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ÖZ  

KONUMUNA GÖRE KENT OTELLERĠ 

KARAKTERĠSTĠKLERĠNĠN ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ ÜZERĠNDEN 

ĠNCELENMESĠ 

Muhammed Niyazi Vural 

Yüksek Lisans Tezi 

Mimarlık Anabilim Dalı 

Mimarlık Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Prof. Dr. Cengiz Eren 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

Oteller, ücret karĢılığında insanlara konaklama hizmeti sunan ve değiĢkenlik 

göstermekle birlikte çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılamalarına ve eğlenceye de imkan veren 

yapılardır. Bu yapılar; hacimlerine, konaklama süresine, amacına ve bulunduğu konuma 

göre çeĢitlenirler. Kent içinde bulunan oteller ise kent oteli olarak anılır.  

Kent otellerinin tasarımında rol oynayan birçok faktör bulunur. GeçmiĢten 

günümüze kadar süregelen faktörlerin yanısıra, günümüzün getirmiĢ olduğu Ģartlar ile 

oluĢan faktörler de vardır. Otelin genel tasarımında göz önüne alınması gereken bu 

faktörlere ek olarak, otelin çeĢitli kısımlarının planlamasında; kullanıĢlılığı ve müĢteri 

memnuniyetini artırmak için bir takım prensip ve ölçüler izlenir. Tasarımı etkileyen tüm 

bu faktörlerin ve planlama stratejisinin en büyük etkenlerinden bir tanesi konumdur. 

Bulunduğu konum, otelin tasarımı için büyük öneme sahiptir. Konaklama yapacak 

insanlar, etraftaki alt yapı, ulaĢım yolları, iĢletme maliyeti ve yapım maliyeti gibi otelin 

tasarımında rol oynayan etkenlerin tümü otelin bulunduğu konuma göre değiĢkenlik 

gösterir.  

Kent otelleri, aynı kavram adı altında anılsalar da kent içindeki konumlarına 

göre farklı karakteristik özellikler taĢırlar. Kentin merkezi konumunda yer alan oteller 

etrafındaki alt yapılara göre bir takım özellikleri bünyelerinde barındırmazken, kentin 

sınırına yerleĢmiĢ, etrafındaki alt yapı kısıtlı olan oteller merkezdeki otele göre daha 

nitelikli olurlar. Bu çalıĢmada; otel ve kent otellerinin tasarım kriterleri incelenmiĢ, bu 

kriterler arasından en büyük öneme sahip olan faktörlerden konumun, tasarım 

üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. ġehir merkezinde ve Ģehir sınırına yakın olan iki otel 

örneği belirlenmiĢ, konumun bu otelleri nasıl etkilediği röportaj ve inceleme yoluyla 

sunulmuĢtur.  

Anahtar kelimeler: Konumuna göre oteller, kent otelleri, otel tasarım kriterleri 
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Advisor: Prof. Dr. Cengiz Eren 
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Hotels are structures that provide accommodation services to people for a fee 

and allow them to meet their various needs and entertain while they vary. They vary 

according to their volume, duration of stay, purpose and location. The hotels in the city 

are called city hotels. 

There are many factors that play a role in the design of city hotels. In addition to 

the factors that have continued from the past to the present, there are also factors created 

by the conditions brought by today. In addition to these factors that should be taken into 

consideration in the general design of the hotel, in the planning of various parts of the 

hotel; A number of principles and measures are followed to increase usability and 

customer satisfaction. One of the biggest element of all these factors and planning 

strategy affecting the design is location. Its location is of great importance for the design 

of the hotel. All of the factors that play a role in the design of the hotel, such as people 

to accommodate, the surrounding infrastructure, access roads, operating cost and 

construction cost, vary according to the location of the hotel.  

Although city hotels are called under the same concept name, they have different 

characteristics according to their location in the city. Hotels located in the center of the 

city; While it does not contain some features according to the surrounding 

infrastructures, the hotels located in the border of the city and whose infrastructure is 

limited are more qualified than the hotel in the center. In this study; the design criteria 

of hotel and city hotels were examined, and the effects of the location which is one of 

the most important factor on the design were investigated. Two examples of hotels in 

the city center and close to the city border were identified, and how the location affected 

these hotels was presented through interviews and reviews. 

Keywords: Hotels by location, city hotels, hotel design criteria
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Konaklama, yerleĢik yaĢama geçildiği ilk çağlardan itibaren insanların 

yolculukları esnasında barınma gereksinimlerine paralel olarak geliĢen ve devam eden 

bir olgudur. Tarihsel süreç içinde han ve kervansaraylar ile baĢlayan konaklama olgusu, 

sosyal, kültürel ve ekonomik geliĢmelere paralel olarak otellerde tezahür etmiĢ, bu 

kapsamda günümüzde oteller içinde turizm, ekonomi, sosyal ve kültürel yaĢam, mimari 

gibi birçok disiplini içinde barındıran çağdaĢ ve sosyal yaĢamın önemli bir bileĢeni 

durumuna gelmiĢtir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında, turizm olgusunun ortaya 

çıkması ve günümüzde büyük bir sektör durumuna gelmesine ek olarak, iletiĢim, 

haberleĢme ve ulaĢım imkanlarının geliĢimi sonucunda turist ve yolcu sayısında 

gerçekleĢen yüksek seviyede artıĢ, dünyada konaklama gereksinimini oldukça artırmıĢ, 

bu kapsamda otellere olan talep artıĢı ile otel kavramının ve otellerden beklenen 

unsurların çeĢitlilik göstermesine neden olmuĢtur (AltunıĢık, 2004: 82; Yürek, 2007: 1; 

Oda, 2008: 61).  

Günümüzde konaklama kavramı ortaya çıktığı ilk dönemlerde görüldüğü gibi 

salt temel barınma gereksinimin yanında, çeĢitli sosyo-kültürel olguları da barındırmaya 

baĢlamıĢ, bu kapsamda konaklama, hizmet sektörünün önemli bir alt sektörü durumuna 

gelmiĢtir. Bu kapsamda oteller de, yaĢanan sosyo-ekonomik ve kültürel geliĢmelere 

paralel olarak konaklamanın yanında restoran, bar, toplantı salonu, spa, masaj, hamam 

vb. çeĢitli rekreasyon alanlarının da bulunduğu, kullanıcılarının bu kapsamda 

beklentilerinin karĢılanmasının amaçlandığı kompleksler halini almıĢtır (Türksoy ve 

Türksoy, 2007: 84-85).  

Otel anlayıĢında yaĢanan bu radikal değiĢimlerle birlikte, otellerde de çeĢitli 

sınıflandırmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde otel sınıflandırmaları temel 

olarak, kapasitelerine, iĢletme türlerine, iĢletme dönemlerine ve konumlarına göre 

yapılabilmektedir. Kapasitelerine göre sınıflandırmada, otellerin sahip olduğu yatak 

kapasitesi baz alınırken, iĢletme türüne göre sınıflandırmada otellerin sahip olduğu 

yıldız sayıları ve statüsü ve iĢletme dönemine göre sınıflandırmada otel tesisinin yıl 

boyunca çalıĢtığı dönemler baz alınırken, konumlarına göre sınıflandırmada ise otel 
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tesisinin yer aldığı lokasyon baz alınmakta olup, bu sınıflandırma kapsamında, 

araĢtırmanın da 
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temelini teĢkil eden kent otelleri önemli bir örnek teĢkil etmektedir (Akçakaya, 

2014: 2; Yıldız, 2011: 22).  

Kent otelleri, günümüzde metropol olarak adlandırılan büyük Ģehirlerde 19. 

yy.’ın ikinci yarısından itibaren otel anlayıĢına yeni bir kimlik edindirerek, bulundukları 

Ģehir için önemli bir prestij kaynağı olan, küresel çaplı sosyal, ekonomik, kültürel, 

teknolojik ve çevresel konulardan yaĢanan geliĢmelere paralel olarak nitel ve nicel 

olarak artıĢ gösteren, kullanıcılarının kent merkezinde kısa süreli konaklama 

ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren konaklama tesisleridir (Opak, 2009: 31).  

Küresel çaplı olarak, özellikle ülkelerin geliĢmiĢ kentlerinin önemli bir 

konaklama hizmeti noktası olan kent otelleri, Türkiye’de Osmanlı döneminden itibaren 

baĢta Ġstanbul ve Ġzmir ve Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Ankara baĢta olmak üzere 

Anadolu’nun sosyo-ekonomik olarak geliĢmiĢ ve geliĢim göstermeye baĢlamıĢ, yabancı 

nüfusun yoğun, sosyal ve ekonomik yapının canlı olduğu kentlerde açılmaya 

baĢlanmıĢtır (Yakartepe ve Binan, 2011: 80; Bulut, 2017: 12). Bu kapsamda ülkemizde 

kent otellerinin en yoğun bulunduğu illerden biri de Ġstanbul’dur. Nitekim Türkiye’nin 

sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan en geliĢmiĢ kenti olan ve önemli bir ulusal ve 

uluslararası turizm destinasyonu olan Ġstanbul’da, özellikle son yıllarda kent otellerinde 

sayıca artıĢ görülmekte olup, bu oteller kent merkezi içinde sahip olduğu konumları 

itibariyle de diğer konaklama tesislerinden mimari açıdan ayrılmaktadır.  

Kent içerisindeki otellerin bulundukları bölge farklılıkları dolayısıyla 

değiĢkenlik gösteren kullanıcı profili ile beraber değiĢen karakteristik özelliklerinin 

incelendiği bu araĢtırmanın amacı,  Ġstanbul ili dahilindeki kent otellerinin bulundukları 

farklı konumlar doğrultusunda değiĢen farklı kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek karakteristik özelliklerinin mimari açıdan ortaya konulmasıdır. Bu amaçla 

bu araĢtırma 4 ana bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde konaklama, otel ve kent oteli 

kavramları analiz edilecek, bu kapsamda konaklama kavramı, otel kavramı ve tarihçesi, 

otel yapılarının sınıflandırılması, otellerin iĢlevsel açıdan incelenmesi, otellerin 

mekânsal açıdan incelenmesi, otellerin konumsal açıdan incelenmesi ve kent oteli 

kavramı incelenecektir. Ġkinci bölümde kent otellerinin tasarım kriterleri ve planlamada 

göz önüne alınması gereken prensipler ortaya konacak, konumun bunların üzerindeki 
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etkilerine değinilecektir. Üçüncü bölümde, kent otellerinin tasarımında, bulundukları 

konumun ne 
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gibi etkileri olduğu ve bu etkilerin tasarımı nasıl yönlendirdiği araĢtırılacaktır. 

Dördüncü bölümde, lokasyonları ve nitelikleriyle araĢtırmanın konusuna uygun olan, 

Ġstanbul’daki biri Ģehir merkezinde diğeri ise Ģehir sınırına yakın iki farklı kent oteli 

incelenecek ve bu otellerin kıyaslaması yapılacaktır. 
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BÖLÜM 2. KONAKLAMA, OTEL VE KENT OTELĠ KAVRAMI 

Devamlı ikamet ettikleri konutlarından ayrılan insanların bu konutlardan baĢka 

yerlerde yaptıkları geceleme faaliyetlerine konaklama denilmektedir. Bu kapsamda 

turistik, ziyaret amaçlı ve ticari vb. etkinlikleri sebebiyle kendi evlerinden uzak 

kalmalarında, özellikle geceleri güvenli ve konforlu bir yerde geçirmeyi isterler. 

Konaklama, yeme-içme, eğlenme vb çeĢitli etkinliklerin sağlandığı ticari nitelikli 

yapılar genel bir anlayıĢla konaklama yeri olarak adlandırılmaktadır (ġener, 2001). Bu 

bölümde konaklama, otel ve kent oteli kavramları incelenecektir. 

2.1.Konaklama Kavramı, Otel Kavramı ve Tarihçesi 

YerleĢik yaĢama geçildiğinden itibaren, insanların evlerinden uzakta 

bulundukları süre zarfında barınma durumlarını ifade eden konaklama, “kiĢilerin 

yolculuk sırasında geçici bir süre için bir yerde durup, kalma eylemidir (TDK, 2019).” 

Günümüzde önemli bir sektör haline gelen turizmin önemli bir alt sektörü olan 

konaklama, turizm sektörü içinde yaklaĢık olarak %60 oranında bir paya sahiptir 

(DemirtaĢ, 2010: 2). Bu denli önemli bir alt sektör durumunda olan konaklama, 

beraberinde konaklama yapıları kavramını getirmektedir.  

Seyahatleri esnasında kendilerinin yanı sıra, at, eĢek, deve ve arabaları gibi 

ulaĢım araçlarının ve taĢıdıkları yüklerin korunması ve barınmasını sağlayan konaklama 

yapıları “yolculuk esnasında kiĢilere belirli bir süre için barınma imkânı sağlayan 

yapılardır (TDK, 2019).” Daha geniĢ bir anlatımla konaklama yapıları “yolcuların 

geçici süre ile dinlenme, eğlenme, konaklama ve çalıĢma gibi ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacı ile inĢa edilmiĢ yapılardır (Pehlivanoğlu, 2012: 27).”  

Turizm sektörü, Türkiye’de ve dünyada önemli bir endüstri dalı olup, konaklama 

sektörü de bu endüstrinin önemli bir alt dalı konumundadır (Arslantürk, 2009: 20). 

