaii ve Tahiti adalarına ulaĢmaları gösterilebilir. 

Milattan Önce 3000‟lü yıllarda tapınaklar ve piramitlerden dolayı Mısır da gezginler 

tarafından en yoğun ilgi gören bir ülke olmuĢtur. Babil Krallığı ve Eski Mısır 

döneminde gezgin ve seyyahlar için yolların güvenlik altına alındığı, dinlenme ve 

konaklama maksadıyla bahçe ve evler inĢa edilmiĢtir. Ayrıca dünyadaki ilk büyük 

seyahat organizatörü Nuh peygamber olduğu ifade edilebilir. Eski Yunan döneminde ise 

Milattan Önce 700‟lü dönemde Olimpiyat Oyunları baĢlamıĢ olup dünya turizm 

tarihinde kayda değer bir olay Ģeklinde kabul edilmiĢtir. Ayrıca bu da günümüz sportif 

turizminin baĢlangıcı sayılmaktadır (Barutçugil,1989: 39-40). 

Ġnsanlar tarihin her döneminde farklı gayelerle seyahatler gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Seyahatleri süresince konaklama gereksinimi duydukları için, bu gereksinimi 

karĢılayabilecek geliĢmiĢ ya da basit bir konaklama tesisi arayıĢında olmuĢlardır. Bunun 

yanında oldukça kolay biçimde konaklama endüstrisi ancak, paradan yararlanılmaya 

baĢlaması sonrasında doğmuĢtur denilebilir. Bireylerin yaĢadıkları bölge haricindeki 
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seyahatlerinin yayılma alanının geniĢlemesiyle geçici konaklama yeri bulma 

gereksinimi meydana gelmiĢtir. Böylelikle ilk hanlar tesis edilmeye baĢlanmıĢtır. (Olalı 

ve Korzay, 1989: 7-8).  

YaklaĢık Milattan Önce 500 ila Milattan Sonra 500‟lü yıllarda tavernalar ve 

hanlar insanların seyahat etme ihtiyacından doğmuĢtur. Eski Roma ve Eski Yunan yazılı 

belgeleri ile Ġncil‟de görülen bilgiler doğrultusunda bu hanların hem yolcuların hem de 

hayvanlarının barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarını giderdiği ifade edilmektedir. 

Günümüzün otellerinin öncüsü durumundaki bu hanlar, sahiplerinin aileleriyle ikamet 

ettiği kendi evi durumunda olmuĢtur. MüĢteriler temel yiyecek ve dinleme ihtiyaçlarını 

gidermek gayesiyle bu hanlarda konaklarken daha önce hiç tanımadıkları öteki 

seyyahlarla aynı odada kalmıĢlardır (AktaĢ, 2002: 27).  

YaklaĢık Milattan Önce 200 ila Milattan Sonra 500‟lü yıllarda Roma 

imparatorluğu döneminde tüccarlar, sanatçılar ve öğrenciler için hanlar ve tavernalar 

tesis edildiği bir kısmında ise yolcuların konaklayabileceği odaların olduğu fakat 

ahırların olmadığı, bir kısmında da tam aksine yalnızca ahırların bulunduğu 

bilinmektedir. Sonraki dönemlerde de, seyahat edenler için yiyecek-içecek ve 

konaklama olanaklarının temin edildiği Romalı rahiplerinin yönettiği “Roma 

Hospice”ler yapılmıĢtır (ġener, 2010: 6). 

Ortaçağda ise Ġngiltere‟de seyahatlerin artmasıyla Ġngiliz hancılığı geliĢme 

göstermiĢ ve Avrupa hanlarının tersine aristokrat kimseler yerine sıradan yolculara 

hizmet sunabilecek hale gelmiĢlerdir (AktaĢ, 2002: 27). 

Ayrıca bu çağda, Hristiyanların yolcuların ağırlanmalarını düzenleyen çeĢitli 

uygulamalar ortaya çıkmıĢtır. Bunlar arasında en çarpıcı olanı, yolcuların aynı handa üç 

günden çok konaklamaması koĢuluyla ücretsiz yemek yemeleri gösterilebilir. Fakat bu 

Ģekilde ağırlama uygulaması 1282‟ye dek sürdürülebilmiĢtir. Daha sonra da hanlara 

lisans verilerek, alkol satıĢına müsaade edilmiĢtir. Bu lisanslar Ģövalyeler ya da 

içerisinde bulunulan toprağın sahibi Lordlar tarafından verilmiĢtir. 1700‟lerin sonlarına 

dek Avrupa‟daki bu geliĢmeler, otel iĢletmelerinin baĢlangıcı Ģeklinde görülmüĢtür. 
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1750-1790 döneminde Ġngiltere‟de seyahatin ve ticaretin itici gücü olan endüstri 

devriminin baĢlamasıyla ev ekonomisi devrinden çıkılarak büyük ölçekli üretim 

ekonomisine geçilmiĢtir. Böylelikle ticaretle birlikte hancılık ve bilhassa de Avrupa‟da 

ilk otel terimi kullanılır hale gelmiĢtirr. “Hotel de Henry N” 1788 yılında Nontes‟de o 

zaman için çok yüksek olan bir maliyetle inĢa edilen, 60 yataklı Avrupa‟daki en iyi otel 

olmuĢtur (ġener, 2010:7). 

Amerika‟da da ilk hanlar 1000-1200 döneminde Ġngiltere‟dekilerle benzer 

biçimde yapılmıĢtır. Ġlk otel 1794‟te New York Ģehrinde “City Hotel” olarak inĢa 

edilmiĢtir. Aslında bu otel 73 odası ile hanların kapasite olarak büyütülmesinden ibaret 

olmuĢtur. Asıl manada günümüzün otelcilik anlayıĢının baĢlangıcını temsil eden ve 

1829‟da Boston Ģehrinde yapılan “Tremont House” otelidir. Bu otelin, tek ve iki kiĢilik 

odaları, kilitlenebilen kapılar, odalarda sürahiler, sabun ve su tasları, oda-resepsiyon 

arasında haberleĢme ve yolcuların eĢyalarını taĢıyan personel gibi özellikleri vardı. 

Fakat bu otelin sürekli akan suyu, özel banyo ve ısıtma gibi imkanları olmamıĢ yirmi yıl 

sonra modern hale getirilme gayesiyle kapatılmıĢtır. Amerika‟nın mali yapısında 

meydana gelen hızlı değiĢimler karĢısında Elsworth M. Statler isimli müteĢebbis otel 

endüstrisini titiz bir Ģekilde analiz ederek o zamana dek görülmemiĢ yeniliklere sahip 

“Buffalo Statler” isimli oteli 1908‟de Buffalo Ģehrinde hizmete açmıĢtır. Statler, 

otelcilik sektörüne otel zinciri kavramını getiren insan olma özelliğine de sahiptir. 2. 

dünya savaĢı döneminde otelcilik sektörü oldukça verimli yıllar yaĢamıĢ olup bilhassa 

1900-1960 döneminde farklı ihtiyaçları karĢılayan tatil otel, ikametgah otel, ticari otel 

ve lüks otel gibi türler ortaya çıkmıĢtır (AktaĢ, 2002: 28). 

Bugün yalnızca büyük ve modern otel iĢletmelerinin yanında, konaklama 

iĢletmelerinin baĢka türleri de oldukça geliĢmiĢtir ve yüksek standartlara sahip hizmet 

sunulmaktadır. Ayrıca bu iĢletmeler turizm sektörü haricinde faaliyet gösteren 

iĢletmelerle ortak gayretler içinde bulunmak suretiyle daha da güçlenerek Pazar 

paylarını artırma yoluna gitmiĢlerdir (ġener, 2010: 8). 
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2.3.3. Otel ĠĢletmeciliğinin Ülkemizde Tarihsel GeliĢimi  

Ülkemizde konaklama iĢletmelerinin geçmiĢi, eski kervansaraylara ve hanlara 

dayanmaktadır. Orhun Kitabelerinde “Moyanlık” ismi verilen konaklama yerlerinden 

bahsedilmiĢtir. Moyanlık aslında Türklerin “yardım ve hayır yurdu” Ģeklinde tesis 

ettikleri bir geceleme, konaklama tesisidir. Moyanlık ile günümüzde “Otel” biçiminde 

isimlendirilen konaklama iĢletmelerinin ilki Türkler tarafından kurulmuĢtur. Sonraları 

“kervansaray” Ģeklinde isimlendirilmiĢlerdir.(Denk, 2017: 3). 

Anadolu Selçuklular döneminde 1250‟li yıllarda Anadolu‟nun kervan yollarında 

yapılan kervansaraylar, oldukça önemli bir mimari özellik taĢımaktadır. Günümüzde bir 

bölümü harap, bir bölümü çok sağlam durumdaki kervansaray sayısı yüzden fazladır. 

Yolların kavĢak ve uğrak noktalarında tesis edilen kervansaraylar, seyahat edenlerin 

hayvanları ile beraber konaklayabilecekleri ve gerektiği zaman hayvanlarının 

değiĢtirilebileceği, olumsuz doğa Ģartları ve saldırılara karĢı dayanıklı, genellikle 

ormana ve suya yakın tesislerdir. Kervansarayda yolcular konaklarken aynı zamanda 

hayvanları barınır ve araçlarına onarıma yapılırdı (ġener, 2010:9). 

Ġnsanların kendi konutlarının olduğu yer haricinde farklı motiflerle yaptıkları 

seyahatlerde konaklama gereksinimlerini karĢılamak için Doğu‟da kervansaray, Batı‟da 

han Ģeklinde meydana getirilen konaklama tesisleri arasında iĢletme anlayıĢı ve amacı 

açısından kayda değer bir fark bulunmaktadır. Batı‟da hanlar, ticari bir gaye ile açılmıĢ, 

iĢletilmiĢ, böylelikle geliĢme imkanına sahip olmuĢtur. Doğu‟da ise kervansaraylar 

“yabancıyı para karĢılığında misafir etmenin ayıp olduğu anlayıĢına” dayanmıĢtır. 

Tüm dünyada önemli bir üne sahip olan Türk kervansaraylarının neredeyse tümü 

bir “hayır teĢebbüsü” Ģeklinde yapılmıĢ ticari bir nitelik taĢımıĢtır. Bunlar adeta vakıf 

kurumu olarak tesis edilmiĢlerdir. Ticari bir amaç taĢımayan Doğu kervansarayları, 

tesisi yapan sahibinin ekonomik durumunun elveriĢli olduğu sürece iĢlevlerini devam 

ettirmiĢ, ekonomik durumunun bozulduğu tarih sonrasında pis, bakımsız, iĢlevlerini ifa 

edemeyen ilkel iĢletmeler Ģeklinde yıkılmaya terk edilmiĢtir. Bundan dolayı Batı‟da 

temelini hanların meydana getirdiği konaklama endüstrisi geliĢme imkanına kavuĢurken 

Doğu‟dakiler ticari gayeden uzak olduğundan geliĢme gösterememiĢlerdir (Olalı ve 

Korzay, 1989: 8-9). 
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Baharat ve Ġpek yollarının geçtiği coğrafi bir bölgede bulunan Anadolu‟nun bu 

konumu gereğince, seyahatlerin kolaylaĢtırılması için tesis edilen kervansarayların 

fonksiyonları, Batı ve Doğu arasında ticaretin azalması ve diğer yollara kaymasından 

dolayı yavaĢ yavaĢ ortadan kalkmıĢtır. Bu nedenle kervansaraylardan yararlanma zaman 

içerisinde yok olmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğunun Batıyla yakınlaĢması ve baĢka 

nedenlerden dolayı baĢka devletlerle iliĢkilerinin arttığı dönem, 1839‟da yürürlüğe 

koyulan Tanzimat Fermanı‟na dayanmaktadır. Hem yurt dıĢından ticari ve siyasi 

sebeplerle gelenlerin sayısında meydana gelen artıĢın ortaya çıkması hem de Orient 

Express‟in Ġstanbul‟a kadar olan seferlerine baĢlaması Ġstanbul için bir otel ihtiyacı 

ortaya çıkarmıĢtır. (Çakıcı vd., 2012: 15-16). 

ÇağdaĢ manada ilk otel olan Pera Palas Otelinin 120 odası ve 200 yatağı 

bulunmaktaydı. Pek çok ünlü yabancı ve Türk misafire ev sahipliği yapan klasik bir 

mimari yapısı vardı. Bu otel 1974 yılından beri Ġstanbul Otelcilik ve Turizm Ticaret A.ġ 

tarafından iĢletilmektedir. Pera Palas Oteli ile 1914‟te inĢa edilen Tokatlayan Oteli 

Ortadoğu ve Avrupa‟nın bu dönemde en lüks oteller olarak görülmüĢtür (ġener, 2010: 

10). 