Konaklama yapıları tarihi süreç içinde yaĢanan sosyal  ve ekonomik geliĢmelere paralel 

olarak günümüz halini almıĢtır.  

Konaklama ve konaklama yapıları kavramları, insanlık kadar eski bir tarihe 

sahiptir. Yiyecek bulma, iklim değiĢikliği, savaĢ, göç gibi çeĢitli sebeplerden dolayı 
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zorunlu yer değiĢtirme faaliyetlerinin yanında, insanların doğasında bulunan 

seyahat, keĢfetme, eğlenme, dinlenme gibi beklentileri vardır. Bu nedenle insanlar, 

yerleĢik oldukları yerlerden baĢka yerlere giderler. Bunun sonucunda barınma 

ihtiyaçlarını gidermek için konaklama yapılarına ihtiyaç duymuĢlardır. “Bireyler 

konaklama ihtiyacı nedeni ile bu tip mekanlara ihtiyaç duymuĢ ve dönemin Ģartları göz 

önünde bulundurularak konaklama mekanları ĢekillendirilmiĢtir. Konaklama yapıları 

tarihsel süreç içerisinde bulundukları yere ve döneme göre; han, kervansaray, hanegan, 

manastır, ribat gibi çeĢitli isimler almıĢtır (ġener, 2001).” Günümüzde ise bu amaçla en 

sık kullanılan yapılar otel olarak anılmaktadır.  

Birer ticari iĢletme olan otel iĢletmeleri, turizm sektörünün temeli durumunda 

olup, konuk durumundaki tüketicilere ürün ve hizmet sunan ticari iĢletmelerdir. Nitekim 

konaklama sektöründeki en fazla paya sahip birimler, otel iĢletmeleridir. Otel 

iĢletmeleri; “geçici bir süre için yer değiĢtirme ve konaklama amacıyla belli 

standartlarda düzenlenmiĢ tesislerdir” (Barutçugil, 1984, akt, Akçadağ ve Özdemir, 

2005: 169). Otel sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde, “otel sözcügünün anlamı, 

Fransızca’daki “Ostel” sözcügünden geldiği, Latince’de ise “Hospitium” (konukların 

kalacagı yer) sözcügü ile özdeĢleĢtiği” görülmektedir (Opak, 2009: 3).  

Tanımda da belirtildiği gibi, otellerin en önemli iĢlevi, konukların geceleme 

ihtiyaçlarına yöneliktir. Ancak tarihsel geliĢimi içinde, özellikle kent otelleri, 

konaklamayan müĢteriler için de çeĢitli hizmetler sunar niteliktedir. Bu kapsamda 

oteller, “yiyecek-içecek hizmeti sunduklarından birer restoran olarak da 

düĢünülebilmektedir. Bunun yanı sıra oteller, kafeterya, disko ve animasyon 

olanaklarıyla eğlence merkezi; çamaĢırhane olanaklarıyla kuru temizleme tesisi; park 

olanaklarıyla otopark; spa ve termal üniteleriyle güzellik ve tedavi merkezi; ve 

salonlarıyla sanat ve toplantı yeri özelliği taĢımaktadır” (Türksoy ve Türksoy, 2007: 84-

85). Otel yapılarının ve kent oteli kavramının günümüzdeki konumunun daha detaylı 

anlaĢılması için, konaklama yapılarının tarih boyunca sahip olduğu geliĢimlerin 

incelenmesi önemlidir.  

M.Ö. 4000’lerde Sümerlerle birlikte ortaya çıkan seyahat etme anlayıĢı, ilk 

olimpiyatların da yapıldığı Antik Yunan döneminde daha yoğun ve belirgin bir hal 
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almıĢtır. Lidyalıların parayı bulmalarıyla birlikte ticarette yaĢanan artıĢ, insanların 

seyahat etkinliklerini daha da artırmıĢ, böylelikle ticaret yolları üzerinde ve ticari 
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kentlerde bu seyyahların konaklamaları için gerekli olan hanlara olan 

ihtiyaçlarda ve bu hanların iĢlevlerinde artıĢa sebep olmuĢtur. Roma döneminde de 

öğrenci, sanatçı ve tüccarlar için konaklamaları için taverna ve hanların yapıldığı, bu 

yapıların salt barınmanın yapılarının yanında, hayvanların da barınabileceği ahırların da 

inĢa edildiği görülmektedir. Ġlerleyen dönemde bu konaklama yapılarında yatak ve 

yüklerin bekletilmesinin yanında, konaklayanlara yiyecek ve içecek hizmetlerinin de 

sunulduğu görülmektedir. Ortaçağ’da konaklama yapıları farklı bir boyut alarak, 

konaklama yapıları için bağımsız mekanlar inĢa edilerek, bu yapılar diğer yapılardan 

ayrılarak konaklama hizmetine daha da odaklanmıĢtır. 1282 yılına dek Avrupa’da 

konaklama hizmetleri “üç güne kadar ücretsiz yemek hizmeti sunan” yapılar olurken, bu 

dönemden itibaren Avrupa’nın önemli Ģehirlerinde bu iĢ ticari bir hal almaya baĢlamıĢtır 

(DemirtaĢ, 2010: 3-13).  

Ġlk örnekleri han ve kervansaray olan konaklama yapıları, yaĢanan sosyal, 

ekonomik, kültürel ve teknolojik geliĢmeler karĢısında bunlara paralel olarak büyük 

değiĢimlere uğramıĢlar, önceden salt yatacak yer sunan konaklama yapıları, ilerleyen 

dönemlerde çeĢitli amaçlarla seyahat eden insanların hem kendilerinin, hem de ulaĢım 

araç ve mallarının güvenli bir Ģekilde barınmalarını sağlayacak, aynı zamanda 

konukların yeme, içme ve eğlenme gibi faaliyetlerine karĢılık veren yapılar durumuna 

gelmiĢtir (DemirtaĢ, 2010: 13).  

15. ve 17. yy. itibariyle konaklama anlayıĢı ve konaklama yapılarında önemli 

değiĢimler yaĢanmıĢtır. 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl arasında ağırlama ve konaklama 

kavramında geliĢmeler olduğu, özellikle Ġngiltere’de kalitenin çok arttığı bilinmektedir 

(ġener, 1997). Bu dönemde soylular ve zengin tüccarlar gibi, toplumun belli bir 

kesiminden olan bireylerin de seyahat aktivitelerine dahil olmaları ile birlikte 

konaklama yapılarında da değiĢim yaĢanmaya baĢlamıĢ, basit olarak düzenlenen 

konaklama yapılarında “lüks” anlayıĢı egemen olmaya baĢlamıĢtır. Bununla birlikte bu 

dönem itibariyle konaklama yapıları sadece barınma ihtiyacını karĢılamada değil, 

bünyelerine buluĢma ve toplantı iĢlevini de katarak, soylular, politikacılar, rahipler gibi 

belli bir kesimin toplantı yerleri durumuna da gelmiĢtir. 18. yy.’da baĢlayan Sanayi 

Devrimi ve sonrasında geliĢen baĢta ulaĢım teknolojilerinde olmak üzere, birçok alanda 

yaĢanan geliĢmeler konaklama sektörünün geliĢmesine ve konaklama yapılarının farklı 

bölgelere yayılmasına neden olmuĢtur (DemirtaĢ, 2010: 4).  
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Konaklama yapıları, paranın kullanılmasıyla geliĢim göstermiĢ, sosyo-ekonomik 

koĢullar ve geliĢen teknolojinin paralelinde günümüz otel yapısı haline dönüĢmüĢtür 

(Oda, 2008: 18). Nitekim 18. yy.’ın sonlarında Avrupa’da yaĢanan geliĢmeler günümüz 

otel iĢletmelerinin baĢlangıcı olarak görülmektedir (DemirtaĢ, 2010: 4). “Ġngiltere’de 

otel teriminin kullanılması 1760’lı yıllardan sonra baĢlamıĢtır. Otel kavramı ilk kez 

Ġngiltere’de 1760 yılında kullanılmıĢ ve bu kapsamda ilk otel ismi ilk olarak Anne’s 

Hotels ve The Grand Hotel tarafından kullanılmıĢtır. Fransız Ġhtilali sonrasında orta 

sınıfın oluĢmasıyla birlikte Fransa’da da otel kavramı ortaya çıkmıĢ, oteller basit 

pansiyonlar olarak hizmet vermiĢtir. Yine 1794 yılında Amerika’da City Hotel adı 

altında ilk kent oteli de açılmıĢtır. 19. yy. itibariyle, Sanayi Devrimi sonrası artan 

ĢehirleĢme ile birlikte Ġngiltere’de ilk Ģehir otelleri örnekleri ortaya çıkmıĢtır. 1887’de 

Londra’nın Trafalgar Meydanı’nda Hotel Victoria, 1889’da Savory ve 1896’da Hotel 

Cecil hizmete açılmıĢtır. 1903 yılında kurulan Tourist Houses Ltd. eski hanları restore 

ederek hizmete açmıĢtır (MaviĢ, 1992; Denizer, vd., 1998).”  

19. ve 20. yy itibariyle otel anlayıĢlarında da nicel değil, nitel olarak da değiĢime 

gidildiği, konuklara sunulan konaklama hizmetlerinin çeĢitliliğinin arttığı 

görülmektedir. Artık oteller salt konukların temel barınma ihtiyaçlarını giderdikleri 

yerler değil, aynı zamanda lüks hizmetlerin de sunulduğu tesis durumunu almıĢtır. 1829 

yılında Amerika’da açılan 170 odalı Boston’s Termont House ilk birinci sınıf otel olma 

özelliğinin yanında, oda kapıları kilitlenebilen, su ve sabunu bulunan ve Fransız 

yemekleri ile hizmet sunan ilk otel olma özelliğini taĢımaktadır (ġener, 1997). (ġekil 

2.1.)  
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Şekil 2.1. Termont House Oteli İç Mekan Örneği (URL-1) 

1825 yılında ilk havagazı New York’ta The Canal Hotel’de kullanılmıĢ, 1834 

yılında Amerika BirleĢik Devletleri’nde bulunan Astor Hotel’de ilk kez oda içinde su 

sitemi konulmuĢ, 1846 yılında ilk defa The Exchange Hotel’de ısınmada kalorifer 

sistemi kullanılmıĢ, 1848 yılında ilk kez emanet kutusu kullanılmıĢ, bu geliĢmeleri 1853 

yılında ilk kez bir otelde buharlı asansörün kullanılması izlemiĢtir. 1870 yılında 

otellerin salt barınma hizmetinden ayrılarak, farklı rekreasyon hizmetleri sunması 

baĢlamıĢ, bu dönemde ilk kez spor alanları kullanıcılara sunulmuĢtur. 1875 yılında San 

Francisco’da 800 odalı dönemin en büyük ve en iyi oteli kurulurken, 1882 yılında New 

York Hotel Everest’te ilk kez aydınlanmada elektik kullanılmıĢtır. 1894 yılında New 

York’ta Netherlands Hotel’de her odaya telefon konularak konaklama endüstrisinde 

önemli atılımlarda bulunulmuĢtur (Gray ve Liquari, 1980, akt., ġener, 2001; Denizer, 

vd., 1998).  

20. yy. itibariyle ilk defa otel zinciri kavramı ortaya çıkmıĢ, 1908 yılında Buffalo 

Statler oteller zinciri açılmıĢ, bu geliĢmeleri 1935 yılında Hilton ve Sheraton gibi otel 

zincirlerinin açılması izlemiĢtir. 2. Dünya SavaĢı sonrasında otel sektöründe farklı 

sınıflandırmalara gidilmiĢ, 1950 sonrası klasik ve tek tip otellere eĢ olarak, küçük 

ölçekli oteller (moteller) açılmaya baĢlanmıĢ, 1960 yılında ise otel ile motel arasında 



12 

 

belirgin bir sınıflandırmaya gidilerek, büyük otel anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır (Denizer, vd., 

1998).  
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Türk toplumunda konaklama tarihi ise günümüzden yaklaĢık bin yıl kadar önce 

han ve kervansaraylarla baĢlamıĢtır. Ġpek Yolu’nun önemli bir güzergahı olan 

Anadolu’nun çeĢitli uğrak ve kavĢak noktalarına kurulan han ve kervansaraylar Türk 

toplumunun ilk konaklama tesisleri özelliği taĢımaktadır. Nitekim “ilk konaklama 

yapıları olarak Ġpek Yolu boyunca uzanan han ve kervansaraylar gösterilmektedir” 

(Ġnceoğlu, 2016: 67). Bununla birlikte Türklerin ilk yazılı anıtları olan Orhun 

Kitabelerinde de “moyanlık” adı verilen konaklama yerlerinden bahsedilmekte olup, 

moyanlık esas olarak Türklerin hayır ve yardım etme amacıyla kurulan konaklama 

yerleri durumundadır. Bu kapsamda moyanlık anlayıĢı kapsamında, bugün otel olarak 

adlandırılan konaklama iĢletmelerinin ilk örneklerini Türklerin kurduğu söylenebilir. 

Daha sonraları kervansaray adıyla anılan bu konaklama tesisleri, Selçuklu ve Osmanlı 

döneminde en yüksek noktasına ulaĢmıĢtır (Göksel, 1985; akt., ġener, 1997).  