Cumhuriyetin ilanını izleyen dönemlerde ağır ağır geliĢmeye baĢlayan yerli 

ticaret burjuvazisinin konaklama gereksiniminin karĢılanması amacıyla Ġstanbul‟da Park 

Oteli‟nin 1931‟de hizmete girdiği görülmektedir. Benzer Ģekilde, Türkiye‟de Hilton 

Oteli‟nin de 1955‟te kurulması sonrasında yurtdıĢı iliĢkilerinin yoğunlaĢmasından 

dolayı ülkeye gelen yabancıların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi amacı 

yatmaktadır. Ayrıca Türkiye‟nin 1952‟de NATO üyeliğine kabul edilmesiyle beraber 

Batı ile iliĢkiler daha bir yoğunluk kazanmıĢtır. ĠĢte bütün bu geliĢmeler Türk 

hükümetinin 1950‟de baĢlayan ve 1955‟te Hilton‟un Ġstanbul‟da bir zincir otel iĢletmesi 

açmasına dek uzanan geliĢmeleri ortaya çıkarmıĢtır. Hilton‟un zincirine Türkiye‟de bir 

otel katılmasının Türk otelciliği bakımından kayda değer neticeleri olmuĢtur. Ayrıca 

Hilton, daha sonra baĢka otel iĢletmelerinde yöneticilik yapacak, nitelikli personel 

yetiĢtiren bir okul olmuĢtur. 

1980‟li yıllara dek geçen sürede bazı münferit otel yatırımlarının meydana 

geldiği görülse bile, Türkiye‟de otelciliğin gerçek anlamda geliĢmeye baĢladığı dönem, 

1983 sonrasına rastlamaktadır. 1983‟te 60 bin civarındaki turizm iĢletme belgeli yatak 



16 

 

sayısı, günümüzde 600 binden fazladır. Son olarak ifade edilmesi gerekli diğer bir nokta 

da; Türk otelciliğinin talebe dayalı olarak geliĢme göstermesidir. Pera Palas‟ın açılması 

sonrasında 135 yıllık dönemde çok fazla bir sapma meydana gelmemiĢtir. Türkiye‟ye 

gelen yabancıların konaklama talebi her dönemde Türk otelcilik sisteminin belli bir 

aĢamaya geçmesini temin eden bir öğe olmuĢtur. 1983 ila 1990 seneleri arasında 

otelcilik sektöründeki geliĢmelerin sebepleri çok farklı olmamıĢtır. 

 

2.4. Otel ĠĢletmelerinin Diğer ĠĢletmelere Göre Farkları  

Otel iĢletmelerinin öteki sanayi ve ticari iĢletmelerinin gösterdiği 

karakteristiklerden farklı Ģekilde aĢağıda ifade edilen özelliklere sahiptir (ġener, 2001: 

3-17; Çuhadar, 2001: 6): 

 Otel İşletmeleri Emek Yoğun İşletmelerdir: Otel ĠĢletmeleri, fonksiyonlarını 

ifa ederken geniĢ ölçüde birey gücünü esas alırlar. Bu oteller ücret 

mukabilinde hizmet ve mal sunmalarına ilave olarak sanatsal ve kültürel 

olaylara da büyük oranda yer vermek durumunda kalırlar. MüĢterinin otele 

karĢı tutum ve davranıĢını; odaların düzeni, otelin büyüklüğü, içecek ve 

yiyecek olanaklarının çokluğuna ilave olarak onlara sunulan hizmet de 

meydana getirmektedir. Hizmeti sunan birey olduğu için otelciliğin temelinin 

bireye dayandığı açık bir biçimde görülür. Bugün pek çok sektör insan 

öğesini en aza indirme gayreti içerisindedir ve rezervasyon, muhasebe 

iĢlemleri için bilgisayar kullanılmaktadır. Otel iĢletmelerinde ise 

otomasyondan yararlanılabileceği alanlar oldukça azdır. Çünkü gerçek 

bireysel hizmetlerin muhasebeleĢtirilmesi, makineleĢtirilebilmesi ve 

otomatikleĢtirilmesi imkânsızdır. Oda temizliği, yatak düzeni, restoranın 

servis için hazırlanması, misafirlerin karĢılanması gibi hizmetler sadece insan 

tarafından ve psikolojik memnuniyet de göz önünde bulundurularak 

yapılabilir. Bundan dolayı otel iĢletmeleri emek-yoğun iĢletme olarak 

görülürler (Akoğlan, 1996: 16). 

 

 Otel İşletmeciliği Dinamiktir: Otel iĢletmeciliği, modern ve sağlıklı hayat 

felsefesini esas alan teknolojisi ve otelcilik anlayıĢı ile sürekli Ģekilde 
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değiĢiklik arz eden bir sektördür. Bu açıdan oteller, müĢterilerin kısa 

zamanlarda değiĢim gösteren alıĢkanlıkları, moda ve zevklerine hitap edecek 

biçimde hizmet sunumu ve teknik donanımı ile rahatlık temin edebilmelidir. 

Konuklar devamlı Ģekilde tercih ettiği otelden yeni hizmet beklentisi 

içindedir. Söz konusu hizmetlerinin kalitesini; yararlanılan geliĢmiĢ teknoloji 

ve iĢletmeden alınan sübjektif izlenimler ortaya koyar. 

 

 Otel İşletmeleri Günün 24 Saati Faaliyette olan organizasyonlardır: 

MüĢterilerin farklı zaman sürecinde yaptıkları seyahat ve gezilerde, diğer 

sebeplerle otelde kalırken ve iyi zaman geçirirken, otel çalıĢanlarının 

görevlerini optimum biçimde yapmaları gerekmektedir. Bir diğer söylemle 

oteller yılın 365 günü, haftanın 7 günü ve günün 24 saati (sezonluk otellerin 

haricinde) devamlı hizmet sunan organizasyonlardır. Otel müĢterilerinin tatil 

yaptıkları sırada, otel çalıĢanlarının çalıĢmaları gerekir (Kozak vd., 1995: 8). 

 

 Otel İşletmeleri Tarafından Verilen Hizmetler, Personel ve Bölümler 

Arasında Yakın Koordinasyonu ve Karşılıklı Yardımlaşmayı gerektirir: 

Oteller, birbirlerine oldukça bağlı bölümlerden oluĢan sosyal ve ekonomik bir 

iĢletmelerdir. Bundan dolayı otel hizmetleri, otel çalıĢanları arasında karĢılıklı 

yardımı ve yakın koordinasyonu mecburi hale getirmektedir. Yoksa herhangi 

bir personelin negatif davranıĢından dolayı, müĢteri üzerinde görülen 

tatminsizlik, otel tarafından verilen tüm hizmetleri olumsuz etkilediği gibi 

otelin de baĢarısız olmasına yol açar. 

 

 Otel İşletmelerinde Sermayenin Büyük Kısmı Sabit Değerlere 

Bağlanmıştır: Otel iĢletmesinin tesis edilmesi ve iĢletilebilir hale gelmesi için 

önemli oranlarda sermayeye gereksinim bulunmaktadır. Bu sermayenin kayda 

değer bir kısmı da iĢletmenin faaliyete geçmesi öncesinde sabit değerlere 

bağlanmasını icap ettirir. ĠĢletme belgesine sahip bir otel iĢletmesi 

varlıklarının dağılımı Ģöyledir: Dönen varlıklar % 10 ila 15 ve Duran varlıklar 

ise % 85 ila 90 arasındadır. Otel iĢletmesinin sermayenin önemli bir 

bölümünü sabit değerlere bağlanması, iĢletmenin amortisman giderlerini 
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arttırırken likitin de olanaklarını düĢürür. Bu durum, iĢletmenin ödemelerde 

sorunla karĢı karĢıya kalmasına yol açar. 

 

 Otel İşletmecilerinin Risk Faktörü Çok Yüksektir: Turizm sektöründe talep, 

daha önce kesin biçimde öngörülmesi zor olan politik ve ekonomik Ģartlara 

bağlı olduğu ve otel iĢletmeleri de talep gel-gitlerinden anında etkilendiği için 

yüksek risk faktörü vardır. Bunun yanında otel iĢletmeleri mevsimlere bağlı 

Ģekilde talep dalgalanmalarıyla karĢılaĢtıklarından dolayı faaliyetlerini 

mevsimler doğrultusunda organize ederler. Ayrıca otel iĢletmelerinde kâr 

marjı azlığı ve yüksek sabit sermaye varlıkları yatırım isteğini kırdığı için 

devlet desteğine ihtiyaç duyulmaktadır (Medlik, 1997: 4). 

 

2.5. Otel ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 

Otelin tarifi ve taĢıyacağı karakteristikler hakkında olduğu gibi otel 

iĢletmelerinin kategorize edilmesinde de bir birliktelik temin edilememiĢtir. Otellerin 

sınıflandırılması için yararlanılan kıstaslar her ülke için farklılık arz ettiği gibi çeĢitli 

kiĢilerce yapılan sınıflandırılmalarda da farklılık bulunmaktadır. Bunun yanında, 

otelcilik sektöründeki geliĢmeler, bireylerin dünya görüĢleri, ihtiyaçları, zevkleri ve 

alıĢkanlıklarındaki geliĢmeler paralelinde değiĢik sınıflandırmalara gidilmektedir. 

Bu çalıĢmada, çalıĢma konusu ve ülke koĢulları göz önünde bulundurularak 

oteller aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

2.5.1. Büyüklüklerine Göre Sınıflandırma 

Bir otel iĢletmesinin büyüklüğünün belirlenmesine olanak veren kıstaslar 

aĢağıdadır: 

 Otel iĢletmesi için yapılan sermaye büyüklüğü, 

 

 Oteldeki oda miktarı, 
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 Otelin sahip olduğu ve seyahat acentelerine satıĢ mağazası ya da kuaför 

salonu Ģeklinde kiralanan bölümlerin hacmi, 

 

 ĠĢletmedeki çalıĢan sayısı ya da belli bir sürede otel personeli için ödeme 

yapılan ücretlerin toplam tutarı, 

 

 Kültürel ve Sosyal çalıĢmalar için ayrılan bölümlerle, ziyafet ve konferans 

salonlarının tümüdür. 

Bunun yanında, otel iĢletmelerinin büyüklüklerinin tespit edilmesinde oda sayısı, 

oda baĢına düĢen çalıĢan miktarı ve söz konusu ülkede konuya iliĢkin çıkan mevzuat ve 

kanun hükümleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu yaklaĢım kapsamında kabul 

edilen hususlar Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

1. Küçük Oteller: Bu otellerde 10 ila 20 arasında oda bulunmakta olup verilen 

hizmetler genellikle 1 ila 5 çalıĢan tarafından görülmektedir. 

2. Orta Büyüklükte Oteller: Bu otellerde 50 ila 100 arasında oda bulunmakta 

olup, sunulan hizmetler genellikle 25 ila 50 çalıĢan tarafından verilmektedir. 

3. Büyük Oteller: Minimum 200 odaya sahip olup, hizmet standardı, 

dekorasyonu, donatımı ve yerleĢim durumu açısından üstün özellikleri barındıran 

iĢletmelerdir. 

2.5.2. Faaliyet Süreleri Bakımından Otel ĠĢletmeleri 

Faaliyet süreleri doğrultusunda otel iĢletmeleri, mevsimlik oteller ve devamlı 

oteller Ģeklinde ikiye ayrılabilir (ġener, 2010: 23). 

 Devamlı Oteller: Bu oteller, faaliyetlerine tüm yıl boyunca devam eden 

iĢletmelerdir. ġehir otelleri ile iĢ koĢullarının ve hava Ģartlarının tüm yıl 

boyunca faaliyetlerine devam etmesine olanak bulan öteki oteller de bu 

sınıflandırma içine sokulabilir. 
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 Mevsimlik Oteller: Mevsimlik oteller yılın belirli dönemlerinde faaliyet 

yapan, öteki dönemlerde ise kapalı olan otellerdir. Bu oteller dünya çapında 

ülkesel ve bölgesel farklılıklar göstermektedir.  

Mevsimlik otelleri ile Devamlı oteller arasında karĢıladıkları ihtiyaçlar ve 

yapısal açıdan kayda değer farklar bulunmaktadır. Söz konusu farklar bu otellerin 

iĢletme tekniğinde de çeĢitli karakteristikler meydana getirmektedir. Mevsimlik oteller 

ile Devamlı oteller arasındaki farkları kısaca belirtirsek (Olalı ve Korzay,1989: 42-43); 

 Devamlı oteller gidilmesi mecburi olan iĢletmelerdir. Bir baĢka söylemle; 

insanlar politik, ticari ya da bir baĢka amaçla mecburen yaptığı seyahatlerde 

bu otelleri kullanmaktadır. Fakat mevsim otelleri dinlenme ve zevk amaçlı 

olarak kullanılmaktadır. Özetle mevsim otelleri mecburen konaklanan 

iĢletmeler değildir. 

 

 Devamlı otellerin konaklama süreleri genellikle kısa sürelidir. Bir ya da iki 

gece sürmektedir. Mevsimlik otellerin ise konaklama süreleri genellikle uzun 

olup birden fazla hafta sürmektedir. 

Bu otelleri birbirlerinden ayıran söz konusu farklar, mevsim otelciliğine ait 

iĢletme yönetimi ve iĢletme tekniğinde kendine has çeĢitli problemler meydana getirir. 