Avrupa’daki amaçlarına uygun olarak seyyah ve tüccarların hayvan ve 

yükleriyle birlikte konaklama, barınma, yeme içme ihtiyaçlarını karĢılamalarına yönelik 

hizmet veren han ve kervansaraylar, aynı zamanda saldırı ve olumsuz doğa koĢullarına 

karĢı güvenliklerini sağlayan binalar niteliğindedir. Bununla birlikte, aynı zamanda 

konumuzun da temelini oluĢturan otellerin konumlarına karakteristiklerinin değiĢim 

gösterdiği, bu dönem Türk han ve kervansaraylarında da görüldüğü görülmektedir. 

Nitekim han ve kervansaraylar, bulunduğu bölgenin coğrafi ve güvenlik koĢullarına 

göre kare veya U Ģeklinde inĢa edilmekteydi. (ġekil 2.2. ve ġekil 2.3.)  

 

 

Şekil 2.2. Konya-Aksaray yolu üzerindeki Sultan Han (URL-2) 
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Şekil 2.3. Evdir Han Antalya (URL-3)  

Her ne kadar han ve kervansaray kavramları birbirine eĢ değer olarak kullanılsa 

da, bu konaklama yapılarında konaklayanların ve konaklama iĢlevlerinin birbirinden 

farklı olduğu görülmektedir. Kervansaraylar, kervanların yolculuktan sonra 

konaklamalarını ve aynı zamanda yolcuların ve hayvanların ihtiyaçlarını gidermek 

amacı ile; yatakhane, aĢevi, nalbant, mescit, ahır, ayakkabıcı, depo, Ģadırvan, gibi 

mekanları içeriğinde barındırmaktadır (Güran, 1976: 1). (ġekil 2.4.) Kervansaraylarda 

insanlar konaklar, hayvanlar barınır ve araçlar onarılırdı. Ayrıca, at ve araba 

değiĢtirilmesi de mümkündü (Sezgin, 2001). Nitekim alan yazında kervansarayların iki 

temel nedeninden bahsedilmektedir. “Bunlardan ilki; ticari mal taĢıyan kervanların 

eĢkiya, yağmacı veya göçebe baskınlarına karĢı korunması, ikincisi ise; kervan 

yolcularının ve kervan hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının giderilmesidir (AltunıĢık, vd., 

2004, s. 81).”  
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Şekil 2.4. Akçakale Kervansarayı (URL-4) 

Hanlar ise herhangi bir aracı olsun veya olmasın, uzun yoldan gelen yolcuların 

barınacağı ve geceleyeceği aynı zamanda hayvanlarının bakımının da yapılacağı yerler 

olarak kullanılmıĢtır (Güran, 1976: 1). Bu kapsamda değerlendirildiğinde, hanlar 

genellikle kent merkezlerinde kurulurken, kervansaraylar ise kent merkezlerinden uzak 

noktalarda, yol üzerinde kurulu olduğu görülmektedir (DemirtaĢ, 2010: 6).  

Han ve kervansarayları birbirinden ayıran bir diğer özellik ise kervansarayların 

genellikle kervan sahiplerine ayrılmıĢ konaklanma birimleri olduğu ve odaların ortak 

kullanım alanı olması sebebiyle mahremiyetin bulunmaması, hanların da genellikle 

ailelerin kullanımına sunulması sebebiyle, odaların aileler için özel Ģekilde inĢa edilmiĢ 

olması ve her ailenin farklı odalarda konaklamasıdır (ġener, 2001: 338).  

Han ve kervansarayları birbirinden ayıran en önemli farklılıklardan biri de, 

kervansarayların iĢletilmesinde kar amacının bulunmadığı, sosyal amaç taĢıyan, vakıflar 

tarafından iĢletilen hayır kuruluĢları olduğu, hanların ise ticari amaçlı yapılan özel ticari 

iĢletmeler olmasıdır (DemirtaĢ, 2010: 6). Bu kapsamda hanların, günümüz otel iĢlevini 

daha çok karĢıladığı söylenebilir.  

18. yy. itibariyle kervansarayları finanse eden vakıfların ekonomik olarak 

zayıflamalarıyla birlikte kervansarayların yerini, özellikle Tanzimat sonrasında 

tamamen ticari amaçlı Ģehir içi hanları açılmaya baĢlanmıĢtır (DemirtaĢ, 2010: 6). 19. 
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yy. itibariyle modernleĢme sürecine giren Osmanlı Devleti’nde gözle görülen 

değiĢimler ve Avrupa ile 
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baĢlayan ticari ve kültürel iliĢkilerin artması sonucunda Ġstanbul’a gelen yabancı 

sayısının artıĢı, kendini seyahat ve konaklama anlayıĢında da göstermiĢtir (Yakartepe ve 

Binan, 2011: 80). “Bütün bu geliĢmeler, Ġstanbul baĢta olmak üzere Osmanlı kentlerinde 

Avrupalı yaĢam kültür ve standartlarına uygun konaklama yapıları olan otellerin inĢa 

edilmesini gerekli kılan baĢlıca etkenler olmuĢtur (Kayın, 2000: 14).” Bu dönemde ilk 

asansör, ilk sıcak su, jeneratör, ilk restoran kültürüne sahip ve döneme göre lüks olarak 

sınıflandırılan yeni oteller açılmaya baĢlanmıĢtır (Bulut, 2017: 13). Böylelikle 

Türkiye’de ilk kent oteli kavramının temeli atılmıĢtır.  

Ġstanbul’da modern anlamda Avrupa’daki örneklerine benzer ilk otel hakkında 

kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 1841 yılında Pera’da açılan Hôtel d’Angleterre’in 

Avrupa standartlarındaki ilk otel olduğu düĢünülmektedir (Yakartepe ve Binan, 2011: 

80). Nitekim “döneme özgü gezi kitaplarında ve otelin gazete ilanlarında yer alan otel 

ile ilgili bilgiler, Hôtel d’Angleterre’in Avrupa’daki otellerle benzer özellikler 

gösterdiğini destekler (Gülersoy, 1985, akt., Yakartepe ve Binan, 2011: 80).” Ġlerleyen 

dönemde 1891 yılında açılan “Grand Hotel de Londres” ve 1893’te “Hotel Bristol” otel 

olarak inĢa edilen ilk yapılardır (Yolcu, 2006: 34). Grand Hotel de Londres’in Osmanlı 

Ġmparatorluğu’nun elektrik ve asansör kullanan ilk otel ve konforlu yapıya sahip olması 

sebebi ile lüks oteller arasında görülmektedir (Alsaç, 2008: 80). Bununla birlikte 

Türkiye’de günümüzde tanımlanan ve alan yazında yer alan “otel” kavramına uygun 

durumdaki ilk otel, Londra ve Ġstanbul arası çalıĢan ġark Ekspresi yolcuları baĢta olmak 

üzere, diğer uluslararası konukları ağırlamak için 1896 yılında yapılan 120 oda ve 200 

yatak kapasiteli Pera Palas Oteli’dir. Pera Palas Oteli ile 1914 yılında yapılan 

Tokatlıyan Oteli, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun o dönem içinde en lüks otelleri olarak 

görülmektedir (ġener, 1997).  

Ġstanbul’daki Avrupai tarzda ilk otel örnekleri Galata ve Pera bölgelerinde 

açılırken, ilerleyen dönemde Eminönü, ġiĢli, Feriköy ve Boğaz kıyılarında ve hatta, o 

dönem için sayfiye yeri olarak sayılan Kadıköy, YeĢilköy ve Adalar’da açılmaya 

baĢlanmıĢtır. BaĢlangıçta geleneksel tarzda ahĢap ve kargir sistemde iki ya da üç katlı 

olarak inĢa edilen otel yapıları, yüzyılın sonuna doğru modern malzeme ve yapım 

tekniklerinin kullanımının baĢlamasıyla, daha büyük kütleli ve daha yüksek katlı inĢa 

edilmeye baĢlanmıĢtır (Yakartepe ve Binan, 2011: 79).  
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Dönemin yapılarında Batı ekolünün etkileri ve Osmanlının geleneksel mimari 

anlayıĢının özellikleri görülmektedir. Restoran kültürü bu dönemde ortaya çıkmaktadır. 

Yemek listesi faklı seçenekler ile hazırlanmakta ve müĢteriye seçenekler sunulmaktadır. 

19. yüzyılda Osmanlı’nın Batıdaki geliĢmelere karĢı ilgisi ve hayranlığı sonucu, baĢta 

Ġstanbul olmak üzere büyük Ģehirlerde “otel” kavramı hızla geliĢmeye ve kendine yer 

bulmaya baĢlamıĢtır. Geleneksel konaklama anlayıĢı ve mimarisi sürekli yenilikçi bir 

anlayıĢla ilerlerken, dönemin otelleri de bu geliĢim sürecine katkıda bulunmuĢtur 

(Baslo, 1998).  

Konaklama yapılarındaki geliĢmelere bakıldığında, teknolojik geliĢmelerin 

sosyal ve ekonomik yapıya yansımasıyla birlikte konaklama yapılarında da çeĢitliliğin 

yaĢandığı görülmektedir. 19. ve 20. yy. itibariyle hem Türkiye’de hem dünya genelinde 

lüks otellerin yanı sıra, dar ve orta gelirli sınıfın çeĢitli konaklama ihtiyaçlarını 

karĢılamak ve hatta konaklama ihtiyaçlarının yanında rekreasyon, eğlence, dinlence, 

yemek yeme, toplantı gibi çeĢitli faaliyetlere yanıt verecek yapılar haline gelmiĢtir 

(DemirtaĢ, 2010: 4).  

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte özellikle kent otelleri kapsamında otel yapılarında 

nicel ve nitel olarak artıĢ gerçekleĢmiĢ, baĢta baĢkent Ankara ve Ġstanbul olmak üzere, 

Türkiye’nin birçok büyük Ģehrinde yeni kent otelleri açılmıĢtır. Bu kapsamda bu oteller, 

ilgili bölümlerde detaylandırılarak izah edilecektir.  

2.2.Otel Yapılarının Sınıflandırılması 

Oteller, seyahat halinde olan insanların, baĢta konaklama ihtiyaçları olmak 

üzere, yeme-içme, eğlenme, rekreasyon, toplantı, sosyalleĢme gibi çeĢitli ihtiyaçlarını 

yerine getirme amaçlı yapılandırılan, sahip olduğu mimarisi, personeli, sunulan hizmet 

ve uygulamaları, konuklarına yönelik tüm iliĢkileri belirli kural ve standartlarla iliĢkili 

iĢletmelerdir (MEB, 2011: 5). Alan yazında bulunan ve bir önceki bölümde yapılan otel 

tanımlamalarına bakıldığında, otel yapılarının müĢteri ihtiyaçlarına göre birçok 

alternatife yanıt verecek yapılarak dönüĢtüğü görülmektedir. Bununla birlikte geceleme 

ihtiyaçlarının yanında, sosyo-ekonomik ve teknolojik geliĢmelerle birlikte artan 

beklentilerin sonucunda müĢterilerin yeme-içme, eğlence, rekreasyon, toplantı ve 

sosyalleĢme ihtiyaçlarına yanıt verebilen kompleks yapılar durumuna gelmiĢtir. Bu 

kapsamda otel iĢletmelerinin sahip olduğu çeĢitli nitelikler ve sunduğu hizmetler 
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kapsamında sınıflandırılmaları önemli otel endüstrisi açısından önemli bir ayrım 

durumuna gelmiĢtir.  

Günümüzde otel iĢletmelerinin sınıflandırılmasında çeĢitli unsurlar dikkate 

alınmaktadır. “Halen teoride ve uygulamada genel kabul gören sınıflandırmaya göre 

otel iĢletmeleri, konaklama amacına, etkinlik süresine, büyüklüğüne, konumuna, ulaĢım 

araçları bağlantısına ve mülkiyetine göre sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır (DemirtaĢ, 

2010: 28).”  

2.2.1. Büyüklüğüne Göre Oteller  

Büyüklüğüne göre yapılan otel sınıflandırmasında temel faktör, otel yapılarının 

sahip olduğu oda sayısı olsa da, genellikle oda sayısının yanında, otelde çalıĢan personel 

sayısı, yatak kapasitesi, belli bir dönem kapsamında edinilen gelir, pazardaki payı, sahip 

olduğu sosyo-kültürel alanlar ve bu alanların büyüklüğü gibi farklı değiĢkenler dikkate 

alınmaktadır (DemirtaĢ, 2010: 28). Bu kapsamda, bu değiĢkenler Ģu Ģekilde özetlenebilir 

(Olalı, vd., 1989; ġener, 1997):  

 Otel iĢletmesine yatırılan sermayenin büyüklüğü,  

 Oda sayısı,  

 Otel bünyesinde bulunan seyahat acentelerine ve kuaför salonu veya satıĢ 

mağazası vb. olarak kiraya verilen kısımların hacmi,  

 ĠĢletmede çalıĢan iĢçi sayısı veya belirli bir süre içerisinde otel personeline 

ödenen ücretlerin toplam miktarı,  

 Sosyal ve kültürel çalıĢmalara ayrılan kısımlarla, konferans, ziyafet 

salonlarının tüm alanları. 