Bu sorunlardan bazıları Ģunlardır (AktaĢ, 2002: 30-31): 

 Eğlence ve zevk amaçlı gerçekleĢtirilen seyahat ve gezilerde uzaklığın talebi 

etkilemede kayda değer etken olması direkt olarak mevsim otel iĢletmeciliği 

üzerinde de etkili olmaktadır. Çünkü ulaĢım için ayrılan sürenin artmasıyla 

mevsim otellerinde geceleme sayısı da negatif yönden etkilenebilmektedir. 

 

 Uzak mesafede bulunan mevsim otellinde konaklayan müĢterilerde kayda 

değer bir psikolojik etken olarak “ev hasreti” duygusu arttığından dolayı 

konuklar konaklama sürelerinin kısaltma kararına varabilirler. Ev hasreti 

hissinin uzun süren konaklama süresinde azaltılabilmesi için bu otellerde 

çeĢitli faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mesela; yüzme, okuma, müzik, 

oyun, bilardo gibi eğlence amacıyla oluĢturulan salonların ve de dalma, 
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yüzme, golf, ata binme, tenis, aquapark ve su sporları gibi imkanların olması 

gerekmektedir. 

Bu otellerde hizmetlerin fazlalığı ve konuklarına rahat hizmet götürülebilmesi 

açısından 100 müĢteri için 20 çalıĢan oranının uygulanması gerekir. 

Mevsimlik otellerin konumlarının seçimi ve inĢaat planlamalarının yapılması 

için konukların dinlenme, eğlence ve zevk ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

Mevsimlik otellerin en kayda değer problemleri arasında deneyimli personel 

bulma sıkıntısı gelmektedir. Öncelikle iĢin devamlı olmamasından dolayı deneyimli 

personellerin iĢe bağlanamadıkları görülebilmektedir. Bu sorunun çözümü için 

iĢletmelerin bu tür personelleri daimi statüde istihdam ederek onların iĢe bağlanmasını 

sağlamaya çalıĢtıkları görülebilir. Bu uygulamayla daha fazla maaĢ isteyen deneyimli 

personeller üzerinde caydırıcı rol oynanabilir. Bunun yanında otellerin mevsimin belli 

günlerinde yoğun hale gelmesi çalıĢan üzerinde bıkkınlığa ve yorgunluk neden olurken 

verimliliği azaltmaktadır. Mevsimlik oteller çalıĢanların yeme-içme ve barınma 

problemlerini çözecek önlemleri de almak mecburiyetindedir. 

Mevsimlik otellere genel olarak farklı kültür ve yaĢ grubu insanlar gelmektedir. 

Bundan dolayı beslenme özelliği açısından bebeklerin beslenmelerinden diyet 

yemeklerine kadar her çeĢit yiyeceğin düĢünülmesi gerekmektedir. Buna ilave olarak 

mevsimlik oteller geniĢ alana yayılmaları ve hizmetlerinin farklı yerlerde 

gerçekleĢtirilmesi özelliği nedeniyle hırsızlığa karĢı elveriĢlidir. Bundan dolayı etkin 

güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu otellerin tesis edildiği konumun 

doğal karakteristiğini bozmayacak mimari strüktüre sahip konforlu iĢletmeler olması 

gerekir. 

2.5.3. Sahiplik Ġlkesi Açısından Sınıflandırma 

Sahiplik ilkesi bakımından otel iĢletmeleri iki grupta toplanabilir (ġener, 2010: 

24): 

 Özel mülkiyete ait oteller: Varlıklarının tümü özel kiĢilerin elinde olan 

iĢletmelerdir. 
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 Kamu kuruluşlarına ait oteller: Varlıklarının tümü kamu kuruluĢlarının 

elinde olan otellerdir. Kamu kuruluĢları, kuruluĢ kanununun müsaade ettiği 

düzeyde otel iĢletmesi kurarak iĢletebilir. Mesela; T.C Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, T.C Emekli Sandığı A.ġ, T.C. Turban A.ġ. 

 

Bu iĢletmeler hakkında olumlu ve olumsuz görüĢlerde bulunmaktadır. Özel 

otel iĢletmeleri lehinde olan görüĢler Ģunlardır (Olalı ve Korzay, 1989: 52): 

 

Devlet siyasi bir teĢekkül olup finansal faaliyetler için gereken yeteneğe sahip 

değildir. Devlet, tesis edeceği otelcilik teĢebbüslerinde de siyasi hedefleri 

hakim kılmaktadır. Kamu otelcilik iĢletmelerinin bürokratik bir özelliği 

bulunmaktadır. Bu durum, oldukça esnek olan otelciliğin Ģartları ve gerekleri 

ile bağdaĢmamaktadır. Kamu iĢletmeleri aylık maaĢ alan memurlarla 

yönetildiği için memurlar iĢletmenin zarar ve karıyla doğrudan bağlantılı 

olmadığı için tasarrufu göz önünde bulundurmazlar. Kamu teĢebbüslerinin 

özel otelcilik teĢebbüsleri ile rekabet etmeleri bu iĢletmelerin inisiyatifini ve 

hevesini kırmaktadır. 

 

Kamu otel iĢletmelerini savunanların temel aldığı deliller aĢağıda 

sıralanmıĢtır: 

Özel teĢebbüslerin tek amacı kar elde etmektir. Yüksek kar elde edemeyen ya 

da yüksek riskli bölgelerde otel yatırımı yapmazlar. Ne var ki bölgesel ve 

ulusal ekonomi bakımından, bu bölgelere de otel yatırımı mecburidir. Tam bu 

noktada kamu idareleri devreye girmektedir. Otelcilik alanına kamu 

idaresinin karıĢmaması kuvvetli iĢletmelerin zayıfı elimine etmesine ve bir 

otelcilik tekelinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı devlet 

müdahalesine gerek duyulur. 

Konaklama sektörünün yeteri düzeyde geliĢmemiĢ olduğu ülkelerde hızlı 

kalkınma, devlet kapitali ve gücünün liderlik yapacak biçimde bu alana 

transferini mecburi kılmaktadır. Karma otelcilik sisteminin esas aldığı bazı 

hususlar vardır. Örneğin özel teĢebbüsler kar oranı düĢük olan, yüksek riskli 



23 

 

bölgelerden kaçınmaktadır. Dolayısıyla böylesi bir durumda otelcilik alanında 

bir boĢluk meydana gelmektedir. 

 

Devlet, sermaye açısından kuvvetlidir ancak otelcilik adına gereken 

dinamizm ve zihniyet yoktur. Bununla birlikte otel teĢebbüslerinde dinamizm 

olup ne var ki endiĢe yüksektir. Bundan dolayı özel sermaye ve kamu 

sermayesini özel teĢebbüsün dinamizmi ile entegre eden bir iĢletme türüne 

gereksinim duyulmuĢtur. Karma otel iĢletmelerinde genel olarak devlet 

tarafından konaklama endüstrisine ait alt yatırım yapılmaktadır. Bir baĢka 

söylemle tesisler kurarak bunların donatılması ve iĢletilmesi için bedelsiz ya 

da belirli bir bedelle özel teĢebbüslere devrini yapar (Olalı ve Korzay, 1989: 

53-54). 

2.5.4. KarĢıladıkları Konaklama Ġhtiyacının Türü Bakımından Sınıflandırma 

Otel iĢletmeleri, konaklama amacı açısından aĢağıdaki Ģekilde 

gruplandırılmaktadır (ġener, 2010: 24): 

 Şehir Otelleri - Merkez Oteller: Bu iĢletmeler kent merkezinde yer alan ve 

çoğunlukla tüccarlar ile Ģehre gelen yabancı ve yerli misafirlerin iĢlerini takip 

etmeleri için kısa süreli kaldıkları otellerdir. Bilhassa Avrupa‟da karĢılaĢılan 

bu tür iĢletmelerde gecelemeye ilave olarak kahvaltı servisi de sunulmaktadır. 

Bu tür oteller Ģahıs evlerinin otel biçimine döndürülmesiyle ortaya çıkarken 

yoğun nüfusun olduğu ticaret merkezleri ya da turistler tarafından yoğun 

biçimde tercih edilen merkezlerde kurulurlar. Söz konusu oteller otel-restoran 

ve iĢ gücü uygulamasında- ki ekonomik olmayan uygulamalardan dolayı 

konvansiyonel otel iĢletmeciliğinin güçlüğünün ortadan kaldırılması 

açısından kabul görmüĢ ve geliĢme kaydetmiĢtir (AktaĢ, 2002: 29). 

 

 Kıyı Otelleri: Bu iĢletmeler; eğlenmek, dinlenmek, denize girmek, güneĢten 

ve kumdan yararlanmak, tabiatla içi içe olmak için uzun süreli tatil yapmak 

isteyen müĢterilerin konakladıkları iĢletmelerdir (ġener, 2010: 24). 
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 Dağ Otelleri: KıĢ sporu yapmak, dinlenmek ve dağ havası almak isteyen 

müĢterilerin konakladıkları otellerdir. Bu iĢletmeler amacına uygun hizmetler 

ve mimari özellik gösterirler. 

 

 Kaplıca Otelleri: Kaplıca otelleri, belli rahatsızlıklara sahip bireylerin uzun 

süreli kalarak tedavi oldukları iĢletmelerdir. Bu iĢletmelerin kuruluĢ yeri 

seçimine ilave olarak gerek yemek çeĢitleri gerekse diğer birimleri amacına 

uygun olarak organize edilirler (AktaĢ, 2002: 29). 

 

 Havaalanı Otelleri: Bu oteller uluslararası havaalanlarının yakın bölgelerinde 

tesis edilen büyük oteller olup gerektiği durumlarda havaalanı sahası 

içerisinde tahsis edilen ve çoğunlukla uçak aktarması yapan yolcuların belirli 

süreyle faydalandıkları küçük oteller de olabilirler (Olalı ve Korzay, 1989: 

42). 

 

 İstasyon Otelleri: Çoğunlukla büyük kentlerin istasyonları ve otobüs 

terminalleri yakınlarında tesis edilen otellerdir (ġener, 2010: 25). Bu oteller 

Avrupa ülkelerinde klasik otel türleridir. Neredeyse her kentteki istasyon 

yakınlarında ve otobüs terminalleri içinde kurulmaktadırlar (Olalı ve Korzay, 

1989: 42). 

 

 Liman Otelleri: Bu oteller büyük liman kentlerinde kurulan ve de çok da 

yaygın olmayan iĢletmelerdir (ġener, 2010:25). 

 

 Karayolları Kavşak Otelleri: Karayollarının kesiĢme bölgelerinde tesis edilen 

ve otomobilleri ile gelen yolcuların geceleme, yeme-içme, otomobil onarım 

ve bakım hizmetleri veren iĢletmelerdir. Bu tür oteller hizmet ve ağırlama 

iĢletmeleri kategorisinde motel Ģeklinde de tarif edilmektedir (AktaĢ, 2002: 

30). Karayolları kavĢak otelleri Türkiye‟de günümüzün yaygın hale gelen 

iĢletmeleri arasındadır (ġener, 2010: 25). 
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2.5.5. Hukuki Bakımdan Sınıflandırma 

Ülkemizde “2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 37. Maddesinde yer alan A 

fıkrasının 2 numaralı bendi hükmü doğrultusunda Turizm Bakanlığı tarafından 

çıkarılan Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği 68. maddesine göre 

oteller beş yıldızlı (lüks), dört yıldızlı, üç yıldızlı, iki yıldızlı ve tek yıldızlı oteller” 

Ģeklinde sınıflara ayrılarak dünya standartları seviyesine ulaĢmıĢtır. Turistik iĢletme 

belgesine sahip olmayan tüm otel ve tesisler “turistik olmayan iĢletme ve oteller” 

grubuna dahil olmaktadır. Bu oteller yerel belediyelerce sınıflandırılırken kontrol ve 

denetimleri yine belediyeler tarafından yapılmakta ve aynı Ģekilde fiyatları da 

belediyeler tarafından tespit edilmektedir (Oral, 2001: 20-25). 

Oteller için yapılan hukuki bakımdan sınıflandırma bir anlamda otelleri konfor ve 

kalite bakımından da birbirinden ayırmaktadır. Otel turistik belgeli ise yıldız sayısı, 

turistik belgeli değil ise bağlı olduğu belediyenin belirlediği kategori söz konusu otelin 

konforu ve kalitesi hakkında fikir vermektedir. 

 Turistik Belgeli Otel İşletmeleri: Bu tür iĢletmeler Turizm Bakanlığına 

baĢvurarak turistik belge alırlar. Söz konusu belgeye sahip oteller, konaklama 

tesisinin kalitesi ve konforu doğrultusunda, bir baĢka ifadeyle Turizm 

Bakanlığının “Turizm Yatırım ve ĠĢletmeleri Nitelikleri” yönetmeliği 

paralelinde; bir yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller, dört 

yıldızlı oteller ve beĢ yıldızlı oteller olarak sınıflandırılmıĢtır (Gökdeniz ve 

Dinç, 2003: 39). 