Konaklama Tesisleri Genel Nitelikleri Yönetmeliğinde otellerin küçük, orta ve 

büyük olarak sınıflandırılmaktadır. Ġlgili sınıflandırma Tablo 2.1.’de gösterilmektedir.
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 Oda Sayısı  ÇalıĢan Sayısı  Organizasyon ġeması  

Küçük Oteller  Kimi araĢtırmacılara 

göre 10-20, kimi 

araĢtırmacılara göre 

10-50 oda 

(Türkiye’de 75 odaya 

kadar)  

Genellikle 1-5 arası 

olup, 30 çalıĢana 

kadar bulunabilir.   

Müdür ve ona bağlı 

resepsiyon, servis, 

mutfak ve kat servisi 

departmanları  

Orta Oteller  50-100 oda 

(Türkiye’de 75-200 

oda)  

50-100 (Türkiye’de 

20-60)  

 

Büyük Oteller  Kimi araĢtırmacılara 

göre en az 100 oda, 

kimi araĢtırmacılara 

göre en az 200 oda  

Avrupa standartlarına 

göre 165-200, 

Türkiye’de 90-120   

Konumu, donatım, 

dekorasyon ve hizmet 

standardı bakımından 

yüksek standartlara 

sahiptir.  

Tablo 2.1. Otellerin Büyüklüklerine Göre Sıralanma Kriterleri 

2.2.2. Sundukları Hizmet ÇeĢidine Göre Otel ĠĢletmeleri 

Bu sınıflandırmaya göre otel sınıflandırmaları, konaklama hizmetinin yanında 

müĢterilerine sundukları farklı hizmet türlerine göre yapılmaktadır (MEB, 2011: 6). 

Örneğin kimi oteller salt “oda kahvaltı” olarak değerlendirilen konaklama ve yiyecek 

olanakları sunarken, kimi oteller ise büyüklükleri ile doğru orantılı olarak “eğlence, 

dinlence, sağlık, spor, kongre hizmetlerine dönük olarak (MEB, 2011: 6)” spor salonu, 

yüzme havuzu, sauna, SPA, hamam gibi rekreasyon alanları ile toplantı salonları ve iĢ 

konukları için genellikle iletiĢim ve ofis araçları (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi) gibi iĢ 

insanlarına yönelik kullanım alanları sunan “iĢ merkezleri” olarak adlandırılan alanlar 

da sunmaktadır. “Buna göre termal otel, dağ oteli, Ģehir oteli, resort otel, kongre oteli, 

kıyı oteli olarak sınıflandırılmaktadır (MEB, 2011: 6).”  

2.2.3. ÇalıĢma Sürelerine Göre Otel ĠĢletmeleri  

Otel iĢletmelerinin sınıflandırılmasında kullanılan bir diğer kıstas otellerin 

çalıĢma sürelerine göre yapılan sınıflandırmadır. Nitekim bazı oteller bütün yıl hizmet 
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verirken, bazı oteller ise sadece belirli mevsimlerde/dönemlerde hizmet vermektedir. Bu 

durumun nedeni, turizm merkezlerinin mevsimsel nitelikler gösteriyor olmasıdır. Örnek 



22 

 

olarak merkezi konumlardaki oteller, müĢteri potansiyelinin tüm yıl devam 

etmesi sebebiyle tüm yıl hizmet verirken, deniz kıyısında bulunan bir otel, müĢteri 

talebinin sadece yaz döneminde olması sebebiyle yaz mevsiminde, kıĢ sporlarının 

yapıldığı bir merkezde bulunan bir otel ise müĢteri talebinin sadece kar yağdığı kıĢ 

mevsiminde olması sebebiyle kıĢ mevsiminde hizmet vermektedir (MEB, 2011: 6).  

DemirtaĢ da (2010) benzer olarak otelleri devamlı oteller ve mevsimlik oteller 

olarak sınıflandırmaktadır. Devamlı oteller, genel olarak Ģehirlerde, ulaĢım 

güzergahları, ticaret ve kültür merkezleri nitelikleri taĢıyan bölgelerde bulunup, bu 

oteller bütün yıl hizmet veren oteller vermektedir. Bu otellerin ziyaretçi kitlesi 

genellikle Ģehir turizmini tercih eden turistler, iĢ, ziyaret ve politik amaçlarla ziyarette 

bulunan müĢteriler tarafından tercih edilmektedir. Mevsimlik oteller ise ülke ve 

bölgelere göre değiĢiklik göstermekle birlikte bu otellerin etkinlik süreleri, otelin 

bulunduğu konum ile iliĢkilidir. Bu otellerin hizmet süresi net olmayıp, mevsim 

koĢullarına göre uzama veya kısalma gösterebilmektedir.  

2.2.4. Konumuna Göre Oteller  

Bu kapsamda sınıflandırması yapılacak son sınıflandırma ise otelleri konumuna 

göre yapılan sınıflandırmadır. Literatürde otellere dair yapılan bu sınıflandırma, 

bulundukları yere göre, konaklama ihtiyacının türüne göre ve ulaĢım araçlarına olan 

iliĢkisine göre olmak üzere üç türde incelenirken, bu araĢtırmada tüm bu üç faktör 

değerlendirilerek konumuna göre oteller baĢlığı altında analiz edilecektir.  

Konumuna göre otel iĢletmeleri, bulundukları yerleĢim yeri, turizm kapsamında 

konu olan deniz, dağ, nehir, orman gibi doğal kaynaklar ve uçak, otobüs, gemi gibi 

ulaĢım araçlarının ana ve ara duraklarına olan yakınlıklarına göre sınıflandırılmaktadır. 

Bu faktörler otelin konumu ile doğrudan iliĢkilidir. Bulundukları yerleĢim yeri ve doğal 

kaynaklara olan yakınlıklarına göre yapılan sınıflandırma kapsamına Ģehir otelleri, kıyı 

otelleri, dağ otelleri ve kaplıca otelleri gibi konumsal nitelikleri öne çıkarken, ulaĢım 

araçları ile olan iliĢkisi kapsamında yapılan sınıflandırma kapsamında havalimanı ve 

havaalanı, istasyon, liman ve karayolları kavĢak noktalarındaki oteller olmak üzere dört 

grupta incelenebilmektedir (DemirtaĢ, 2010: 32). Bu kapsamda değerlendirildiğinde 

konumuna göre yapılan sınıflandırmada, otellerin bulunduğu yerleĢim yeri, bölgede  



23 

 

yapılan turizmin amacı, bölgenin iĢlevselliği gibi unsurların önemli olduğu 

görülmektedir. 

2.3.Otellerin ĠĢlevsel ve Mekansal Açıdan Ġncelenmesi  

Günümüz otel kavramı, tarihsel geliĢimi içinde önemli değiĢikliklere uğramıĢ 

olup, artık salt konaklama iĢlevini yerine getirmemekte, rekabetin de etkisiyle hizmet 

anlayıĢını değiĢtirerek restoran, bar, alıĢveriĢ, eğlence, sağlık, rekreasyon alanları gibi 

çeĢitli iĢlevleri barındıran kompleks yapılar haline gelmiĢtir. “Düne kadar uyguladığı 

hizmet anlayıĢıyla birlikte hizmet birimleri de değiĢen otel iĢletmeleri; bugün yatırım ve 

organizasyon gerektiren yılın 365 günü ve günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan ve 

onun mutluluğu için çalıĢan kârlı bir sektör olmuĢtur (DemirtaĢ, 2013: 13).”  

Belirlenen iĢlevsel koĢullar mekânsal organizasyonun kurgulamasını sağlar. 

ĠĢlevin yerine gelebilmesi doğru kurgulanmıĢ mekân organizasyonu ile sağlanabilir. 

Mekân organizasyonu bina içinde mekânların önemini, iĢlevsel veya sembolik rolünü 

vurgulayabilir. Mekânsal organizasyon türü bina programından gelen iĢlevsel 

gerekliliklerle arsanın kısıtlayıcı özelliklerine bağlı olarak belirlenebilir (Yürek, 2007: 

49).  

Kent otellerindeki mekanlar arasındaki iĢlevsel iliĢkiler, bu mekânlar arasındaki 

sirkülasyon bağlantılarını, otellerdeki iĢlevlerin kentsel fonksiyonlara uyumunu ortaya 

koyan tasarlama problemleridir. Oteli oluĢturan mekân birimleri amaçlara ve 

organizasyon iliĢkilerine göre belirlenir. Kent otellerinde özellikle genel mekânlar arası 

iliĢkinin doğru kurulması gerekmektedir. Kent otellerinde genel mekânlar oldukça 

önemlidir (Opak, 2009: 19). “Otel yapılarında, belirlenen iĢlevlere göre yer alan çeĢitli 

mekânlar belli düzenlere göre organize edilebilirler. Ayrıca mekânsal organizasyon için 

bazı gereklilikler bulunabilir. Örneğin; özellikli odaların dıĢ mekâna ve manzaraya 

bakması gibi. Benzer iĢleve sahip mekânlar bir çekirdek etrafında veya doğrusal olarak 

gruplanabilirler. Bazı mekânlar ise iĢlevsel nedenler ile diğer mekânlardan ayrılabilir. 

Örneğin; yatak odaları ile sosyal aktivitelerin bulunduğu mekânlar gibi (Yürek, 2007: 

49).”   
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Tablo 2.2. Otellerde Kullanıcıların İletişimde Oldukları Mekanlar 

(Olalı, Korzay, 1989) 

Otel binalarının bütününde kullanım ve iĢlevi birbirine benzer nitelikte alanlar 

olarak tanımlanmalı, mekanlar arasındaki bağlantılar sağlanarak, hiyerarĢik bir düzen 

dahilinde genel kullanım alanlarından, özel alanlara doğru olacak Ģekilde 

düzenlenmelidir. Kent oteli kapsamında değerlendirildiğinde, kent otellerinin iĢlev ve 

mekansal analizinin konaklama, yönetim ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç grupta 

değerlendirildiği söylenebilir. Bu kapsamda bu bölümde bu üç grup analiz edilecektir.  

2.3.1. Konaklama ĠĢlevi ve Konaklamanın Mekansal Açıdan Ġncelenmesi  

Kent otellerinde konaklama iĢlevi, otellerin temel amacı olan konaklama 

eylemine yönelik olan alanları ve bu alanlara hizmete yönelik diğer alanları 

kapsamaktadır. Bu kapsamda konaklama iĢlevi yatak odaları ve kat servisi olmak üzere 

iki bölümden oluĢmaktadır.  

Konaklama yapılarının çekirdeğini oluĢturan yatak odaları, otel iĢletmelerinin en 

önemli bölümünü oluĢturmaktadır. Bu kapsamda otel yatak odaları tasarlanırken 

düĢünülen amaç, müĢterinin maksimum arzularını minimum alan içinde ve en ekonomik 

Ģartlarla karĢılamaktır. Otel yatak odası müĢteriye ev konforunu sunabilmelidir (Yürek, 

2007: 36). Kent otellerinde yatak odalarına yönelik sınıflandırmalar genel olarak yatak 
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sayılarına veya fiziksel yapılarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar 

Ģu Ģekildedir (DemirtaĢ, 2013: 200):  

1. Yataklarına Göre Odalar:  

 Tek kiĢilik oda (Single Room): Tek konuğun konakladığı oda türüdür. Odada 

bir veya daha fazla yatak bulunabilir.  

 Ġki veya çift kiĢilik oda (Double Room (French-Twin)): Ġki konuğun 

konakladığı oda türüdür. Odada konukların tercihlerine göre çift kiĢilik bir 

yatak bulunabileceği gibi, iki konuğun konaklamasına uygun iki ayrı tek 

kiĢilik yatak bulunabilir. (ġekil 2.5.)  

 

Şekil 2.5. Standart İki Kişilik ve Çift Kişilik French Oda Planı 

(Lawson, 1995) 

 Üç kiĢilik oda (Triple Room): Üç konuğun konakladığı oda türüdür. Odada 

en az bir çift kiĢilik ve bir tek kiĢilik yatak olmak üzere, üç ve üçten fazla 

konuğun konaklamasına imkan tanıyan yataklar bulunur. (ġekil 2.6.)  
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Şekil 2.6. Üç Kişilik Oda Planı Diapolis Otel (URL-5)  

 Dört kiĢilik oda (Quad Room): Dört konuğun konakladığı oda türüdür. 

Odada en az iki çift kiĢilik yatak olmak üzere, bir çift iki tek veya dört tek 

kiĢilik yatağın bulunduğu dört ve dörtten fazla konuğun konakladığı yataklar 

bulunur. (ġekil 2.7.)  

  

Şekil 2.7. Dört Kişilik Oda Planları (Lawson, 1995) 
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 Queen Room: Bu kategorideki odada standart ölçülere sahip yataklardan 

daha büyük ölçüde yataklar bulunmakta olup, konaklayan kiĢi sayısı farklılık 

göstermektedir. (ġekil 2.8.)  

  

Şekil 2.8. Queen Oda Planı (Lawson, 1995) 

 King Room: Bu tür odalar, “Queen odalarda” kullanılan yatak boyundan 

daha büyük yataklar bulunmakta olup, konaklayan kiĢi sayısı farklılık 

göstermektedir.  

2. Fiziksel Yapılarına Göre Odalar:  

 Süit oda (Suite Room): Süit tarzı odalarda bir salon veya oturma odası, bir 

veya birden fazla yatak odasına bağlanmaktadır. (ġekil 2.9)  

 

Şekil 2.9. Süit Oda Planı Yarımada Otel (URL-6) 
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 Junior Suite: Junior suite odalar, suit odalardan daha farklı olup oturma 

bölümü ile uyuma bölümü aynı alanda bulunan geniĢ bir alana sahip 

odalardır. (ġekil 2.10.)  

 

Şekil 2.10. Junior Süit Oda Planı Yarımada Otel (URL-7) 

 Presidental Suite: Ekstra döĢenmiĢ bir veya daha fazla yatak odalı, geniĢ 

oturma odası, resepsiyonlar için uygun özel bar ve mutfağı olan oda tipidir.  

 Adjoining Room: Yan yana bulunan ve iki oda arasındaki bağlantının 

doğruda sağlandığı odalardır.  

 Connecting Room: Ġki farklı odanın bağlantı kapılarının açılmasıyla 

oluĢturulan, konukların odanın koridora bağlanma kapısını kullanmadan iki 

oda arasında geçiĢ sağladığı, gerektiğinde kapılar ile birbirinden bağımsız iki 

ayrı odaya dönüĢebilen odalardır.  

 Stüdyo (Studio): Yatağa dönüĢtürülebilen bir kanepenin yer aldığı oda 

tipidir. Bu oda tipinde baĢka bir yatak da bulunabilir.  

 Double‐ double: Ġçinde iki French ya da twin (iki ayrı) yatak bulunan oda 

tipidir. Bir ya da daha fazla kiĢi tarafından kullanılabilir.  

 Adjacent Room: Birbirlerine yakın olan odalar. Örneğin, aynı katta ve/veya 

karĢılıklı odalar.  

 Regular Room:  Normal yatak odalarıdır. Bu tip yataklar divan haline 

getirilemez.  

 Show Room: Acentalara gösterilen örnek odalardır.  
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Her ne kadar kent otellerinin odaları yukarıdaki gibi sınıflandırılsalar da, genel 

olarak tek kiĢilik, çift kiĢilik, engelli ve süit odaları Ģeklinde sınıflandırılmaktadır.  

Kent otellerinde konaklama iĢlevi kapsamında incelenen bir diğer unsur, kat 

servisi hizmetidir. Kat servisi alanları otel katlarında günlük oda temizliğinin yapılması 

için gereken malzemelerin depolandığı, odalara hizmetin en kısa sürede ve en iyi 

Ģekilde verilmesi için otelin mutfak ve çamaĢırhane gibi birimlerle bağlantıyı sağlayan 

merdiven ve asansör gibi bağlayıcı elemanların bulunduğu ara bölümlerdir. Otelin 

büyüklüğüne bağlı olarak her katta kirli çamaĢırların, temizlik malzemelerinin, servis 

arabalarının depolanması için küçük bir lobi alanı bulunmalı, mutfak ve çamaĢırhane ile 

katların bağlantısı için gerekli bölümlere gerek duyulmaktadır (Yürek, 2007: 39). 

“Personel çalıĢma mekânlarına konuklar girmemelidir. Aynı Ģekilde tamamlayıcı 

hizmetlerden yararlanan konukların da yatak katlarına çıkması önlenmelidir. Kullanımı 

ve iĢlevi benzer olan alanlar aralarında, bağlantı sağlanmalı veya gruplaĢtırılmalıdır 

(Ġldeniz, 1991: 46).”  

2.3.2. Yönetim ĠĢlevi ve Yönetim ĠĢlevinin Mekansal Açıdan Ġncelenmesi  

Otellerde yönetim iĢlevi, otel hizmetinin aksamadan yürütülmesi için otelin iç 

iĢlerine yönelik yönetimsel, teknik ve hizmet birimlerini kapsayan büro, çamaĢırhane, 

mutfak ve personel kulanım alanlarını oluĢturan bölümlerden oluĢmaktadır. Bu 

bölümler otelin idari altyapısını oluĢturmakla birlikte, otel konuklarının kullanım dıĢı 

alanlarıdır (Lawson, 1995: 32). Bu kapsamda bürolar bölümünde, otel yöneticilerinin ve 

idari kadrosunun odaları, personel odaları, revir odası, arĢiv, santral, bagaj ve emanet 

deposu, satıĢ ve rezervasyon ekibine ait yönetimsel odalar yer almaktadır.  

Otellerin yönetim iĢlevi altında incelenen bir baĢka bölüm ise otelin altyapı 

hizmetlerinden biri olan temizlik iĢlerinin yürütüldüğü çamaĢırhane bölümüdür. 

ÇamaĢırhane bölümü, otelin nitelik ve niceliğine göre değiĢik Ģekillerde 

planlanabilirken, genel olarak kirli çamaĢırların ayrılması, çamaĢırların yıkanması, 

kurutulması, ütülenmesi ve depolanmasına yönelik oda ve birimlerden oluĢmaktadır.  

Yönetim iĢlevi altında önemli bir bölüm olan bir diğer bölüm ise mutfak 

bölümüdür. Günümüz otel konaklama anlayıĢının salt geceyi geçirmeden ibaret 

olmadığı, konukların ve konaklama dıĢı müĢterilerinin, otel restoranlarını da tercih 

etmeleri ile otellerin mutfak bölümleri de son yıllarda önem kazanan mimari bir yapı 
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durumuna gelmiĢtir. “Mutfak bölümü; ana mutfak, oda servisi, depolar, çöp çıkıĢı 

mutfak Ģefi, mal 
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giriĢi ve tartı holünden meydana gelmektedir. Otelin mutfak bölümünde yer 

alması gereken çöp çıkıĢı, malzeme kontrolü ve alımı, mutfak Ģefi ve depolar kısmı 

bodrum katta yer almaktadır. Servis giriĢ çıkıĢı ve bodrumda yer alan mekânlar ile 

mutfak doğrudan bağlantılı olmayıp, bağlantı servis merdiveni ve asansörü ile 

sağlanmaktadır (Yürek, 2007: 42).”  

Otellerin yönetim iĢlevi altında değerlendirilen ve konaklama iĢlevi ile doğrudan 

iliĢkili olan, konukların konforuna yönelik altyapı hizmeti sunan teknik servis 

bölümüdür. “Teknik bölüm otel iĢletmelerinde teknik departman temelde iki iĢlevi 

yerine getirir. Bunlar, otel iĢletmesinin aydınlatma, ısıtma, soğutma havalandırma ve su 

hizmetlerini yerine getirmesini garanti etmek ve binanın ve tesislerin bakım onarım 

hizmetlerinin yerine getirilmesidir (Çetiner, 2002).” Teknik servis bölümü, otel 

iĢletmelerinin mekanik kalbi sayılabilen önemli bir bölümdür. Bu bölümde otelin ana 

elektrik sistemi, iklimlendirme ve klima sistemi, acil durumlara yönelik olarak yangın 

kontrol ve söndürme sistemi, gaz kontrol ve kesme sistemi,  jeneratör, su tesisatı, 

havalandırma gibi önemli bölümler yer almaktadır.  

2.3.3. Sosyal ĠĢlev ve Sosyal ĠĢlevin Mekansal Açıdan Ġncelenmesi  

Bir önceki bölümde detaylı bir Ģekilde belirtildiği gibi günümüzde oteller, salt 

konaklama iĢlevi değil, aynı zamanda sosyal faydalar sunarak klasik barınma ihtiyacına 

ek olarak, konuklarına çeĢitli yemek, eğlenme, dinlenme, sosyalleĢme, rekreasyon ve 

toplantı hizmetleri sunma yoluna gitmektedir. Bu kapsamda özellikle kent otellerinde 

önem kazanan bu hizmetler, otellerin sosyal iĢlevleri kapsamında değerlendirilmektedir.  

Sosyal aktiviteler organizasyonu; lobi, yemek, eğlenme ve dinlenme, toplantı ve 

spor aktivitelerinin gerçekleĢtiği alanları içeren bölümlerden oluĢmaktadır (Yürek, 

2007: 47). Bu kapsamda bu bölümde otel tasarımı açısından ilk olarak incelenecek alan, 

bir bütün olarak otelin giriĢ bölümünü oluĢturan ve konuk ile ilk temasın sağlandığı 

alanı kapsayan lobide olmak üzere resepsiyon, restoran ve kafe, ağırlama ve toplantı 

alanları, rekreasyon alanları, asansörlerin bulunduğu, genellikle giriĢ katını kaplayan 

alanlardır. (ġekil 2.10., ġekil 2.11., ġekil 2.12.) AĢağıda üç farklı nitelik ve niceliklere 

sahip üç kent otelinin lobi bölümünün planı verilmiĢtir.  

ġekil 2.11.’da büyük ölçekli bir otel olan Ġstanbul’daki Radisson Blu Oteli lobi 

planı verilmiĢtir. ġekle bakıldığında otelin giriĢ kapı kısmı otelin niteliğine bağlı olarak 
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geniĢ bir alan verildiği, giriĢte güvenlik alanı konulduğu, giriĢin sağ ve sol 

kısımlarına konuklar için oturma ve dinleme alanlarının bulunduğu görülmektedir. 

Resepsiyon kısmına büyük bir alan ayrılırken, resepsiyon bölümünün arkasında idari 

ofislerin bulunduğu, yine resepsiyondan giriĢi sağlanan bir bagaj saklama odası 

planlandığı görülmektedir. Resepsiyonun tam karĢısında ise toplantı alanı olarak bir “iĢ 

merkezinin” planlandığı görülmektedir. Yine otelin içinde tütün ürünleri satılan bir 

mağazanın bulunduğu görülmektedir. Lobini ortasında büyük bir havuzun ve heykelin 

bulunduğu, bu alanın çevresinde kafe ve yemek alanları ile dinlenme alanlarının 

bulunduğu görülmektedir. Bu dinlenme alanının karĢısında otelin barının bulunduğu ve 

yine lobide otel odalarına çıkıĢta kullanmak için iki asansör ve merdivenlerin bulunduğu 

görülmektedir.  

 

Şekil 2.11. Lobi Planı Radisson Blu Oteli, İstanbul (URL-8)  

ġekil 2.12.’de bir butik kent oteli olan Novetus Otelinin lobi planı verilmiĢtir. 

Novetus Otelinin, Radisson Blu otelinden daha küçük ölçekli bir kent oteli olması 

sebebiyle lobi alanını da daha küçük ölçekli tuttuğu görülmektedir. GiriĢ bölümünü lobi 

ve fuaye alanı olarak ayıran otel, salt konaklama değil, Ortaköy’de olması itibariyle 

bulunduğu bölgeye uygun olarak aynı zamanda konaklama dıĢındaki müĢterilere uygun 

olarak hem restoran hem kafe hizmeti de sunduğu görülmektedir. Resepsiyon bölümünü 
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küçük tutan bu otelin genellikle lobi alanını restoran ve eğlence alanlarına 

ayırdığı görülmektedir.  

 

Şekil 2.12. Butik Otel Lobi Planı 1 Novetus Butik Otel, İstanbul (URL-

9) 

ġekil 2.13.’de bir diğer kent oteli olan Azure Vista otelinin lobi planı verilmiĢtir. 

Ġzmir’in bir tatil ilçesinde olan ÇeĢme’de kurulu olan bu kent otelinde, Novetus Oteli 

örneğinde olduğu gibi giriĢ holü küçük tutulmuĢ, bununla birlikte lobinin sağ kısmına 

hem bir restoran, hem de bir restoran mutfağı konulmuĢtur. Bunun yanı sıra giriĢi 

dıĢarıdan sağlanan bir dükkanın bulunduğu bu otel örneğinde, aynı zamanda yerden 

tasarruf etmek amacıyla dört adet süit odanın da konulduğu görülmektedir.  
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Şekil 2.13. Butik Otel Lobi Planı 2 Azure Vista Oteli, İzmir (URL-10) 

2.4.Otellerin Konumsal Açıdan Ġncelenmesi  

Konum genel itibariyle bir iĢletmenin, ana faaliyetlerini devam ettirdiği coğrafi 

alandır. Oteller açısından ise konum, iĢletmenin konaklama, yeme içme veya eğlence 

gibi temel fonksiyonlarını ve bunlara bağlı ekonomik amaçlarını gerçekleĢtirebileceği 

uygun yer olarak tanımlanabilir (Barutçugil, 1984). Otel iĢletmelerinin konumu, o 

iĢletmenin uzun dönemli olarak etkinliklerini gerçekleĢtireceği ve o alanla bütünleĢeceği 

bir alan olup, otelin konum seçimi, o otelin hangi bölgede, hangi konum üzerinde 

kurulacağına yönelik iĢlemlerdir. (Demirdöğen ve Bilgili, 2004; Eleren, 2007). Bir 

turizm iĢletmesi için kuruluĢ yeri ise; iĢletmenin konaklama, yeme-içme veya eğlence 

gibi temel fonksiyonlarını ve bunlara bağlı ekonomik amaçlarını gerçekleĢtirebileceği 

uygun yer olarak tanımlanabilir (Barutçugil, 1984).  