 

 Tek Yıldızlı Oteller: Minimum 10 oda kapasiteye sahip iĢletmeler olup 

ayrıca aĢağıdaki özellikleri taĢırlar: 

 

- GiriĢ bölümünde rüzgarlık, otel kapasitesi doğrultusunda uygun 

resepsiyon, bekleme yerinde telefon hizmetinin de verildiği 

vestiyer ve lobiden meydana gelen bir kabul holü, 

 

- Kahvaltı ofisi ve buna bağlı kahvaltı salonu, 
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- ġehir içinde yer alan otellerde oda sayısının % 30‟u, ġehir dıĢında 

yer alan otellerde %50‟si oranında oturma olanağı veren oturma 

bölümü, 

- Ġdare odası, 

 

- Konukların çıkacağı ya da ineceği kat miktarının üçten yüksek 

olması durumunda buna uygun asansör donanımı, 

 

- Yatak odaları ile genel mahal döĢemelerini tümüyle kaplayan 

kaliteli materyal, 

 

- Lokanta bölümünün olmaması durumunda büfe hizmetinin 

bulunması, 

 

- Ġlk yardım gereçleri ve malzemenin olduğu dolap, 

 

- Odaların telefon hizmetine sahip olması, 

 

- Oda miktarının % 25‟i oranında müĢterilere hizmet verebilecek 

miktarda çift ya da Ģifreli anahtarlı kasa Ģeklinde müĢterilerin 

emanetleri için hizmet verilebilmesi. 

 

 Ġki Yıldızlı Oteller: Bir yıldıza sahip oteller için istenilen Ģartlara ilave 

olarak aĢağıda ifade edilen nitelikleri barındıran minimum 20 oda 

kapasiteye sahip iĢletmelerdir. 

 

- Ek idare odası, 

 

- Bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi ya da Oturma salonu, 

 

- Ġklim koĢulları dikkate alınarak genel mahallerde iklimlendirme 

sistemleri, 



27 

 

- Yatakların olduğu katlarda kat hizmetlerinin yapılabilmesi adına 

dolap veya ofis. 

 

 Üç Yıldızlı Oteller: Ġki yıldıza sahip oteller için istenilen Ģartlara ilave 

olarak aĢağıda ifade edilen nitelikleri barındıran minimum 40 oda 

kapasiteye sahip iĢletmelerdir (Boz, 2002: 153). 

 

- 2. sınıf lokanta ya da kafeterya, 

 

- Ġklim koĢulları dikkate alınarak odalarda iklimlendirme 

sistemleri; 

- Odalarda televizyon sistemleri, 

- Banyolarda saç kurutma makinesi; 

 

- KiĢi baĢına 1.2 m
2
 olacak Ģekilde minimum elli kiĢilik çok amaçlı 

salon; 

 

- MüĢteriler için ütüleme ve ÇamaĢır yıkama hizmeti. 

 

 Dört Yıldızlı Oteller: Üç yıldızlı oteller için istenilen Ģartlara ilave olarak 

aĢağıda ifade edilen nitelikleri barındıran minimum 80 oda kapasiteye 

sahip iĢletmelerdir. 

 

- Otel kapasitesine göre servis asansörü, uygun servis giriĢi ya da 

merdivenlerle bağlantılı bagaj odası, telefon kabinlerinin olduğu 

kabul holü, 

 

- Konukların çıkacağı ya da ineceği kat sayısının üç ve üçten fazla 

olması durumunda otel kapasitesiyle orantılı konuk asansörleri ve 

servis asansörleri ya da merdivenleri, 

 

- Her kat için kat ofisi organizesi, 
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- Terzi ve kuru temizleme hizmeti, 

 

- Odada kıymetli eĢya kasası, 

 

- Sağlık hizmetlerinin sunulduğu ilk yardım donanımının olduğu 

revir, 

 

- Her oda için mini bar, 

 

- Turizme yönelik satıĢ bölümü, 

 

- Kokteyl ve özel yemek salonu bulundurma mecburiyeti olmadan, 

lokantanın otel kapasitesinin %50‟sine hizmet veren birinci sınıf 

kategoride düzenlenmesi, 

 

- YerleĢim merkezlerinde sabah 6 ila gece 12 saatleri arasında oda 

servisi, 

 

- ÇalıĢan sayısının minimum % 15‟i seviyesinde kalifiye personel, 

 

- Açık ya da kapalı yüzme havuzu, 

- Minimum 40 m
2
 büyüklüğe sahip aletli jimnastik, bilardo ya da 

aerobik salonu, alarm sistemli sauna, mini golf, Türk hamamı, 

voleybol ya da tenis sahası, go-kart pisti, bowling salonu, deniz 

ve kayak sporları, squash salonu ya da benzer olanaklar temin 

eden ünitelerden minimum üç tanesi, 

 

- Minimum beĢ farklı Türk yemeğinden meydana gelen bir 

mönünün de verildiği baĢka bir lokanta salonu, 

 

- Snack bar ve kafeterya ünitelerinden minimum 3 adedi, 
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 BeĢ Yıldızlı Oteller: Yapı, yerleĢme durumu, tesisat, dekorasyon, hizmet 

ve donatım standardı açısından üstün özellikler sunan, dört yıldızlı oteller 

için istenilen Ģartlara ilave olarak aĢağıda ifade edilen nitelikleri 

barındıran minimum 120 oda kapasiteye sahip iĢletmelerdir (Çakıcı vd., 

2002: 15). 

 

- Konukların çıkacağı ya da ineceği kat sayısının birden fazla 

olması durumunda otel kapasitesiyle orantılı konuk asansörleri ve 

servis asansörleri ya da merdivenleri, 

 

- Oda sayısının minimum beĢte biri kadar park yeri olanağına sahip 

garaj ya da üstü kapalı otopark, 

 

- Erkek ve kadın kuaförü, 

 

- Video oyunları olanağı, 

 

- Küvetli Banyo imkanı,  

 

- 24 saat oda servisi, 

 

- Resepsiyon ile bağlantılı telefon, 

 

- Turizm amaçlı satıĢ üniteleri. 

 

 İşletme Belgesiz (Belediye Belgeli) Otel İşletmeleri: Turizm iĢletme belgeli 

olmayan tüm otel iĢletmeleri bu kategoride bulunmaktadır. Bu kategorideki 

otel iĢletmeleri yerel yönetimler tarafından tespit edilen normlar 

doğrultusunda sınıflandırılmaktadır. Denetim ve kontrolleri yerel 

yönetimlerce yapılmaktadır. ĠĢletme belgesiz oteller “turizm iĢletme belgesi 

olmayan, sınıflandırılması ve kontrolleri belediyeler tarafından yapılan 

iĢletmelerdir”. Oda fiyatları da tespit edilen kriterler doğrultusunda belediye 
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tarifesiyle belirlenmektedir. Belediye Belgeli Oteller, ĠĢ yeri Açma ve 

ÇalıĢtırma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik esasları doğrultusunda aĢağıdaki 

Ģekilde kategorize edilmiĢtir (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, 1999: 

70): 

 

 Birinci sınıf oteller 

 Ġkinci sınıf oteller 

 Üçüncü sınıf oteller 

 Pansiyonlar 

Turizm iĢletmesi Ģeklinde kabul görmeyen bu iĢletmeler arasında en kaliteli 

iĢletme “Birinci Sınıf Oteller”e ait özellikler aĢağıda ifade edilmiĢtir (Turizm Tesisleri 

Yönetmeliği, 2012): 

- Klima ya da kalorifer donanımı, 

 

- 24 saat sıcak su, 

 

- Bankoya sahip bir müracaat yeri, vestiyer ve telefon santrali, 

 

- Otel santrali ile bağlantılı olmayan kabinli bir telefon, 

 

- Odalarda ve bekleme salonunda bar sistemi ile uydu antene sahip 

tv donanımı, 

 

- Hem zemin katta hem de uygun bir bölümde minimum iki 

dinlenme salonu, 

 

- Bir dinlenme salonunda bar sistemi, televizyon ve orkestra yeri, 

 

- Otele ait kat sayısı, zemin kat dıĢında üçten fazla ise asansör 

sistemi, 
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- Tuvalet ve banyolu odalar, 

 

- 1. sınıf özelliğe sahip erkek ve kadın kuaför salonu, fen ve sağlık 

Ģartlarına uygun ütü yeri ve çamaĢırhane, 

 

- Minimum 1.5 metre geniĢliğe sahip yangın merdiveni. 
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BÖLÜM 3. OTEL ĠġLETMELERĠNĠN ORGANĠZASYON YAPISI 

 

Bu bölümde Otel iĢletmeleri organizasyon yapısı hakkında bilgiler verilecektir. 

3.1. Otel ĠĢletmelerinde Organizasyon ve Bölümlere Ayırma 

Otel iĢletmelerine ait organizasyon yapısı oluĢturulurken uzun ve kısa vadeli 

hedefler göz önünde bulundurulmalıdır. Otelin geleceği açısından söz konusu kısa 

vadeli hedefler ile uzun vadeli hedeflerin birbirleri ile çeliĢmemesi gerekmektedir. 

3.1.1. Faaliyet Bölümleri 

Bu bölümler iĢletmenin kazanç temin eden hizmetlerinin verildiği bölümlerdir. 

3.1.1.1. Ön büro Bölümü  

Otellerde ön büro, müĢterilerin henüz iĢletmeye gelmeden önce rezervasyon 

yaptırma aĢamasında iken bağlantı içerisinde oldukları ve konaklama süresinde 

bekledikleri hizmetlerin verilmesinde öneme haiz role sahiptir. 

3.1.1.2. Kat Hizmetleri Bölümü  

Dünya otelcilik sektöründe “housekeeping” Ģeklinde nitelendirilen kat hizmetleri 

bölümünün sözlükteki manası “ev idaresi”dir. Söz konusu bölüm otel iĢletmelerine ait 

odalar fonksiyonu kategorisinde bulunmaktadır. 

3.1.1.3. F&B (Yiyecek ve Ġçecek) Bölümü  

Yiyecek ve içecek bölümü, otele ait banket salonları, farklı restoranları ve 

barlarında müĢterilere sunulması amacıyla içecek ve yiyecek malzemelerini farklı 

yöntem ve tekniklerle temin edilmesini ve muhafazasını yerine getirmektedir. Ayrıca 

yiyecek ve içecek depolarının organizasyonunu, mutfak planlarının hizmet verecekleri 
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salona yeterlilik sağlamalarını, depo girdi çıktı sistemini oluĢturup kaçakların 

önlenmesini amaçlamaktadır. 

3.1.2. Hizmet Bölümleri 

Otel iĢletmelerine ait hizmet bölümleri; muhasebe bölümü, personel bölümü, 

satıĢ bölümü, güvenlik bölümü, çamaĢırhane bölümü ve teknik bölümden meydana 

gelmektedir. 

3.1.2.1. Ġnsan Kaynakları Bölümü  

Ġnsan kaynakları yönetimine iliĢkin esas amaç; insan kaynağından en verimli ve 

etkin biçimde yararlanarak iĢ yapımı kalitesini artırmaktadır. 

3.1.2.2. Muhasebe Bölümü  

Muhasebe bölümü, iĢletmeye ait varlıkları ve kaynakları (borçları ve sermayesi) 

üzerinde değiĢim meydana getiren mali niteliğe sahip iĢlemlerin; kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması suretiyle ilgili kurum ve 

kiĢilere rapor halinde sunan bölümdür. 

3.1.2.3. Teknik Bölüm 

Otel iĢletmelerinde teknik bölüm, otele ait farklı bölümlerde yararlanılmakta 

olan donanım, gereç ve araçların günün 24 saati en iyi bir biçimde fonksiyonlarını 

yerine getirecek biçimde hazır bulunmasını temin etmekle sorumlu bölümdür. 

3.1.2.4. Pazarlama ve SatıĢ Bölümü  

Otel iĢletmeleri bakımından pazarlama; potansiyel ve mevcut müĢterilerin 

turistik karaktere sahip beklenti, ihtiyaç ve isteklerinin araĢtırılması, bunların tatmin 

edilmesi adına gerekli hizmet / mal karmasının meydana getirilmesi ve planlanması 

sürecidir. 
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3.1.2.5. Güvenlik Bölümü  

Oteller, istenmeyen olaylara karĢı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak 

mecburiyetindedir. Bu mecburiyet otel prestijinin korunması amacından doğmaktadır. 

ĠĢletmelerde olağanüstü olaylara karĢı alınan bütün önlemler ve bu önlemleri yerine 

getiren çalıĢanlar güvenlik bölümünü meydana getirmektedir. 

3.1.2.6. ÇamaĢırhane Bölümü 

Otellerde çamaĢırhane bölümü; otele ait kirli çamaĢırların temizlendiği, 

kurutulduğu, bakımlarının ve onarımlarının yapıldığı, ütüleme iĢlemlerinin yapıldığı, 

çamaĢırların alınıp verildiği ve çamaĢır stoklarının organize edildiği bölümdür. 

 Otel iĢletmelerinin organizasyon yapısı farklı birimlere ayrılmıĢ olsa da müĢteri 

memnuniyetini sağlamak adına tamamının bir bütün Ģeklinde çalıĢması gerekmektedir. 