Otellerin konumu, otelin temel iĢlevlerini ifa edeceği ve ekonomik hedeflerine 

en uygun nitelikte olduğu kabul edilen yerdir. Bu kapsamda otel iĢletmeleri için en 

uygun yer, iĢletmenin bir yerde kurulması sonrasında maksimum karlılığı sağlayan, 

baĢka bir iadeyle hizmet veya ürün birimine düĢen maliyet minimuma indiren 

konumdur. Benzer bir görüĢe göre otel iĢletmelerinin konumu, iĢletmenin yaĢaması ve 

geliĢimi için zorunlu durumdaki yaĢam alanıdır (Olalı ve Korzay, 1993).  

Barutçugil (1984) otel iĢletmelerinin konumuna dair karar almada dikkate 

alınacak faktörleri “doğal faktörler, ekonomik ve sosyal faktörler, yasal faktörler, diğer 

faktörler” olmak üzere dört ana grupta incelemektedir. Doğal faktörler, iklim, su 



35 

 

kaynakları, kaplıca, plaj, orman, koru, deniz, dağ gibi doğal faktörlere olan 

yakınlığı, arazi yapısı, nüfusun yerleĢme durumu gibi faktörlerdir (Olalı ve Korzay, 

1993; Barutçugil, 1984). Ekonomik ve sosyal faktörlere bakıldığında ise, ulaĢım 

imkanlarına olan yakınlıkları, arazi ve inĢaat giderleri, yerel finansal kolaylıklar, alt 

yapı ve hizmetlerin varlığı, çevredeki sosyal ve kültürel aktivitelerin varlığı gibi 

faktörlerdir. Yasal faktörler bakımından incelendiğinde, ülkelerin otel iĢletmesi 

kurumuna dair yasalarla teĢvik edilen veya engellenen bölge ve alanlar, imar durumu, 

iĢletmeye izin verilen yükseklik, koruma ve sit alanları ve milli parkların otel 

iĢletmesine olan yakınlığı, bölgedeki kamu kurumlarının turizm iĢletmelerine yönelik 

olan tutumları gibi faktörlerdir. Diğer faktörler ise iĢletmenin öze eğilimleri, yerel ve 

yabancı turistlerin Ģahsi görüĢleri, bölge halkının tutumları gibi faktörler diğer faktörler 

kapsamında değerlendirilen faktörlerdir (Barutçugil, 1984). Doğulu (1994) ise bu 

faktörlere ek olarak arsa faktörünü eklemektedir. Arsa faktörüne göre arsanın sahip 

olduğu büyüklük bakımından, otelin ana yollara olan bağlantı imkanı, otelin büyüklüğü 

ve bu kapsamda otelde restoran, bar, rekreasyon alanları, iĢ merkezi alanları gibi sosyal 

imkanların varlığı gibi olanaklar bir otel iĢletmesinin konumunda etkili faktörlerdir.  

Bu kapsamda otel iĢletmelerinin konumuna etki eden bu faktörler, otel 

iĢletmesinin özelliklerine göre farklı önem seviyesine sahiptir. Örnek olarak dağ ve 

deniz konseptli otellerde doğal faktörler öncelikli olurken, kent otellerinde ise bilhassa 

ekonomik ve sosyal faktörler ile arsa faktörü önceliklidir.  

2.5.Kent Oteli Kavramı  

Kent otelleri, ilk olarak kent merkezlerinde konukların konaklama ihtiyacını 

karĢılamak için kurulmuĢ olup, günümüzde gerçekleĢen değiĢim ve geliĢimlerle birlikte 

salt konaklama değil, aynı zamanda konukların yeme içme, toplantı, spor, rekreasyon 

gibi çeĢitli faaliyetlerine de yanıt veren kent merkezlerinde kurulan otellerdir. “Kent 

otellerinin tek kriteri kent içinde konumlanmasıdır (Gökdağ Aydıncı, 2009: 48).”  

Turizm sektörünün geliĢiminde turizmin yıl geneline yayılması en önemli 

hedefler arasındadır. Günümüz turizm sektöründe bilhassa kültür, iĢ kongre turizmin 

önem kazanması da turizm iĢletmelerinin bu turizm dalında önemli bir faktör olmasına 

neden olmuĢtur. Bu kapsamda kent otelleri de tüm bu geliĢmelere eĢdeğer olarak önem 

kazanmıĢtır. Kent otellerinin kullanım kriterleri de, kültür ve kongre turizminin 
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yaygınlaĢmasına paralel olarak geliĢim göstermiĢtir. Kent otelleri, “kentin 

içindeki değerleri görmeye gelen turistlere daha cazip gelmektedir. Kentin merkezinde 

olup ulaĢım kolaylığının olması, kentli ile aynı mekanları yaĢamak, güvenilir olması 

gibi avantajları olan kent otelleri, fırsatların farkında olup, bu fırsatları değerlendirme 

adına çaba göstermektedir (Gökdağ Aydıncı, 2009: 42).”  

Kent otelleri sadece konaklama iĢlevi için kullanılmamakta, aynı zamanda ortak 

kullanım alanlarından da faydalanılmaktadır. Özellikle kongre-iĢ turizmi için lobi ve 

toplantı salonları oldukça tercih edilen mekanlardır. Toplantı ya da mesai sonunda ise 

restoran, spor salonu, havuz bölümü gibi dinlenme ve rahatlama mekanları 

kullanılmaktadır. Bu durum, otellerin ortak kullanım alanlarının yatak bölümleri kadar 

önem kazanmasını sağlamıĢtır. Kültür turizminde ise amacın kenti görmek ve kentteki 

kültürü öğrenmek olması, turistin kentin içinde konaklama isteğini tetiklemektedir. Bu 

durum kent otellerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır (Gökdağ Aydıncı, 2009: 

4). Kent otellerinin sahip olduğu kendine has nitelikleri, otelin müĢteri kitlesi ve hizmet 

anlayıĢı kapsamında değiĢmektedir. Kent otellerini meydana getiren mekan üniteleri 

otelin amaçları ve organizasyon iliĢkileri kapsamında belirlenmektedir. Her  

kent otelinde standart konaklama üniteleri ile birlikte kendi kurgusuna has 

üniteler de bulunmaktadır. “Otelin kullanıcıları tatil için konakladıklarında tarihi ve 

turistik yerleri gezerken, rahat edebilecekleri eğlenip dinlenecekleri bir mekan ararken; 

iĢ amaçlı konakladıklarında otelde toplantı yapabilecekleri rahat ve konforlu bir mekan 

aramaktadırlar (Aydıncı, 2009: 49).”  

Kent otellerinin konumunu belirlemede, kentin iĢleyiĢ Ģekli, kent 

sirkülasyonunun otele yükleyeceği iĢlev ve bulunduğu bölgenin mimari dokusu dikkate 

alınmaktadır. Otelin konumunun yoğun yapılaĢmanın olduğu bir kent merkezi veya bir 

sayfiye yerinde olması, otelin genel yerleĢimini ve otel yapısının çevreyle bağlantısını 

direkt olarak etkilemektedir (Yakartepe, 2011: 83). Örnek olarak, iĢ turizmi kapsamında 

kullanılan bir kent otelinin konum seçiminde, ulaĢım araçlarına, iĢ merkezlerine ve 

gerekli diğer merkezlere yakın olması ve çevre ile uyumlu bir mimari dokuya sahip 

olması iĢ turizmi kapsamında oteli kullanan kullanıcılar için tercih sebebi olmaktadır 

durumundadır. Böylelikle bu durum, kentsel geliĢimi ve merkeze yakın konumdaki kent 

otellerinin nicel ve nitel olarak geliĢiminin sağlanmasına neden olmaktadır.  
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Kent otellerinin bulunduğu konum seçilirken (Ersoy, 2012: 43),  

i. Uygun ulaĢıma sahip olması,  

ii. Keyifli ve hoĢ bir çevresinin bulunması,  

iii. Kolay eriĢimli ve geniĢ bir park alanına sahip olması,  

iv. Halka açık mekanlarının bulunması,  

v. Gerekli durumlarda çevre otellerle birleĢebilmesi göz önüne alınmalıdır.  

Kent otellerinin sahip olduğu nitelikler değerlendirildiğinde, bu durum kentlerin 

karakteristik niteliklerinin oluĢturulmasına ve sınıflandırılmalarına neden olmuĢtur. Bu 

kapsamda kent otellerinin sınıflandırılmaları ve karakteristik niteliklerini Kwang (2004: 

7) Ģu Ģekilde açıklamaktadır:  

1. Ticari oteller: Bu oteller iĢ turizmi kapsamında iĢ seyahatinde bulunan 

kullanıcılara, orta seviyede ücret ve ulaĢım olanaklarına yakınlık gibi 

olanaklar sunmaktadır.  

2. Rezidans oteller: Bu oteller, uzun süre konaklayacak olan konuklara 

yöneliktir. Bu kapsamda konuk odaları günlük ihtiyaçlara yönelik iĢlevlere 

sahip olarak dizayn edilmektedir (Lawson, 1995: 90).  

3. Terminal otelleri: Bu oteller, çeĢitli ana ulaĢım merkezlerine olan yakınlığı 

sebebiyle tercih edilmekte olup, diğer otellerin sahip olduğu standart 

niteliklere sahiptir. Bu otellere havalimanı otelleri, istasyon otelleri, liman 

otelleri örnek verilebilir.  

4. Apart otel: Bu oteller uzun süreli konaklayan kullanıcılar için odalarda 

mutfağın bulunduğu otellerdir. 
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BÖLÜM 3. KENT OTELLERĠNDE TASARIM KRĠTERLERĠ  

3.1. Kent Otelleri Tasarımını Etkileyen Faktörler  

3.1.1. Ekonomik Faktörler 

Otel iĢletmelerinin temel amacı, her iktisadi iĢletmede olduğu gibi karlılık elde 

etmektir. Bu amaca ulaĢmak amacıyla ilk olarak alt yapı, arsa, inĢaat giderleri ve 

iĢletmenin açılması sonrası iĢletme giderlerinin saptanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda kent otellerinin tasarımı, iĢletme süresince yaĢanabilecek olası risklerin göz 

önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Nitekim bu riskler, “bölgenin veya 

Ģehrin özelliklerine, sunulacak hizmetlerin pazarlama kapasitesine, nüfus yoğunluğuna, 

ulaĢıma, diğer rakip konaklama yapı potansiyeline ve kullanıcı grubunun yarattığı 

ekonomik boyuta göre yapıyı biçimlendirir (Opak, 2009: 27).”  

Tasarım evresinde mimari konuda alınacak kararlar, kent otellerinin ekonomik 

boyutunu önemli derecede etkilemektedir. Bu amaçla tasarımcının yapacağı mekansal 

düzenleme ve mekanlar arası fonksiyonel iliĢkinin kurulmasına dair alınan kararlar, 

iĢletme maliyetlerinin azalmasına neden olur. Örneğin, etkin bir planlamayla beraber, 

geliĢen teknolojinin sunduğu endüstrileĢmiĢ yapım sistemlerinin kullanılması büyük 

ölçekli binalarda ekonomiyi direkt olarak etkiler (Kanyılmaz, 2010: 20).  

3.1.2. Teknolojik faktörler  

Teknoloji, özellikle 20. yy.’da hızlı bir geliĢme göstermiĢ, bu geliĢim otel 

iĢletmelerini de direkt olarak etkilemiĢtir. 19. yy.’da sıcak su ve asansör imkanlarının 

sunulması kent otelleri için bir lüks olurken, günümüzde bu unsurlar standart bir hal 

almıĢ, kullanıcılar artık geliĢen teknolojilerle birlikte otellerden daha farklı hizmetler 

talep etmeye baĢlamıĢtır. Bu kapsamda yaĢanan geliĢmeler, kent otellerinin tasarımını 

da etkilemiĢtir. Artık kullanıcılar otellerden salt yatak ve yemek değil, aynı zamanda 

hızlı ve kesintisiz iletiĢim imkanları, can ve mal güvenliklerinin korunması, kullanıcı 

isteklerine göre zamanlandırılabilen iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri, enerji 

tasarrufu ve çevre dostu tasarımların ön plana çıkmasını talep etmektedir.  
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Kent nüfuslarının artmasıyla birlikte değiĢen sosyo-ekonomik yapı, aynı 

zamanda kentlerin suç yapılarını da etkilemiĢ, bu durum kent merkezlerinde konaklayan 

kullanıcıların, konakladıkları süre içinde otel içinde can ve mal güvenliklerinin 

korunmasını talep etmelerine neden olmuĢtur. Teknolojik geliĢmelerle birlikte ortaya 

çıkan alarm, kamera, parmak izi okutucuları vb. güvenlik sistemleri donanımları, kent 

otel tasarımını etkileyen teknolojik faktörlerdendir (ġekerci, 2015: 34). Güvenlik 

olgusu, salt olası bir hırsızlığa karĢı değil, aynı zamanda yangın, sel, deprem gibi doğal 

afetlere yönelik olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda kent otelleri de yangın, sel vb. 

afetlere karĢı duman detektörü, ısıya duyarlı yangın söndürme sistemleri gibi güvenlik 

donanımları, kent oteli tasarımını etkileyen diğer bir teknolojik faktördür (Lawson, 

1995: 187). “Tasarımda, yangına karĢı alınacak önlemler için, yangın duvarları ve baca 

kapakları gibi yangının yayılmasını önleyecek yapı elemanları öngörülür. Ayrıca, 

binada alarm, duman ve ısı algılayıcı sistemler ile erken uyarı olanağı ile sağlanır. 