Tek bir birimde yaĢanacak olası bir aksaklık diğer birimlerin emeklerinin boĢa 

çıkmasına sebebiyet verebilir. MüĢteri memnuniyeti ancak bu Ģekilde sağlanmaktadır.  
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BÖLÜM 4. ġANTĠYE YÖNETĠMĠ KAVRAMI 

 

4.1. ġantiye Yönetimi 

ġantiye, inĢaat yapım faaliyetlerinin yapıldığı alana verilen isimdir. ĠĢletme 

türleri içinde Ģantiyenin ayrı bir önemi bulunmaktadır. ġantiye yönetimi, binalar, 

köprüler, yollar veya sanayi tesisleri gibi pek çok inĢaat projesinin yönetilmesini 

içermektedir. ĠnĢaat yöneticileri; sermaye, donanım, malzeme ve emek gibi vasıtalar 

dâhil olmak üzere farklı kaynakların denetleme ve kontrolünü gerçekleĢtirmek 

durumundadır. ġantiye yönetimi üç ana kısımda incelenebilir: Büro çalıĢmaları, Saha 

çalıĢmaları, Atölye çalıĢmaları. 

 

4.2. ġantiye Yönetimi Organizasyon ġeması 

ĠnĢaat projelerinde Ģantiye organizasyon Ģeması aĢağıda verilmiĢtir (ġekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: ġantiye Organizasyon ġeması. 
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4.3. ġantiye Yönetimi Organizasyonundaki Pozisyonların Görev, Sorumluluk ve 

Tanımları 

 Proje Müdürü: Mal sahibi ile iletiĢimi sağlar. ĠĢ programını organize eder. Mal 

sahibi ile beraber nakit akıĢını sağlar ve mal sahibini bilgilendirir. ĠnĢaatta kullanılacak 

malzemeleri temin eder ve anlaĢmasını yapar. Mal sahibini projenin ilerleyiĢi hakkında 

bilgilendirir. Yapılacak iĢleri önceden mal sahibine anlatarak onayını alır ve uygulatır. 

Şantiye Şefi: ġantiyelerin kontrol edilmesi ve inĢaat projelerinin yürütülmesi 

sorumluluğu vardır. Günlük olarak inĢaat iĢlemlerini denetleyerek, iĢin zamanında, 

bütçe kapsamında, doğru kalite standartlarında ve güvenli bir biçimde yürütülmesini 

temin eder. 

Sekreter: ġantiye binasında Ģantiye Ģefine her türlü yardımı sağlayabilen kısmen 

teknik iĢlere aĢina olabilen ifade ve temsil becerisine sahip personeldir. Gerektiği zaman 

Ģantiye Ģefinden gelen talimatla Ģantiye Ģefi namına alt birimlerde çalıĢan personeli 

yönlendirecek, gün boyunca Ģantiye binasında yönetim faaliyetlerini yapabilecek 

vasıfları olan minimum ön lisans eğitimli kiĢilerdir. 

Saha şefi: ġantiye Ģefinin yardımcısı olup uygulamadan sorumlu kiĢidir. Alanda 

yapılan bütün üretimlerin idarenin direktifleri ve proje sözleĢme Ģartname Ģartlarına 

göre yapılması adına gereken organizasyon, denetim ve çalıĢmadan sorumludur. 

İdari grup şefi: ġantiye Ģefi idaresinde Ģantiyeye ait idari birimler olan sosyal 

tesisler, personel, muhasebe, depo ve satın alma bölümlerinin diğer birimlerde bulunan 

personele verdiği hizmetlerin aksaksız biçimde yapılması adına gereken organizasyon 

ve çalıĢmayı yerine getirir. 

Muhasebe şefi: Ġdari grup Ģefliğine ilave olarak Ģantiyeye ait muhasebe 

kayıtlarının genel merkezle irtibatlı Ģekilde yapılması, Ģantiye Ģefinden gelen 

talimatlarla gereken mal ve para teminlerinin yapılması ve Ģantiyeye ait harcamaların 

muhasebeleĢtirilmesi iĢlemlerine yerine getirmektedir. 

Personel şefi: ġantiyede iĢ görecek çalıĢanların iĢe alınmalarına iliĢkin gereken 

resmi izleklerin gerçekleĢtirilmesi iĢçilerle ilgili Ģahsi dosyaların iĢ kanunu 
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doğrultusunda düzenlenmesi, iĢten ayrılan personelle ilgili dokümantasyonun noksansız 

yapılması, günlük Ģantiye personelini puantörleriyle yerinde ve günde minimum iki defa 

denetleyerek puante etme iĢlemlerini yerine getirmektedir. 

Satın alma şefi: ġantiye bölgesinden tedarik edilmesi mecburi olan gıda 

maddeleri, inĢaat malzemeleri ve öteki sarf malzemeleri gibi materyallerin tedariki 

adına gereken piyasa araĢtırmalarının yapılmasından sorumludur. 

Sosyal tesisler şefi: ġantiyedeki gazino, yatakhane, kantin ve yemekhane gibi 

çalıĢanların gereksinimleri amacıyla tesis edilmiĢ mahallerin iĢletilmesi, bunlara iliĢkin 

gereken malların talep ve tespit edilmesi, bu mahallerde iĢgören personelin kontrol 

edilmesi ve hizmetlerin aksamaması adına iĢleri gören personeldir. 

Depo şefi: ġantiyede faydalanılacak materyalin depolanması adına tesis edilen 

kapalı ve açık depoların yönetim kontrolünü yapan, depoya giren ve çıkan materyalin 

kayıtlarını tutan, devamlı yararlanılan malzemelerin stok vaziyetlerini Ģantiye Ģefine 

rapor eden ve bitmesi öncesinde tedarikini temin eden kimsedir. 

Güvenlik şefi: ġantiyeye karĢı olası tehlikeler karĢısında giriĢ ve çıkıĢlarının 

kontrol altına alınması bilhassa gece vakitlerinde Ģantiyedeki malzeme ve ekipmanların 

çalınmasına meydan verilmemesinden sorumlu kiĢidir. 

Makine şefi: ġantiyede imalat ve üretimlerin yapılması amacıyla bulundurulan 

iĢ makinelerinin Ģantiye Ģefinin talimatlarına göre idaresinin ve sevkinin yapılması, 

makine verimlilikleri adına gereken personel temini, bakım ve onarım konularının 

organizasyonunda gereken çalıĢmaları yapan, iĢ makineleriyle ilgili tecrübeli kiĢidir. 

Makine bakım onarım birimi: ġantiyedeki iĢ makineleri arızalarının 

giderilmesi, iĢ makinelerinin düzenli bakım ve onarımlarının yapılması, makinelerin 

çalıĢma yerlerinde kontrol edilmesi, iĢ bitiminden sonra makinelerin bir sonraki gün için 

mesaiye hazırlanmaları konularından sorumlu kiĢidir. 
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4.4. ġantiye KuruluĢu (Mobilizasyon) 

ġantiye kuruluĢu, doğru bir araĢtırmayla iĢlevsel ve ekonomik bakımdan 

optimuma yakın bir neticeyle meydana getirilmelidir. Bu kuruluĢun planlanması aĢağıda 

belirtilen bilgilerin temin edilmesiyle baĢlamaktadır:  

 ġantiye tesislerinin kurulması planlanan bölgenin tespiti, topografik / tesviye 

eğriliği haritasının yapılması,  

 ġantiye tesislerinde yapılması planlanan imalatların toplam ve günlük 

oranları,  

 Çevre olanaklarından yararlanabilme imkanları,  

 ġantiyenin deniz yolları, demiryolu ve karayoluna göre konumu,  

 Su ve Elektrik temini olanakları.  

Yukarıdaki bilgiler;  

 ġantiye ve etrafı dolaĢılarak,  

 Ġhale hesapları incelenerek  

 ĠĢverence verilen dokümanlar ve projelerden,  

 Ġlgili devlet dairelerinden,  

temin edilerek bunlar ıĢığında Ģantiye kuruluĢ Ģeması ile detaylı plan ve projeleri 

çizilir.  
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BÖLÜM 5. ĠLETĠġĠM KAVRAMI 

 

5.1. ĠletiĢim 

Bu bölümde iletiĢim kavramı hakkında bilgiler verilecektir. 

5.1.1. ĠletiĢimin tanımı ve anlamı  

Sözcük olarak iletiĢim; Fransızca ve Ġngilizce‟de karĢılığı olan 

“communication”, Latince de “communis”‟ten gelir. Communis kavramının kökeninde 

“common” - ortak - sözcüğü vardır. Bir baĢka ifadeyle iletiĢimin kurulabilmesi için 

ortak anlamlı sembollerin, kavramların bulunmasına gereksinim bulunmaktadır. 

ĠletiĢim, “en yalın ifade ile bilgi aktarımı, bilgi alıĢveriĢi ya da anlamların iletilmesi 

anlamına gelmektedir” (Kaya, 2009: 5).  

ĠletiĢim insanların birbiri ile diyalog kurması, karĢısındakini anlayabilmesi ve 

kendini anlatabilmesidir. Ġnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik 

birbirleri ile diğer canlılara göre çok daha kapsamlı bir Ģekilde iletiĢim kurabilmelidir. 

ĠletiĢim kiĢilerin birbirini anlamasıdır. 

5.1.2. ĠletiĢimin amacı ve önemi  

Bireyler; yeme, içme fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerini karĢılamak, 

bireysel amaçlarına ulaĢmak, anlamak, bilgi vermek, çevreyi etkilemek ve anlatmak, 

sahip olmak isteği nedeniyle iletiĢim kurmaktadır. Grup ve Örgütsel yapı içinde ise, 

birlikte çalıĢılan bireylerin davranıĢlarını denetlemenin ve belirli bir amaç 

doğrultusunda yönlendirmenin vazgeçilmez vasıtasıdır. Ayrıca bu anlamda çalıĢma 

yaĢamında farklı kademelerden yöneticiler arasında yapılan bir araĢtırmaya göre; 

idarecilerin zamanının % 75 - % 95‟ ini iletiĢime ayırdıkları tespit edilmiĢtir. 

Dolayısıyla iletiĢim, yalnızca bir ileti alıĢveriĢi olmanın yanında bireyin toplumsallaĢma 

sürecindeki ortak bir etkinlik Ģeklidir. 



40 

 

ĠletiĢimin önemi birçok mimari projelerde olduğu gibi otel projelerinin çizim ve 

uygulama aĢamalarında da karĢımıza çıkmaktadır. Otelde çalıĢacak personel ile 

yürütülen proje ve uygulama süreci çok verimli sonuçlar verecektir. Doğru iletiĢim ile 

yapılacak otel uzun vadede ciddi Ģekilde ekonomi ve iĢlevsellik sağlayacaktır. 

5.1.3. ĠletiĢimin temel özellikleri  

ĠletiĢim üzerine yapılan çalıĢma ve araĢtırmalarda; iletiĢimin 3 esas özelliği 

olduğu saptanmıĢtır: 

 ĠletiĢim canlılar arasında gerçekleĢir. 

 ĠletiĢim anlamların paylaĢımıdır. 

 ĠletiĢim sembollerle yürütülür. 

 

5.2. ĠletiĢim Süreci  

Süreç; ġekil 3‟te görüleceği üzere kaynağın bir mesajı anlaĢılabilir ve 

algılanabilir iĢaretlerle bir baĢka ifadeyle kodlara dönüĢtürmesi ile baĢlamaktadır. 

Gönderici kodladığı mesajı bir araç ya da kanal aracılığıyla göndermektedir. Mesajı 

alan hedef, gönderilen mesajın kodunu açar, onu algılar ve yorumlar. Bunun sonrasında 

alıcı, yorumuna tepkisini kodlayıp da geri gönderirse, iletiĢim sürecinin son safhasında 

olan geri bildirimi yerine getirmiĢ olur. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: ĠletiĢim Süreci. 
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 ĠletiĢim sürecini daha yalın Ģekilde ifade etmemiz gerekirse; iletiĢim en az iki 

kiĢi arasında gerçekleĢir ve aktarılması gereken en az bir mesaj vardır. Mesajı iletecek 

kiĢi karĢısındaki kiĢiye yazılı, sesli veya kendi belirleyeceği farklı bir yol ile aktarmak 

istediği durumu ortaya koyar. Mesajı alan kiĢi mesajdan algıladığı durumu kendi içinde 

yorumlar, karĢı tarafa bir geri dönüĢ yapar. ĠletiĢim bu Ģekilde gerçekleĢmiĢ olur. 