Binanın yangın anında hızlı ve güvenli boĢaltılmasını sağlayacak duman ve ısı 

korunumlu yangın merdivenleri de otellerin planlamasında önemli bir yere sahiptir 

(ġekerci, 2015: 34).”   

Otel tasarımına etki eden bir diğer teknolojik faktör ise enerji kontrolüdür. 

Sürdürülebilirlik ve ekoloji konseptlerinin mimarlıkta önemli iki kavram olmasıyla 

birlikte, bu iki kavram günümüz mimarlarının tasarımlarında dikkate alması gereken iki 

önemli faktör durumuna gelmiĢtir. Enerji tasarrufunun en etkin Ģekli; ısıtma, 

havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma ekipmanlarında ve sıhhi tesisatta enerji 

korunumuna yönelik tasarım ve iĢletme ile olur. Teknolojik faktörler, otellerin iĢletme 

yöntemlerini ve donanımlarını etkilediği gibi, teknolojik geliĢmelerin yapım sistemlerini 

çeĢitlendirmesi ile birlikte seçilen taĢıyıcı sistemlere göre otellerin tasarımlarının da 

farklılaĢmasına olanak sağlar. Günümüzde teknolojik donanımlar tasarımlarda öncelik 

kazanmakta ve otellere tercih edilmesi yönünde artı değer kazandırmaktadır (ġekerci, 

2015: 34).  

3.1.3. Sosyo- kültürel faktörler  

Kent nüfusunun ve bireyselleĢmenin artması, sosyal eğilimlerin değiĢim 

göstermesi ve küreselleĢme ile birlikte küresel bir kültürün oluĢması ile oluĢan sosyo-

kültürel değiĢimler turizm sektörünü doğrudan etkilemiĢ, bu durum da otel 
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tasarımlarında doğrudan bir etkiye neden olmuĢtur. “Toplumun beklentilerinde görülen 

değiĢiklikler, 



41 

 

aynı zamanda turizm iĢletmelerinin yönetiminde de değiĢikliklerin yapılmasını 

gerektirmektedir. Lüks bir olgu olarak görülen tatil olgusu, günümüzde bir zorunluluk 

olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bunun yanı sıra turistler konakladıkları tesislerde sadece 

yeme-içme ve konaklama ihtiyaçlarını karĢılamak değil, eğlence, animasyon ve 

rekreasyon faaliyetlerine de katılmak istemektedirler. Bu nedenlerle turizm 

iĢletmelerinde tüm bu faaliyetler vazgeçilmez bir unsur olmuĢtur (Topaloğlu ve Tunç 

1997; akt., Akçakaya, 2014: 31-32).”  

3.1.4. Çevresel faktörler  

Kent otellerinin tasarımını etkileyen çevresel faktörler doğal ve fiziki çevre 

faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Otel tasarımında etkili olan doğal çevre 

faktörleri, otelin bulunduğu çevrenin jeolojik yapı, iklim, bitki örtüsü, otelin cephesi, 

etkili olan rüzgarlar, çevresindeki doğal güzellikler ve manzara gibi faktörlerdir. Bu 

kapsamda otel tasarımında doğal çevre faktörleri, otel yapılarında enerji 

verimliliklerinin maksimize edilmesi, iklimsel, akustik, aydınlatmaya dair konfor 

Ģartlarının minimum enerji harcaması ile yapılmasında doğrudan etkilidir. Fiziksel çevre 

faktörleri ise Erkman (1982) tarafından “insanın herhangi bir süre için içinde yaĢadığı 

ve karĢılıklı etkileĢimde bulunduğu her türlü fiziki alanı belirleyen, yapay çevre” olarak 

tanımlanmaktadır (ġekerci, 2015: 35). Otel tasarımında etkili olan fiziksel çevre 

faktörleri ise otelin bulunduğu çevrenin sahip olduğu mimari doku, imar durumu, yasal 

Ģartlar, ulaĢım imkanları gibi etkenlerdir.  

Kent otelleri kapsamında değerlendirildiğinde, otel tasarımlarının Ģehir 

planlamaya uygun olarak düzenlendiği ve otel yapıları için uygun bölgelerin sağlanması 

ve iĢletme ve tasarımında çevresel faktörlerin dikkate alınması durumunda çevreye 

etkin bir yapılama teĢkil edilmiĢ olmaktadır. Bu durumun aksi olması durumunda, 

kontrolsüz olarak gerçekleĢen çarpık yapılaĢma ile çevreye, canlı yaĢamına ve kent 

silueti zarar görebilmektedir. Bu kapsamda otellerin mimari tasarımları yapılırken, 

tasarımcıların çevresel faktörlerin dikkate alınması ve çevreye uyumlu olarak 

varlıklarını devam ettiren bir yapı tasarlamaları beklenmektedir.  
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3.2. 21.Yüzyıl Kent Otelleri Tasarım Kriterleri  

3.2.1. Konaklama Bölümü Tasarım Kriterleri  

Otellerde konaklama bölümü, otellerin en temel iĢlevi olan konaklama 

faaliyetini karĢılayan alanları ve bu alanlara ulaĢılan ve hizmet edilen alanları 

kapsamaktadır. Konaklama bölümünde “odalar, konuklar ve servis için ayrılmıĢ asansör 

hacimleri, yangın merdivenleri, çamaĢır deposu ve servis aktarım alanları (Rutes, 2001: 

259)” bulunmaktadır. Bu araĢtırmada konaklama bölümü, odalar ve kat koridorları 

olmak üzere iki bölümde incelenecektir.  

3.2.1.1.Odalar 

Yatak odaları, kullanıcıların konaklama ve yatma iĢlevinin karĢılandığı özel 

alanlardır. Otel içindeki konumu, genel olarak ortak kullanım alanlarının üstünde, 

misafir asansörleri, servis asansörleri, çamaĢır deposu, yangın merdiveni ve servis 

aktarımını sağlayan kat ofislerinin de bulunduğu yatak katında yer almaktadır. Tasarıma 

bağlı olarak yatak odaları; standart oda, suit odalar ve kral dairesi olarak 

çeĢitlenmektedir (Ersoy, 2012: 40). Konuk odaları genellikle otelin %65-85’ini 

kapsamaktadır (Rutes, 2001: 259). Özellikle kent otellerinde iĢletmecinin kar oranlarını 

yükseklerde tutması için, dönüĢtürülen bir binanın “karlı bir iĢletme” olabilmesi için 

irdelediği ilk kriter oda sayısıdır. Bir gecelik konaklama fiyatı ve yıl içindeki ortalama 

doluluk sayısı ile hesaplanan optimum oda sayısı; Ģehir içinde mevcut yapılardan 

dönüĢtürülen otel projelerinde ve sınırlı arsa alanı üzerine yapılan binalarda verimli bir 

iĢletme için gerekli oda sayısına ulaĢılmasını zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle de, yatak 

alanlarının giderek düĢmeye baĢladığı gözlemlenmektedir (Akçakaya, 2014: 40).  

Otel odası için en kritik boyut geniĢliktir. Kural olarak, dıĢ duvarlardan (doğal 

ıĢık, manzara) maksimum fayda elde edilmelidir. GeniĢliğin arttırılması, oda sayısını 

azaltırken, koridorların uzunluğunu ve çevre duvar uzunluğunun oranını artırmaktadır 

(Lawson, 1995: 225).  
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Şekil 3.1. Standart Bir Kent Oteli Kat Yerleşimi (Lawson, 1995) 

Lawson’a (1995: 225) göre odalar, her biri rahat kullanım ve temizlik için yeterli 

etkinlik alanına sahip çeĢitli iĢlevler için alanlar sağlamayı planlamaktadır. Bu 

kapsamda bir otel odasının minimum kullanım alanı Ģu Ģekildedir:  

 Salon/çalıĢma alanları pencere kenarında, güneĢ ıĢığını alacak Ģekilde 

konumlandırılmalıdır.  

 Yatak alanı pencereden uzak, sessiz ve giriĢten uzak bir bölümde olmalıdır.  

 Giyinme alanı iyi ıĢık alan bir alanda ve çeĢitli kullanım iĢlevlerine sahip bir 

alanda konumlandırılmalıdır.  

 Bagaj alanı giriĢe yakın ve kolay eriĢilebilir bir alanda konumlandırılmalıdır.  

 Banyo alanı kullanım alanından ayrı, ses yalıtımlı bir alanda 

konumlandırılmalıdır.  
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Şekil 3.2. Standart Bir Oda Yerleşimi (Lawson, 1995) 

3.2.1.2.Kat koridorları  

Oteller hususunda çok mühim olan odalara gidiĢi sağlayan ve odalara girilmeden 

evvel genel itibariyle otel ve oda ile alakalı bütün algıları sil baĢtan değiĢtirebilen 

bölümler olan kat koridorlarıdır. Genel olarak birbiri ardı sıra dizilmiĢ olan odaların 

kapıları bir tekrar içinde devam etmektedirler. Kat koridorları sırasıyla, yatak odaları ve 

bu yatak odalarına servisi sağlayan kat ofisleri ve düĢey sirkülasyonu sağlayan asansör 

ve merdiven hollerinden meydana gelmektedir.  

Şekil 3.3. Kahala Hilton Kent Oteli Kat Planı (Lawson, 1995) 
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3.2.2. Ortak Alanlar  

3.2.2.1.Lobi  

Gelen misafirlere tasarımı ile ilk izlenim verir ve konaklayan misafirlerin de sık 

sık etkileĢime girdiği bir mekandır. Ayrıca alıĢveriĢ, tanıtım gibi bir takım etkinliklere 

ev sahipliği yapar. Dolayısıyla lobinin tasarımı, otel karakterinde kritik rol oynar. 

Lawson’unda (1995: 203) belirttiği gibi, lobide önem arz eden bir takım ana 

elemanlar ve tasarım kriterleri bulunur;  

 Sirkülasyon alanları en azından 2 insan ve bagajlarının hareket 

edebileceği Ģekilde tasarlanmalıdır 

 Lobiler, genellikle otelin neredeyse tüm alanlarına ulaĢımı sağlayabilen 

merkezi alanlar oldukları için yönlendirmeler çeĢitli iĢaretler ile açık ve 

anlaĢılır yapılmalıdır, 

 KarĢılama bölümü, asıl kullanım amacını temsil eder. TaĢıyıcı 

elemanlardan arınmıĢ, giriĢten açıkça görünür ferah bir alan olmalıdır. 

Sirkülasyon alanından en azından 1.25m ila 6m geri çekilmelidir. Büyük 

ölçekli otellerde bu daha da arttırılabilir, 

 Sirkülasyon alanları en azından 2 insan ve bagajlarının hareket 

edebileceği Ģekilde tasarlanmalıdır  

 Materyal ve renk seçimleri, otelin karakterine etki edeceğinden özenle 

seçilmelidir.  
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Şekil 3.4. Örnek Lobi Planlaması (Lawson, 1995) 

3.2.2.2.Konferans/Toplantı salonu  

 Kitlelere hizmet eder ve otele yüksek sayıda misafir çekme potansiyelleri vardır. 

Otel lokasyonuna göre toplantı salonunun otel içerisindeki konumu, kapasitesi ve 

fonksiyonları değiĢebilir. Kentin içinde bulunan otellerin kazancının büyük oranı, 

genellikle iĢ amaçlı konaklayan misafirlerden gelmektedir. Bu nedenle toplantı 

salonlarının kentin içinde bulunan otellerde önemleri artar. Toplantı salonları; 

 Farklı etkinliklere hizmet edebilecek esneklikte olabilmesi için mümkün 

olduğunca kolonlardan arınmıĢ, geniĢ alanlar olmalıdır, 

 Hem otel lobisinden ulaĢımı hem de dıĢarıdan gelen misafirler için ayrı bir giriĢ 

tasarlanmalı ve araç park yeri sunabilmelidir, 

 Kendine ait tuvalet ve vestiyer hizmetleri bulunmalıdır, 

 Yiyecek-içecek hizmeti için servis alanları planlanmalıdır (Lawson, 1995: 260).    
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Şekil 3.5. Örnek Konferans Salonu Planlaması (Lawson, 1995) 

3.2.2.3.Yemek salonu   

 Konaklama yapan misafirlerin otelden mutlu ayrılmalarındaki en önemli 

faktörlerden bir tanesi yemek sunumudur. Otelin tipine ve konumuna göre, misafirlerin 

bu faktörden beklentisi değiĢmektedir. Sahilde konumlanan bir otel yemek sunumuna 

kent merkezindeki bir otelden daha fazla özen göstermelidir. Dolayısıyla tasarım buna 

göre Ģekillenir. Mutfak dizaynı, restoran kapasitesi, kullanılan materyallere ayrılacak 

bütçe bu faktörler göz önüne alınarak planlanmalıdır.  