 

5.3. ĠletiĢim Türleri  

ĠletiĢim türleri, iletiĢimin meydana geldiği yer bakımından ele alındığı zaman; 

kitle, örgütsel ve kiĢisel iletiĢimi Ģeklinde kategorize edilmektedir. Literatürde iletiĢim 3 

alt gruba ayrılır: 

 KiĢinin kendisi ile iletiĢimi, 

 KiĢinin kendisi ile iletiĢimi, 

 KiĢilerarası iletiĢim,  

 Grup iletiĢimi 

ĠletiĢim türlerini alt baĢlıklar halinde inceleyelim; 

5.3.1. KiĢinin kendisi ile iletiĢimi   

ĠletiĢim önce bireyin içinde baĢlar ve birey isterse, bunu herhangi bir birey veya 

gruba göndermektedir. Dolayısıyla, bireyler baĢkalarıyla iletiĢim kurduğu gibi, 

kendisiyle de iletiĢim kurabilir. Bireyin kendisi ile kurduğu bu iletiĢim “içsel iletiĢim” 

ya da “öz-iletiĢim” olarak isimlendirilmektedir. 

5.3.2. KiĢilerarası iletiĢim  

Hedefini ve kaynağını bireylerin meydana getirdiği iletiĢim “kiĢiler arası 

iletiĢim” olarak isimlendirilmektedir.. KiĢilerarası iletiĢimde, kiĢiler sembol/bilgi 

üreterek bunları birbirlerine aktarıp yorumlayarak iletiĢim sağlarlar. 
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5.3.3. Grup iletiĢimi  

Bireylerin kendilerini belirli bir topluluğa mensup olarak algılamaları ile grup 

oluĢumu baĢlamaktadır. Bu oluĢumda bulunan kiĢiler sınırlı bir zaman içerisinde bir 

eylemi ifa etmek için sürekli iliĢki durumundadır. 

5.3.3.1. Grup iletiĢim Ģekilleri 

Grup iletiĢimi kendi içerisinde kiĢi-grup iletiĢimi ve gruplar arası iletiĢim 

Ģeklinde iki alt grupta sınıflandırılmaktadır. 

5.3.3.2. Gruplardaki iletiĢim ağ modelleri  

Grup içindeki bireyler ve bireylerin içinde bulundukları dıĢ çevre arasında veri 

akıĢını temin eden yapı “iletiĢim ağı” olarak isimlendirilmektedir. Ağlar meydana 

getirilirken kurallar ve simgeler ortaya çıkarken bunlar standart hale getirilir. Ağların 

fonsiyonları Ģunlardır: 

 KiĢiler arasında etkinlikleri düzenlemek ve koordine etmek, 

 Yetki /otorite çizgisini tespit etmek, 

 Veri alıĢveriĢini kolaylaĢtırmak, 

 Örgütle dıĢ çevre arasında veri alıĢveriĢini temin etmektir. 

Grup iletiĢiminde ağ modelleri 5 grupta incelenmektedir (ġekil 4). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: ĠletiĢim Ağ Modelleri. 
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 Otel proje dönemlerinde mimar, otel müdürü ile sürekli istiĢare içinde olmalıdır. 

Ġyi bir iletiĢim ağı kurmaları buradaki kilit noktadır. Otel müdürü kendi ekibi ile 

arasındaki iletiĢimi doğru Ģekilde kurgulayıp mimar ile aralarında köprü görevini 

görmektedir. Otel müdürü kendi ekibi olan departman müdürleri arası iletiĢimi 

sağlarken departman müdürleri de ayrı ayrı kendi ekiplerine sahiplerdir. Otel müdürü 

gibi kendileri de etkin bir iletiĢim ağı ile ekiplerini yönetmelidirler. Gruplar arası 

gerçekleĢen bu iletiĢim koordine edilmediği takdirde sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. 
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BÖLÜM 6. ĠġLETME PERSONELĠ ALIM SÜRECĠ VE 

GEREKÇELERĠ 

 

6.1. ġantiye Sürecinde ĠĢletme Personeli ĠĢe Alım Gerekçeleri 

 Otel projeleri ve inĢaat süreleri otel tiplerine göre farklılıklar gösterir. Oda 

sayıları, oda tipleri, ortak alanlar, eğlence alanları, kullanım amacı gibi birçok etken bu 

farklılıkları oluĢturur. Ancak otel projesinin kapsamı ve büyüklüğü ne olursa olsun daha 

verimli ve iĢlevsel bir otel için iĢletme personeli proje aĢamasından itibaren sürece dahil 

olmalı ve kendi alanına ait bilgi ve birikimi proje sürecinde ortaya koymalı ve projenin 

iĢlevselliğine katkıda bulunmalıdır. Proje aĢamasında sürece dahil olacak iĢletme 

personeli bina hakkında gerekli görülen tüm bilgilere sahip olup, görev ve 

sorumluluklarını daha etkin bir biçimde yerine getirebilmektedir. Kendi tecrübelerini 

proje sürecine dahil edip, iĢletme verimliliğini yükseltirler. ĠĢletme maliyetlerini azaltır 

ve verimliliği yüksek daha rantabl bir iĢ ortamı yaratılmasına katkıda bulunurlar. 

Deneyimli personellerin iĢletmeye sağlayacağı katkılara değinmek gerekirse; 

ĠĢletmede çalıĢacak aĢçı kullanıĢlı bir mutfak dizayn etmekte ve kaçakları önlemekte 

büyük rol oynayacaktır. Housekeeping personeli depoların düzenlenmesi ve kaçakların 

önlenmesine katkıda bulunacaktır. Otel müdürü projenin ilk safhasından son safhasına 

kadar tüm tecrübelerini sürece dahil edip tamamen hakimiyet kurduğu oteli çok daha 

etkin bir biçimde iĢletecektir. Teknik personeller oluĢabilecek teknik aksaklıklarda 

sürece hakim oldukları için olaylara anında ve yerinde müdahalelerde bulunup en 

ekonomik ve pratik çözümleri üreteceklerdir. Varsa peyzaj ile ilgilenen bahçıvan otel 

açılıĢ tarihinden önce kendi belirleyeceği bir tarihte peyzajda kullanılacak fidan, ağaç, 

bitki türlerini yetiĢtirmeye baĢlayıp açılıĢ tarihine kadar peyzajı tamamlayacak ve 

ekonomik olarak fayda sağlayacaktır. ÇamaĢırhane ve depolarla ilgilenecek 

personellerde iĢlevsellik ve kaçakları önlemek adına sürece katkıda bulunmalıdırlar. 

Otel iĢletmeleri büyüklüklerine göre farklılıklar gösterse de genel olarak tam 

açılıĢ yapmadan önce bir ön açılıĢ yaparlar. Ön açılıĢın süresi iĢletmeden iĢletmeye 

değiĢiklik gösterir. Bu süre ortalama iki ile üç ay arası gerçekleĢmektedir. Ön açılıĢ 



45 

 

süresi ne kadar uzarsa otel için o kadar zaman ve maddi kayıp anlamına gelmektedir. 

Ön açılıĢın sebebi otelin eksiklerini görmek ve tam açılıĢ yapmadan önce bu eksiklikleri 

gidermektir. Bu süre zarfında iĢletme sahibi otelde konaklama yapanlardan iĢletmeye 

yönelik geri dönüĢler alarak eksikliklerini görmeye ve tamamlamaya çalıĢır. ĠĢletme 

personeli ile yürütülmüĢ bir proje süreci, ön açılıĢ süresini minimuma indirir. Bu açıdan 

ekonomi sağlar ve iĢletmenin para kazanma sürecini hızlandırır. 

Tüm bu anlatılanlar kapsamında personele verilmesi gereken ve personelden 

alınması gereken bir takım bilgiler vardır. Bu bilgilere ilerleyen bölümlerde 

değinilmiĢtir.  

6.1.1. Personele Verilmesi Gereken Bilgiler 

 Otel iĢletmesinde çalıĢacak personeller daha verimli ve etkili çalıĢabilmek için 

proje hakkında kendi bölümlerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmalıdır. Bu 

sayede bulundukları departmana daha iyi hakim olurlar ve yaptıkları iĢi daha fazla 

sahiplenirler.  

Bu bilgileri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 bina yapısı ve iĢleyiĢiyle ilgili bilgi sahibi olmak 

 teknik yapılar hakkında bilgi sahibi olmak 

 inĢai yapılar hakkında bilgi sahibi olmak 

6.1.2. Personelden Alınması Gereken Bilgiler 

 Otel projelerinde mimarın tecrübeleri yanı sıra otel iĢletme personellerinin iĢ 

hayatı tecrübeleri ve yaĢanmıĢlıkları projeyi Ģekillendirmesi gereken etmenleri 

oluĢturmaktadır. Bu kapsamda tecrübeli personellerin önerilerine kulak verilmesi 

gereklidir. Bu durumun faydaları iĢletme maliyetlerinde düĢüĢ, kullanıĢlılık, verimlilik 

ve müĢteri memnuniyeti olarak geri döner. Bu sebeplerden ötürü otel projeleri iĢletme 

personeli ile belli bir uyum ve koordinasyon içinde ilerlemelidir. Burada kilit nokta 

iletiĢimin önemidir. Doğru iletiĢim, yerinde yapılan müdahaleler, tecrübelerin sürece 

dahil edilmesi süreci olumlu etkileyecektir. 
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 Genel olarak personelden alınması gereken bilgileri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 Projeyi daha iĢler hale getirmek için katkıda bulunmak 

 ĠĢletme maliyetlerini düĢürecek tavsiyeler almak 

 Personel ihtiyacını minimuma indirecek düzenlemelere katkıda bulunmak 

 Kaçakları minimuma indirecek düzenlemeleri yapmak 

 Gerekli mahallerde kullanım düzenini oluĢturmak (ön büro, mutfak, 

çamaĢırhane, depoların organizasyonu,....) 

 

6.2. ġantiye Sürecinde ĠĢletme Personeli ĠĢe Alım Süreci 

 Otel projelerinde projenin ilerleyiĢine göre farklı personellere farklı zamanlarda 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreci aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz. 

6.2.1. Proje Döneminden Ġtibaren ĠĢe Alınması Gereken Personeller 

 

 Bu aĢamada iĢe alınacak personeller projenin büyüklüğüne ve kapsamına göre 

farklılık göstermekle beraber, baĢlangıç olarak danıĢman olarak iĢe alınabilirler. Tam 

zamanlı çalıĢmalarına gerek yoktur. Ġlerleyen dönemlerde iĢin kapsamı geniĢledikçe tam 

zamanlı olarak çalıĢmaya baĢlarlar. 

 Bu personelleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 Genel müdür: Genel müdür projenin çizileceği aĢamadan itibaren iĢin içinde 

olmalı ve tecrübelerini sürece dahil etmelidir. Tüm departman müdürlerini 

koordine edip mimar ile nihai kararları alır. Aynı zamanda bu sayede iĢleteceği 

otelin her noktasında hakimiyet sağlayacaktır. 

 

 Teknik personeller: Teknik personeller otelin bel kemiğini oluĢturmaktadır. 

Ġlerleyen süreçlerde en ufak bir arıza teknik servis elemanları tarafından 

giderilmektedir. Projeye ne kadar hakim olurlarsa o kadar verimli çalıĢabilirler. 
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 F&B müdürü(yiyecek içecek müdürü): Yiyecek ve içecek müdürü müĢterilere 

sunulan yiyecek ve içeceklerle ilgili tüm iĢ kararlarını ele almakla sorumludur. 

Hizmet verilecek salonların büyüklüklerine göre yeterli altyapıya sahip depo ve 

mutfak organizasyonları yapmakla yükümlüdür. En kısa ve pratik yoldan en 

kaliteli ve ergonomik hizmeti vermeyi amaçlar. Bu sayede müĢteri memnuniyeti 

ve iĢletme giderleri en doğru Ģekilde yönetilmektedir. 

 

 Housekeeping müdürü: Housekeeping müdürü kat ofisleri, çamaĢırhane ve 

depoların organizasyonlarında etkin rol oynar. Kaçakları önlemek, az personelle 

kaliteli bir hizmet sunabilmek, etkin bir servis ağı oluĢturmak görevlerindendir. 

6.2.2. Proje AĢamalarına Göre ĠĢe Alınması Gereken Personeller 

 

 Otel projelerinin ilerleyen dönemlerinde Ģantiye aĢamalarına göre alınıp 

fikirlerinden yararlanılması gereken personeller vardır. Bunun faydalarına önceki 

bölümlerde değinilmiĢtir. Kaba iĢler tamamlanmıĢken ince iĢler aĢamasında daha sonra 

değiĢiklik gerekmemesi ve masraf çıkmaması için aynı zamanda iĢlevselliği yükseltmek 

için deneyimli personellerin fikirlerinden yararlanmak gerekir. Konusu geçen 

mekanların düzenlenme zamanı geldiğinde tecrübeli personele danıĢmakta fayda vardır. 

Personelleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 Mutfak personeli: Otel projelerinde mutfak tipleri talepler doğrultusunda 

değiĢiklik göstermektedir. Otel büyüklüklerine göre değiĢiklik gösterse de çoğu 

projede birden çok mutfağa ihtiyaç duyulabilmektedir. Mutfaklar karĢılaması 

gereken ihtiyaçlar doğrultusunda iĢletmede çalıĢacak Ģef veya Ģefler tarafından 

Ģekillendirilmelidir. ġef neyi nerede istediğini belirtir ve sonradan mutfakta 

değiĢiklikler yapmaya gerek kalmaz. Ekonomik olarak tasarruf sağlanırken bir 

yandan da kullanıĢlılık artar. 