 Genel anlamda yemek salonlarının tasarım kriterleri aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanabilir; 

 Konsept ve sunum tarzı düĢünülmelidir, 

 Sirkülasyon alanları ve oturma planları oluĢturulmalıdır, 

 Teknik ve servis gereklilikleri tasarıma entegre edilmelidir, 
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 Dekorasyon detayları, mobilya ve malzeme seçimleri tasarım ile bütüncül 

düĢünülmelidir (Lawson, 1995: 245).    

3.2.2.4.Rekreasyon alanları  

 Otellerde sunulan rekreasyon alanları oldukça otele göre oldukça değiĢkendir. 

Bu noktada otelin konumu, konaklama kapasitesi, hitap edilen kitle, maliyet bütçesi gibi 

bir takım etkenler tasarımı Ģekillendirir. 

 Ekonomik konaklama amaçlı otellerde bu alanlar oyun odası, çocuk oyun 

alanı, küçük havuz ile sınırlıdır, 

 Orta seviye kent otellerinde fitness salonu, aerobik odası, kapalı yüzme 

havuzu, jakuzi bölümü, sauna, solaryum, güzellik salonu, masaj odası, 

bilardo odası gibi iç mekan fonksiyonları planlanır, 

 Daha lüks ve resort otellerde bu iç mekanlara ek olarak açık yüzme 

havuzu, tenis sahası, voleybol sahası, çocuk oyun parkları ve ön görülen 

ihtiyaca yönelik farklı rekreasyon alanları tasarlanır.  
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BÖLÜM 4. KENT ĠÇĠNDEKĠ KONUMUNUN PLANLAMA 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ  

Kent otelleri, her ne kadar genel bir kavram altında anılsalarda kendi içlerinde 

çok çeĢitlidirler. Bu çeĢitlenmede konum, konsept, maliyet, kullanıcı profili gibi birçok 

etken bulunur. Örneğin; kentin merkezindeki oteller ile kentin kıyı kısmındaki oteller, 

genel olarak kent otelleri olarak anılsalarda birbirlerinden farklı tasarlanmalıdırlar.  

Kent merkezinde bulunan otellerin etrafında çamaĢırhane, restoran, etkinlik 

salonu, spor ve eğlence merkezleri, kuaförler gibi birçok kent alt yapısı bulunur. Bu alt 

yapılar kent merkezindeki otelleri besler. Otel, bu hizmetleri kendi bünyesinde 

bulundurmaz, böylece maliyetini düĢürür. DüĢen maliyet sayesinde kullanıcıya daha 

ekonomik bir konaklama sağlama imkanı verir. Ekonomik konaklamanın yanında, 

misafirler ihtiyaç duyduğu zaman bu Ģehir alt yapılarına lokasyon sayesinde kolaylıkla 

eriĢebilir. Böylece misafirler, kullanmak istemeyebilecekleri bu hizmetlerin bedelini 

ödemek zorunda kalmaz fakat dilediği zaman da yakınlarında bu hizmetlere eriĢebilir. 

Merkezden uzak, çevresinde Ģehirdeki alt yapılar bulunmayan oteller ise 

misafirlerine bu hizmetleri kendileri sunmak durumunda kalırlar. Bulundukları konum 

nedeniyle bu hizmetleri dıĢarıdan karĢılamak mümkün olmayabilir veya maliyeti 

istenenden fazla artırabilir. Bu oteller; konuklarına yemek servisi yapabilmek için daha 

özenli restoran ve mutfak tasarımına, çamaĢır yıkama ve kurutma hizmetleri sunabilmek 

için kapasiteye uygun çamaĢırhane planlamasına, lokasyonun sunamadığı kuaför ve 

rekreasyon alanı gibi planlamara kendi bünyelerinde ihtiyaç duyarlar. 

Fonksiyonların ne derece kullanılacağı onların kapasitelerini dolayısıyla 

mekanlarını Ģekillendirir. Konumun getirdiği bir takım avantaj ve dezavantajlara göre 

Ģekillenen bu fonksiyonlar, dolayısıyla otelin karakterini de değiĢtirir.   
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BÖLÜM 5. ĠSTANBUL ġEHRĠNĠN FARKLI KONUMLARINDAKĠ 

KENT OTELLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ VE BĠRBĠRLERĠ ĠLE 

KIYASLANMASI 

 Bu bölümde merkezi lokasyonda konumlanan A11 oteli ile Ģehir sınırında, 

sahilde konumlanan bir kent oteli olan Elite Darıca otelleri kıyaslanmıĢtır. 

A11 oteli Ġstanbul AtaĢehir’de merkezi bir konumda bulunan bir oteldir. 

Etrafında Ģehir merkezinde bulunduğu için birçok Ģehir alt yapısı bulunmaktadır. 

Restoranlar, marketler, rekreasyon merkezleri, çamaĢırhane ve kuru temizlemeciler, 

etkinlik ve konferans salonları gibi çeĢitli alt yapılara yürüme mesafesinde eriĢilen, 

nispeten ekonomik bir oteldir. 

A11 oteli, 9 katlı ve 65 odalıdır. ÇamaĢırhane ve yemek hizmeti sunmamakta, bu 

hizmetleri Ģehrin alt yapısından faydalanarak sağlamaktadır. Otel müdürü Meral 

ġĠMġĠR ile yapılan görüĢmede; kendisi Ģehrin alt yapısından faydalanmanın, bu gibi 

lokasyonlarda bulunan otellerde maliyeti oldukça pozitif etkilediğini belirtmiĢtir. 

Kullanıcı profilinin daha çok kısa ve ekonomik konaklama istediğini, bu nedenle 

konaklama maliyetini düĢürebilmek adına bir takım fonksiyonları bünyelerinde 

bulundurmak yerine Ģehirden sağladıklarını bildirmiĢtir. 
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Şekil 5.1. A11 Oteli Gibi Basit Otel Zemin Planı (Lawson, 1995) 

Elite Darıca oteli Ġstanbul sınırına yakın Kocaeli sınırları içerisinde dahil olan, 

sahilde konumlanan bir oteldir. Etrafında Ģehir merkezinde bulunan alt yapılar 

bulunmamaktadır. Diğer otele göre Ģehirden soyutlanan Elite Darıca otelinin etrafında 

bulunmayan hizmetler, oteli bu hizmetleri bünyesinde vermeye itmektedir. 

Elite Darıca otelinde restoran ve yemek sunumları, 750 kiĢilik çok amaçlı salon, 

çamaĢırhane ve çeĢitli rekreasyon alanları bulundurmakta, bu hizmetleri kendi 

bünyesinde vermektedir. SatıĢ müdürü Çetin ALÇINKAYA ile yapılan görüĢmede; 

kendisi tüm bu hizmetleri otelde vermenin kendileri için daha doğru olduğunu çünkü 

yakınlarda oteldeki bu olanaklardan bulunmadığını belirtmiĢtir. 
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Şekil 5.2. Elite Darıca Oteli Gibi Teferruatlı Otel Zemin Planı 

(Lawson, 1995)  

Otellerin müĢteri profili birbirinden oldukça farklıdır. Her iki otelin kitleside iĢ 

amaçlı konaklamalarda bulunsalarda A11 otelinin misafirleri görüĢmelerini genellikle 

dıĢarıda yapmakta, oteli yanlızca konaklama aracı olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla 

maliyet beklentisi ve otelden konfor beklentisi düĢük olmaktadır.  

Elite Darıca otelinin müĢteri profili ise iĢ görüĢmelerini daha çok otelde 

gerçekleĢtirmekte, bu nedenle otelden konfor ve gösteriĢ beklentisi de artmaktadır. 

Etrafda bulamadığı kuaför, fitness, spa, rekreasyon gibi bir takım hizmetleride yine 

otelden almak istemektedir. Bu gösteriĢli yapı, otel dıĢı müĢterilere de iĢ görüĢmelerinde 

ve organizasyon yemeklerinde cazip bir ortam hazırlamaktadır.  
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BÖLÜM 6. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Yapılan araĢtırmalar ve taranan literatür sonucunda otellerin mimari karakterini 

etkileyen birçok faktör olduğu görülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada kent otellerinin karakteristiklerinin, bulundukları konumdan nasıl 

etkilendiği ve bu etkilerin mimari planlamaya nasıl tesir ettiği ve tasarıma yansımaları 

incelenmiĢtir. 

Kentin içindeki oteller genel anlamda kent oteli olarak anılsalar da, 

birbirlerinden büyük farklar gösterebilirler. Bu farklar, konumun değiĢtirdiği bir takım 

gerekçeler dolayısıyla oluĢur.  

Konum değiĢtikçe; kullanıcı profili, yapım maliyeti, iĢletme maliyeti gibi mimari 

karakteri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek faktörler de değiĢir. Bu nedenle 

otelin konumu, karakteristiğini de değiĢtirmektedir. 

Kentin farklı konumlarında bulunan oteller incelendiğinde görülmüĢtürki, oteller 

çevresindeki avantaj ve dezavantajlara göz önüne alınarak tasarlanmıĢtır. Etrafı 

restoranlarla dolu olan Ģehir merkezindeki otel bünyesindeki restoranı daha düĢük 

kapasitede tasarlarken, etrafında yemek hizmeti bulunmayan oteller bünyelerindeki 

restoran tasarımlarını daha güçlü tutmuĢlardır. Çünkü restoran fonksiyonu, içerisinde 

otele sürekli maliyet oluĢturan elemanlara ihtiyaç duyar. Otel restoranı, otel dıĢındaki 

restoranlala rekabet edemeyebilir. Bu nedenle otelin kendi bünyesinde restoran 

barındırması iĢletme giderlerini ve kazancını olumsuz etkiler. Konukların otel 

yakınlarında kendi tercihlerine göre yemek ihtiyacını karĢılaması mümkün olan 

oluĢumlarda bu geçerlidir. 

ġehir merkezindeki oteller, diğer fonksiyonlarda da tıpkı restoran örneği gibi 

Ģehrin altyapısını kullanırlar. Bünyesinde çamaĢırhane iĢletmek yerine, yakınlarda 

bulunan çamaĢırhaneler ile anlaĢmalar yaparlar. Bu sayede iĢletme maliyetini azaltır, 

düĢen maliyeti de gelen misafirlerin konaklama ücretine olumlu bir Ģekilde yansıtma 

fırsatına sahip olurlar. Otel bünyesinde sürekli çalıĢan bir çamaĢırhane, sürekli çalıĢan 

elemanlara ihtiyaç duyar. Sürekli çalıĢan elemanlar, aktif iĢ yükü olmasa bile otelden 
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ücret alırlar ve bu otel için tasarruflu bir seçim olmaz. Oysaki otel dıĢından 

anlaĢılan çamaĢırhane, yapılan iĢ kadar ödeme alır. 

Kent otellerinin önemli özelliklerinden bir tanesi, müĢteri profilinin genellikle iĢ 

seyehati yapan kiĢiler olmasıdır. Bu nedenle toplantı salonları, konferans salonları, çok 

amaçlı salonlar otel müĢterisi için önemli hizmetlerdendir. MüĢteri, iĢ dünyasında 

kendisini temsil edeceğini düĢündüğü bu hizmeti en iyi ve gösteriĢli Ģekilde almak ister. 

ġehir merkezlerinde bu fonksiyona odaklanmıĢ salonlar bulunur. Dolayısıyla müĢteri, 

bu hizmeti otel dıĢında tercih edebilir. Sürekli aktif olmayan bir toplantı salonu, otel için 

yine gereksiz bir maliyet oluĢturur. Salon için gerekli personelleri, otelde sürekli hazır 

bulundurmak otel için büyük bir maliyettir.  

Bu salonların personelleri, kullanım olacağı zaman dıĢarıdan temin edilebilir 

veya otel içerisindeki diğer elemanlar ile bu hizmet sağlanabilir. Bu da, salon 

hizmetlerini olumsuz etkileyen bir faktördür. Oysaki Ģehir merkezindeki salonlar sürekli 

aktif olduğu için, yüksek kapasiteye hizmet vermekte aksamazlar. Otel müĢterileri, 

oteldeki salonu yetersiz bulup Ģehrin salonlarını kullanabilir. Oteldeki salonlar bu 

durum göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. 

Lokasyonu nedeniyle etrafında birçok fonksiyonun bulunduğu bu gibi oteller, 

misafirlerinin bu fonksiyonlara eriĢim kolaylığı nedeniyle otel planlamasında bu 

fonksiyonlara yer vermez veya kısıtlı planlama yaparlar. Buna karĢın, Ģehir 

merkezinden uzak veya etrafında bu gibi fonksiyonlar bulunmayan, Ģehrin alt 

yapısından bu denli faydalanması mümkün olmayan oteller ise tüm bu hizmetleri kendi 

bünyesinde verirler. Bu hizmetleri en iyi Ģekilde vermek için gerekli planlama 

yapılmalıdır.  

Tüm ihtiyacı karĢılayabilecek kapasiteler ve tasarımlar oluĢturulmalıdır. 

Dolayısıyla otel planlaması, Ģehir merkezindeki bir otelden oldukça farklı biçimlenir.  

Örneğin; artan iĢletme maliyeti, daha fazla kazanç ihtiyacı doğurur, oda sayısı 

artırılması için odalar daha küçük bölünür. Veya kazanç sağlamayan bir takım 

fonksiyonlar bulundurulmaz ya da kısıtlanır. OluĢan bu farklı planlamalar, iki farklı otel 

özelliği ortaya koymaktadır.
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