 Housekeeping personeli: Otel Ģantiye süreçlerinde genel olarak, odalar ortak 

alanlardan daha önce tamamlanır. Bu aĢamada housekeeping personelleri ortak 

alanlarda ince iĢler devam ederken odaların temizliklerini tamamlar, kat 
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ofislerinin ve depoların organizasyonlarını yaparlar. Verimliliği arttırırlar. 

Odaları açılıĢa hazır hale getirirler. 

 

 Servis personeli: Otellerde hizmette ön planda olacak ve müĢteri 

memnuniyetini sağlayacak personeller ön büro ve servis personelleridir. Bu 

personeller genel müdür tarafından onun belirleyeceği bir tarihte açılıĢtan belli 

bir süre önce iĢe alınırlar ve eğitim görürler. Bu sayede otel açıldıktan sonra 

kalifiye eleman açığı minimuma indirilmiĢ olur. 

 

 Bahçıvan(ihtiyaç varsa): Peyzaj çalıĢması kapsamlı, koordine gerektiren ve 

uzun soluklu bir iĢtir. Otel Ģantiye süreci devam ederken peyzajda kullanılacak 

ağaçlar, çiçekler ve bitki çeĢitleri önceden yetiĢtirilmelidir. Otel açılıĢına doğru 

son düzenlemeler yapılır ve peyzaj son halini alır. 

 

 Diğer personeller: ġantiye sürecinde kullanılan bir kısım personel iĢletme 

döneminde otel personeline dahil olabilir. Bu personeller kapıcı, bekçi, Ģoför v.s. 

olabilir. ĠnĢaat döneminde projeye hakim oldukları için iĢletmede etkin bir rol 

üstlenebilirler. 
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BÖLÜM 7. BELĠRLENEN OTELLERĠN TEZ KONUSU 

KAPSAMINDA PROJE VE AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

 

 Bu bölümde tezin içinde anlatılan doğruların gerçek hayatta nasıl karĢılık 

bulduğu incelenecek. Belirlenen farklı karakterlerdeki otellerin müdürleri ile yapılan 

karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi doğrultusunda bir takım çıkarımlar yapılacak.  

 

 7.1. Belirlenen Oteller 

 Tez konusu kapsamında incelenmek üzere belirlenen oteller ve otel müdürleri 

hakkında bilgiler Ģu Ģekildedir; 

 

GRAND BOĞAZĠÇĠ OTEL: 80 oda 160 yatak kapasiteli, restoran, spor salonu, 

hamam, sauna, toplantı salonu gibi bir çok aktiviteyi içinde bulunduran, 4 yıldızlı Grand 

Boğaziçi Otel 2010 yılından bu yana faaliyette olan bir aile otelidir. Aile üyeleri 

tarafından otel müdürü ile beraber iĢletilmektedir.  

Grand Boğaziçi Otel müdürü Metin KIġLIOĞLU otelin açıldığı 2010 yılından 

bu yana genel müdürlük yapmaktadır. Metin KIġLIOĞLU Grand Boğaziçi Otel çatısı 

altında çalıĢmadan önce Büyük Antakya Otelinde çalıĢmıĢ, otelin farklı 

departmanlarında görev almıĢ deneyimli bir yöneticidir. 

 

ANTAKYA ANEMON OTEL: 100 oda 200 yatak kapasiteli, çok amaçlı balo salonu, 

hamam, sauna, toplantı salonu gibi birçok aktiviteyi içinde bulunduran, 4 yıldızlı 

Antakya Anemon Oteli, Anemon Oteller zincirinin bir parçasıdır. 30 yıllık deneyim ve 

21 ayrı otel tecrübesini bünyesinde barındıran Anemon Oteller zinciri geçmiĢten 

günümüze deneyimlerini yeni otellerine aktarmaktadır.  
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Antakya Anemon Otel müdürü Mehmet ġAKER on yıllık genel müdürlük 

tecrübesi yanı sıra önceki kariyerinde otellerin farklı departmanlarında görev almıĢ 

deneyimli bir yöneticidir.  

 

GÜNGÖR OTTOMAN PALACE THERMAL HOTEL: 252 oda 600 yatak 

kapasiteli, içinde birçok restoran, bar, toplantı salonu, çok amaçlı salon, açık kapalı 

yüzme havuzu, masaj & spa merkezi ve termal havuzlar bulunduran, 5 yıldızlı Güngör 

Ottoman Palace Termal Oteli 2008 yılından bu yana faaliyette olan bir aile otelidir. Aile 

üyeleri tarafından otel müdürü ile beraber iĢletilmektedir. 

 Otel müdürü Mehmet YÜCE‟ dir. Otel müdürü otelin proje aĢamasından itibaren 

sürece dahil olmuĢtur. Aile üyeleri ile beraber süreci yönetmiĢtir.  

 

BÜYÜK ÖZCĠHAN HOTEL: 66 oda 130 yatak kapasiteli, restoran, kahvaltı salonu, 

toplantı salonu gibi zaruri ihtiyaçları içinde bulunduran, 3 yıldızlı Özcihan otel 2000 

yılından bu yana faaliyette olan bir aile otelidir. Aile üyeleri tarafından iĢletilmektedir. 

 Otel müdürü aile tarafından yetkilendirilen ve aile fertlerinden biri olan Muhsin 

ASLANYÜREK‟ tir. ĠĢletilen otel öncesinde herhangi bir otel tecrübesi bulunmayan 

Muhsin ASLANYÜREK geçen 20 senede tecrübe ve birikim kazanmıĢtır. 

 

 7.2. Otellerin Ġncelenmesi ve Otel Müdürlerinin Konu Hakkında 

Değerlendirmeleri 

 Bu bölümde belirlenen oteller tez konusu kapsamında incelenmiĢ ve otel 

müdürleri ile konu değerlendirmesi yapılıp görüĢleri ve düĢünceleri kaleme alınmıĢtır. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda oteller arası farklar ortaya konmuĢ ve yönetim 

anlayıĢının projeyi nasıl etkilediği ortaya konmuĢtur. 

 

GRAND BOĞAZĠÇĠ OTEL: Otel müdürü sayın Metin KIġLIOĞLU ile yapılan 

görüĢmede verdiği bilgiler Ģu Ģekildedir; 
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Grand Boğaziçi Otel‟i Ģantiye süreci aile üyeleri ve mimar ile yürütülmüĢ bir 

oteldir. Otel müdürü Metin bey otelin tefriĢ aĢamasında sürece dahil olmuĢtur. Bu 

sebepten ötürü proje sürecini istediği doğrultuda yürütememiĢtir. Otel bölgenin önde 

gelen mimarlarından biri olarak kabul edilen mimar Fuat BÜYÜKAġIK tarafından 

projelendirilmiĢtir. Ancak Metin beyin aktardığı bilgiler doğrultusundan sadece iyi bir 

mimar otel proje organizasyonu için yetersizdir. Nitekim bu durum Grand Boğaziçi Otel 

içinde geçerli olmuĢtur. Projede doğru yapılmıĢ iĢler olmasına karĢın bir takım 

yanlıĢlarda mevcuttur. Otelde uzun vadede giderleri yükseltecek problemler 

bulunmaktadır. Bu giderleri baĢlıca depo organizasyonlarının doğru yapılmamasından 

kaynaklanan kayıt dıĢı kayıplar ve servis ağının yanlıĢ planlanmasından ötürü hizmet 

kalitesini dört yıldız standartlarında tutmak için alınan fazladan personeller olarak 

sıralayabiliriz.  

 Metin beyin aktardığı bilgiler doğrultusunda; otelin proje ve Ģantiye döneminde 

otelde çalıĢacak teknik personel istihdam edilmiĢ ve otel Ģantiyesinde çalıĢarak teknik 

altyapının tamamına hakim olmuĢlardır. Bu sayede teknik altyapı olarak otelde 

yaĢanabilecek problemlere erkenden müdahale edilmiĢtir. Olası problemler yerinde ve 

doğru tanılar ile giderilmektedir. Teknik personel proje aĢamasında sürece dahil olduğu 

için bu alanda otelde herhangi bir sıkıntı yaĢanmamaktadır. Teknik personel proje 

döneminden itibaren iĢin içinde olduğu için diğer personellere göre oteli daha fazla 

sahiplenmiĢ ve benimsemiĢlerdir. 

 Otelin housekeeping hizmetleri sorunsuz çalıĢmaktadır. Proje döneminde 

deneyimli bir housekeeping müdüründen danıĢmanlık alınmıĢtır. Depo organizasyonları 

ve servis ağı ergonomik bir Ģekilde iĢlemektedir. 

 Otelin en büyük problemlerinden biri F&B (yiyecek&içecek) biriminde 

yaĢanmaktadır. Otelin 5. katında hem otel müĢterilerine hem münferit müĢterilere 

hizmet veren 500 kiĢi kapasiteli bir restoran bulunmaktadır. Restoranın salonu mimari 

olarak sorunsuz yapılmıĢ gibi görünüyor olmasına karĢın iĢler servis kısmında sorunsuz 

Ģekilde ilerleyememektedir. Restoranın mutfağı geniĢ ve bölümler birbirinden bağımsız 

olarak projelendirildiği için gereğinden fazla personel istihdam edilmiĢtir. Restoranın 

büyüklüğü göz önüne alındığında proje safhasında yeterli bir bulaĢıkhane 

planlanmamıĢtır. Sonradan yapılan ve ek masraflara sebebiyet veren bulaĢıkhane, Metin 
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beyin talebi doğrultusunda yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra restorana ait tüm depolar -3. 

katta bulunmaktadır. Depolardan herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman depolara eriĢim 

zaman kaybı yaratmaktadır. Aynı zamanda depo hâkimiyetini azaltıp kaçaklara 

sebebiyet vermekte ve personel ihtiyacı artmaktadır. 

 Metin bey otele tefriĢ aĢamasında geldiğinden dolayı projelendirme sürecine 

hakim olamamıĢtır. Mal sahibi ailenin talebi doğrultusunda 5. katta düĢünülen kahvaltı 

salonu metin beyin müdahalesi ile -1. kata alınmıĢtır. Bunun sebebi restoranın münferit 

müĢterilere açık olacağı ve münferit müĢterilerin restorana kahvaltı banketlerinin 

arasından geçecek olmalarını öngörmesidir. Bu sebepten ötürü -1. katta yıkma, yeniden 

planlama iĢleri yapılmıĢtır. Kahvaltı salonu -1. kata alınmıĢtır. Bu durum otelin açılıĢ 

tarihini 1 ay ileri atmıĢ ve ekonomik kayıplara sebebiyet vermiĢtir. 

 Metin beyin aktardığı bilgiler doğrultusunda; otel açıldığından bu yana maddi 

kayıplara sebep olan depolama takip edilemiyor, depo kayıt sistemi doğru çalıĢmıyor, 

satılan ürünün maliyeti tam olarak hesaplanamıyor, servis ağının doğru 

planlanamamasından ötürü personel giderleri yüksek olan bu iĢletme daha ergonomik 

ve verimli çalıĢabilirdi.  

Projelendirme döneminde otel müdürünün bulunması gerekir. Gerekli yerlerde 

yapılacak müdahaleler ilk yatırım masrafını yükseltmesine karĢın uzun vadede 

iĢletmeye ergonomi kazandıracak ve ekonomik olarak geri dönecektir. 

 

ANTAKYA ANEMON OTEL: Otel müdürü sayın Mehmet ġAKER ile yapılan 

görüĢmede verdiği bilgiler Ģu Ģekildedir; 

 Anemon oteller zinciri 30 yıllık geçmiĢi olan, tecrübelerini dünden bugüne yeni 

tesislerine aktaran, sürekli güncel kalıp değiĢen ihtiyaçlar doğrultusunda kendini 

yenileyen, 2020 yılı itibariyle zincire bağlı 21 iĢletmesi olan yerli bir markadır. Anemon 

otellerinde düzenli periyotlar ile yönetim kurulları toplanır ve sürekli olarak aralarında 

bilgi, tecrübe ve deneyim paylaĢımları yapılır. Bu sayede her yeni yaptıkları otelden 

farklı deneyimler kazanırlar ve bir takım dersler çıkartıp bir sonraki otellerine bu 

tecrübelerini aktarırlar. 
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 Zincir otellerde personel iĢe alım süreci aile otellerine göre daha farklı 

ilerlemektedir. Markanın tecrübe geçmiĢi ve altyapısında bulundurduğu tecrübeli 

personelleri sürece katkı sağlamaktadır. Bu sayede zincir otellerin eli bu konuda aile 

otellerine göre daha avantajlıdır.  

Anemon otellerinde iĢler Ģu Ģekilde ilerlemektedir; Öncelikle mal sahibi ve 

Anemon markası arasında anlaĢma sağlanır. Projelendirme dönemi baĢlar. ġirket mimar 

ile beraber çalıĢacak, 30 yıllık deneyimi projeye aktaracak olan otel müdürü ve 

kadrosunu belirler. Otel müdürünün kadrosundaki birimler; teknik personel müdürü, 

F&B müdürü, housekeeping müdürü ve satın alma sorumlusudur. Birimler kendi 

uzmanlık alanlarında önceki otellerden edindikleri tecrübelerini de göz önünde 

bulundurarak, çevresel faktörleri hesaba katarak, otelin konsepti doğrultusunda projeye 

katkıda bulunurlar.  Genel müdür tüm birimleri organize eder ve nihai kararları mimar 

ile istiĢare ederek alır. Mal sahibi uzun vadede sağlanacak avantajlar konusunda ikna 

edilerek proje uygulanmaya baĢlanır. ĠnĢaat süreci boyunca otel açılıĢına kadar gerekli 

zamanlarda Ģirket, bünyesindeki personellerden danıĢmanlık almaya devam eder. Bu 

sayede iĢletme maliyetleri düĢük, verimliliği yüksek, en kısa yoldan en iyi hizmetin 

verilebildiği bir yapı ortaya çıkar.  

Sayın Mehmet ġAKER‟in aktardığı bilgiler doğrultusunda tüm paydaĢlar bir 

uyum içinde çalıĢtığı sürece verimli bir proje elde edilebilecektir. Zincir oteller geçmiĢ 

tecrübelerine sürekli yeni bilgiler katarak yollarına devam etmektedirler. Bu sayede yeni 

projeler önceki projelerin olası eksikliklerini içermemektedir. Bunu sağlayan iyi bir 

iletiĢim ve sürekli koordinasyon içinde çalıĢmaktır.  

YanlıĢ projeler personel sayısının artmasına, hizmet kalitesinin düĢmesine, 

verimliliğin azalmasına, iĢleyiĢin yavaĢlamasına sebebiyet vermektedir. Proje 

döneminde yapılacak ilk yatırım maliyetinin bir miktar yükselmesi, uzun vadede 

iĢletmenin daha kârlı ve rantabl çalıĢmasını sağlamaktadır. Bu durum geçmiĢ otel 

tecrübelerinden edindikleri bir deneyim olarak karĢılarına çıkmaktadır. 
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GÜNGÖR OTTOMAN PALACE THERMAL HOTEL: Otel müdürü sayın Mehmet 

YÜCE ile yapılan görüĢmede verdiği bilgiler Ģu Ģekildedir; 

 Güngör Ottoman Palace Thermal Otel‟i 2008 yılından bu yana hizmet vermekte 

olan, Güngör ailesine ait, beĢ yıldızlı bir oteldir. Ottoman otelinin projelendirme ve 

yapım aĢamasında süreç aile üyeleri ve otel müdürü tarafından yürütülmüĢtür. Aile 

üyelerinin baskın gelmesinden dolayı otel müdürü süreci tam olarak istediği gibi 

ĢekillendirememiĢtir. 

 Otelin projelendirme sürecinden itibaren asıl mesleği makine mühendisi olan bir 

teknik personel müdürü ile anlaĢılmıĢ ve kendi ekibini oluĢturarak süreci yönetmiĢtir. 

Otelin teknik altyapısı sorunsuz bir Ģekilde çalıĢmaktadır. En baĢtan yapılan doğru 

müdahale ile uzun vadede verimli bir geri dönüĢ alınmıĢtır. Arızalar minimuma 

indirgenmiĢtir ve projeye hakim ekip sayesinde problemler hızla çözümlenmektedir.  

 Otelin housekeeping departmanı problemsiz çalıĢmaktadır. Otel müdürü 

Mehmet bey bu durumu proje döneminden itibaren iĢe alınan housekeeping müdürüne 

bağlamaktadır. Kat ofisleri ve depoların organizasyonu housekeeping müdürü 

tarafından yapılmıĢtır. Ekonomik ve ergonomik olarak verimli çalıĢmaktadır. 

 Otelin f&b (yiyecek&içecek) biriminde birtakım sıkıntılar mevcuttur. Otel 

kapasitesi gereği geniĢ bir hizmet ağı sunmaktadır. Bu geniĢlikte bir hizmet ağının 

oldukça iyi planlanıp organize edilmesi gerekmektedir. ancak proje safhasında bir f&b 

müdürü bulunmadığından otelde bu konuda bazı aksaklıklar yaĢanmaktadır. ĠĢler bir 

Ģekilde yürümektedir ancak verim, iĢlevsellik, hız ve ergonomiklikten ödün 

verilmektedir. Bazı birimler gereğinden büyük projelendirilmiĢken, bazıları da yeterli 

altyapıya sahip değildir. Bu durum fazladan personel istihdam etmeyi gerektirmekle 

beraber, hizmet kalitesinin düĢmesine sebebiyet vermektedir. Depolar ve hizmet ağı 

problemli çalıĢmaktadır. Mutfak organizasyonunda da bir takım problemler mevcuttur. 

Tüm mutfak tek bir hacim olarak tasarlanmıĢtır. Yemeklerin piĢtiği yer, pastaların 

piĢtiği yer, mezelerin yapıldığı yer, hepsi içi içe geçmiĢ durumdadır. Ġyi bir 

organizasyon yoktur. 

 Otel müdürü Mehmet beye göre; Proje baĢından itibaren bir f&b müdürü ekibi 

ile iĢin baĢında olsaydı bu problemler yaĢanmayacaktı ve uzun vadede ekonomik ve 
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ergonomik olarak mevcut duruma göre yüksek verimlilik sağlanacaktı. ĠĢletme 

maliyetleri azalacak, hizmet kalitesi artacak, müĢteri memnuniyeti yükselecekti. 

 Otel müdürü Mehmet bey otelin projesi için iyi ve otel konusunda deneyimli bir 

mimar ile çalıĢtıklarını ancak, mimarın tek baĢına iyi bir otel organizasyonunda yeterli 

olmadığını belirmiĢtir. Tüm paydaĢlar etkin bir iletiĢim ağı oluĢturarak deneyimlerini 

bir araya getirmelidir. 

 

BÜYÜK ÖZCĠHAN HOTEL: Otel müdürü sayın Muhsin ASLANYÜREK ile yapılan 

görüĢmede verdiği bilgiler Ģu Ģekildedir; 

 Özcihan Otel projelendirilmesinden iĢletilmesine kadar tüm sürecin aile üyeleri 

tarafından yönetildiği bir aile otelidir. Otel iĢletmeciliğini aile üyelerinden Muhsin bey 

üstlenmiĢtir. Otel müdürü olarak 20 yıldır oteli iĢletmektedir. Daha önce otel tecrübesi 

bulunmayan aile, izlemeleri gereken süreç hakkında bilgi sahibi olmadıklarından proje 

dönemini tamamen kendileri yönetmiĢtir. Bu sebepten ötürü otel iĢlevsel bir servis 

ağına, iĢlevsel bir depo organizasyonuna, sorunsuz bir teknik altyapıya sahip değildir. 

 Muhsin bey, bugün tekrar bir otel yapacak olsalar deneyimli bir mimar ve otel 

departman müdürlerini belirlemeden projeye baĢlamayacaklarını belirtmektedir. Bilgi, 

tecrübe ve deneyim eksikliklerinden kaynaklanan problemler otel açıldığı günden 

itibaren iĢletme giderlerini yükseltmiĢ, depolarda kaçaklara, personel sayısında artıĢa 

sebebiyet vermiĢtir. Teknik altyapının yetersiz olmasından dolayı sürekli arızalar 

yaĢanmakta olan otel uzun vadede iĢletme giderleri yüksek verimi düĢük bir iĢletmeye 

dönüĢmüĢtür. 

ĠĢletme giderlerinin yanı sıra otel planında baĢlangıçta yapılmıĢ hatalar 

dolayısıyla otel açıldığı zaman ilk yıllarda sürekli tadilatlar yapmak zorunda 

kalmıĢlardır. Otel kapasitesine göre yetersiz kalan kahvaltı salonu ve mutfağı 

büyütülmüĢ, önceden planlanmayan restoran ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmak zorunda 

kalmıĢtır. Altyapının yetersiz olmasından dolayı teknik altyapı komple yenilenmiĢtir 

ancak buna rağmen sonradan yapıldığı için yeterince verimli çalıĢmamaktadır. 
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Özcihan Otel mimarından iĢletmecisine, teknik altyapısından otel 

departmanlarına kadar bir dizi aksaklıklar ve tecrübesizlik neticesinde ergonomiden 

uzak, iĢletme maliyetleri yüksek bir iĢletme olmuĢtur. 
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BÖLÜM 8. SONUÇ 

 

 Turizm ve otelcilik iĢleri emek yoğun iĢlerdir. Otel sahipleri yüksek sermaye 

bağladıkları ve kendilerinden ödün vererek çalıĢtıkları otellerinin karĢılığını, ekonomik 

olarak ve müĢteri memnuniyeti olarak görmek isterler. Bunu yakalayabilmenin en iyi 

yolu proje safhasından itibaren atılacak doğru adımlardan geçer. 

Oteller tiplerine göre, kapasitelerine göre, kurumsal olup olmadıklarına göre 

değiĢen proje ve inĢaat süreçlerinden geçmektedirler. Ancak otel tipi ve büyüklüğü fark 

etmeksizin daha doğru bir iĢletme elde etmek adına değiĢmemesi gereken bazı 

disiplinler vardır. Otel projesi ne büyüklükte ve tipte olursa olsun, iĢletme personeli ile 

iliĢkilendirilmeyen bir proje sürecinin baĢarıyı yakalaması zordur. ĠĢlevsellik, ekonomi 

veya müĢteri memnuniyeti gibi konularda aksaklıklar meydana gelmesi muhtemeldir. 

Bu sebeplerden ötürü vasıflı iĢletme personelleri proje sürecinde yeri geldikçe sürece 

dahil olmalıdırlar. Bu Ģekilde ekonomik ve iĢlevsel bir yapı elde edilmesi 

kolaylaĢacaktır. 

Proje sürecinde iĢletme personeli ile kurulacak diyalog sürece çok büyük katkıda 

bulunacak ve birçok iĢin daha doğru yapılmasını sağlayacaktır. Bu süre içinde iĢletme 

personeli olacak kiĢiler bina iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibi olurlar. Projeye hakim olurlar 

ve yapacakları iĢi daha fazla sahiplenirler. Bu durum müĢteri memnuniyeti olarak geri 

döner. ĠĢletme personeli olacak kiĢiler projeyi daha iĢler bir hale getirmek için sürece 

katkıda bulunurlar. Kendi tecrübe ve birikimlerini sürece dahil ederler. Bu sayede 

iĢletme verimliliği yükselirken iĢletme maliyetleri de azalıĢ göstermektedir. Daha etkin 

oluĢturulmuĢ bir proje personel ihtiyacını minimuma indirirken, müĢteri memnuniyetini 

yukarılara taĢımaktadır.  

 KurumsallaĢmıĢ zincir otellerde iĢler daha farklı yürümektedir. Söz konusu 

oteller geçmiĢten gelen otelcilik tecrübelerinin tamamını yeni yapılarına aktarmaya 

çalıĢırlar. ġirket bünyesinde bulundurdukları ve kendi yetiĢtirdikleri deneyimli 

departman müdürlerini proje safhasından itibaren sürece dahil ederler. Belirledikleri bir 

genel müdür tüm departman müdürlerini koordine eder ve mimar ile beraber çalıĢarak 

nihai kararları alırlar. ġirket yönetim kurulu ile yapılan düzenli görüĢmelerde verilen 
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kararlar onaylanır ise projeye baĢlanır. KurumsallaĢmıĢ ve bir takım standartlar 

belirlemiĢ bu zincir oteller aile otellerine göre tecrübeleri göz önünde 

bulundurulduğunda daha avantajlı konumdadırlar. Ayrıca Ģirket bünyesinde bulunan 

deneyimli departman müdürleri de bu konuda zincir otellerin elini güçlendiren baĢka bir 

husustur. 

Otel projeleri birçok disiplini içinde bulunduran karmaĢık kompleks yapılardır. 

Uzun vadeli düĢünülerek yapılması gereken, ilk yatırım maliyetleri yüksek olmasına 

karĢın, doğru yapıldığı takdirde verimliliği yüksek iĢletmelerdir. Kendi alanında 

deneyimli tüm paydaĢların bir araya getirilmesi ile yapılan bir otel, müĢteri 

memnuniyeti ve ergonomik açıdan baĢarılı olacaktır. Tüm paydaĢları bir araya getirip 

etkin bir iletiĢim ağı kurarak sonuca ulaĢılmalıdır. Ekonomik olarak baĢarılı, iĢletme 

maliyetleri düĢük, verimli bir yapı elde etmek için bu hususlara dikkat etmek gerekir.  

Proje döneminde iĢe alınacak deneyimli departman müdürleri baĢlangıçta patron 

tarafından gereksiz masraf gibi görülebilmektedir. Ancak alanında uzman tüm 

paydaĢların bir araya gelerek, etkin bir iletiĢim ağı ile birbirlerinin deneyimlerinden 

faydalanmaları ve bu deneyimleri projeye aktarmaları, uzun vadede iĢletmeye ekonomik 

ve ergonomik olarak fazlasıyla geri dönecektir. 
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