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GiRiS
Son yillarda hizh bir geli§me gosteren turizm sektorunde, bu
geli§meyle birlikte dogal olarak cesitli sorunlar gundeme gelmeye
baslarrnstrr.
Ozellikle i§letme asamasinda karsilasilan sorunlar, yatmmci ve
i§letmecileri olumsuz yonde etkilemekte, 90k ucuza, standartlannm
altmda hizmet vermeye zorlanan oteller sik sik sahip degi§tirmek
durumunda kalmaktadirlar.
Bu ve benzeri sorunlara isik tutmak amaciyla; Birinci Boliimde,
otel isletmesi tanirm, ozellikleri ve farkh acilardan simflandinlmas:
ele ahnrrus, mevsimlik oteller ile ilgili sorunlarm daha iyi
· anla§ilabilmesi icin, degi§ik acilardan sm1fland1nlan otel isletmeleri
tanimlanna yer verilmistir. Bu Bohirnde otel isletrnelerini ele
almarmzin amaci ternelde aym ozellikleri tasiyan fakat 9ogunlukla
kendine has ozellikleri olan mevsim otelciligi ve sorunlannm, diger
otelcilik ttirlerine gore farkhhgim ortaya koymaya cahsmaktrr.
<;ah§mam1zm Ikinci Bolumunde Turkiye'de mevsimlik otel
isletmeleri ve ozellikleri: musteri profili, mevsimlik otellerin
konumu, faaliyetlerinin sezonluk olmasi, yoneticiler ve yonetim,
personel ve ozellikleri ile sunduklan farkh aktiviteler yonunden ele
ahnrmstir. Bunun yanistra mevsimlik otel i§letmelerindeki departmanlann islevleri, diger otel i§letmelerinden farkh yanlan belirtilerek a91klanmaya 9alI§1lm1§tir. Temelde aym isleve sahip olmasma
ragrnen, departmanlann mevsimlik otellerde diger otellere nazaran
daha siki i§birligini gerektirmekte oldugu anlasilmaktadir.
Burada departmanlar incelenirken tilkemizdeki mevsim
otellerinin, degisik departmanlannda yasanan gticluklere dikkat
cekilmeye gayret edilrnistir. Isletrne ici sorunlarm yasandigi
departmanlan mevsimlik oteller acismdan ele aldigirmz bu Bolumde

2
departmanlarm sorunlanna kisaca deginilmis, diger sorunlar daha
aynnnh olarak ii9iincti bohlmde anlatilmaya cahsilrmsnr.

I

Aynca iilkemize gelen turistlerin bolgelere gore dagihmi, gelen
turist sayisr ve turizm gelirlerinin aylara ve yillara gore dagihrm
belirtilmistir.Buradaki amacumz mevsimlik otel isletrneciliginin bu
bolgeIerde yaygm olup olrnadrgmm yam sira mevsimlik
yogunlasmanm durumunu ortaya cikarmaya cahsmaktir. Sorunlann
bir 9ogu mevsimlik isletmelerin sezonluk cahsma ozelliginden
kaynaklandigi icin ozellikle mevsim yogunlasmasinm boyutlannm
belirlenebilmesi icin bu konuya da yer verilmek istenmistir.

Ucuncu ve son Bolumde ise, Turkiye'deki
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mevsimlik otel
isletme lerinin giincel sorunlan ele ahnmaya cahsilrrnstir. Bu
sorunlar, bilinmesine ragmen zaman zaman sorunlara cozum
bulunamamakta ya da gecikmeler yasanmaktadir. Plansiz gelisme ve
altyapidan kaynaklanan sorunlar ele ahrnrken, I. Besyilhk Kalkmma
Plam donerninden VII. Besyilhk Kalkmma Plam donernine kadar
hedeflenen, gerceklesen ve gerceklesmeyen altyapi cahsmalan ile
ilgili planlar ele ahnmis, plansiz gelismenin olumsuz sonuclan
dikkate almarak iilkemizdeki fiziksel planlama calismalarma yer
verilmeye cahsilrmstir. Turizm altyapisimn nkamkhklanrnn bir
gostergesi olarak, ozellikle yaz doneminde kapasitelerinin 5-6 kati
cahsan Istanbul, Antalya ve Dalaman havaalanlarmda yasanan
sorunlann onemine deginilmege gayret edilmistir.
Cevre sorunlan ele ahmrken plansiz ve kontrolsi.iz gelismenin
cevreye verdigi zararlar, turizm'den buyuk pay alan lspanya ornegi
ile aciklanmaya cahsilrmstrr. Ispanya'nm turistik faaliyetlerinin 9ogu
Akdeniz kiyilannda siralanrms olup, Costa Brava ve Costa del Sol
sahil beldelerinin gelisimindeki gelisiguzellik ve kontrolsuzlukten
mevcut altyapi sisteminin batmasi ve bolgenin orjinal karakterinin
bozulmasma dikkat cekilerek iilkemiz acisindan bu hatalara
dusmemek icin planh hareket etme zorunlulugu konulanna dikkat
cekmeye cahsilrmsnr.
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Turizm talebinin hizh sekilde artisi sonucunda, turistik
bolgelerde yasanan yogunluklar , tasima kapasitesi sorunlan bashg:
adi altmda ele almrms, kt§ nufusuna gore planlanan hizmetlerin,
mevsimlik yogunlasma neticesinde, ozellikle yaz mevsiminde yeterli
olamamasmdan kaynaklanan sorunlara dikkat cekilmek istenmistir.
Mimari bozulma sorunlannda ise, dcgal cevre ozelliklerine
uygun olmayan estetikten uzak olarak insa edilen binalann, turistik
bolgelerimizdeki turizmi nasil olumsuz etkiledigi orneklerle
aciklanmaya cahsilrmsnr.
Di.izensiz kentlesmede ise, kiyi kentlerimizde hizh niifus arnsi
ile beraberinde getirdigi sorunlar incelenmeye cabalanrmstir.
Tamtma ve Pazarlama sorunlarmda; tilkemizin tamtirm ve
pazarlanrnasi genisce ele almmis, aynca tilkemizde tanitma ve
. pazarlama cahsmalan hakkmda bilgi verilmeye gayret edilmistir.
Mevsimlik otel i§letmelerinin en onemli sorunlanndan biri olan
otel pazarlamasmda, sezonluk cahsan sahil otellerinin sorunlarma
deginilmis, sezonluk otel i§letmelerinin seyahat acentasi ve tur
operatorleri ile olan baglann donernlerine dikkat cekiierek bu
donernlerde pazarlanamayan tesislerin karsilastig: sorunlar ele
ahnmaya cahsrlrrusnr.
Personel ve Egitim sorunlarmda, kalifiye eleman eksikligi
konulanna dcginilerek, yetisrnis elemanlarm neden mevsimlik
otelleri tercih etrnedigine yer verilmektedir. Turizm Bakanhgmin
yaptigr bir arastirmanm sonuclarina gore belgeli tesislerimizde
cahsan elemanlarm 90k az bir bolumunun turizm egitimli oldugu
ortaya 91km1§, Bu durumun nedenleri de bu Bolumde analiz edilmek
istenmistir
Egitim sorunlannda , ozellikle mevsimlik otel isletmelerinde
hizmet ici egitimin gerekliligi ve getirdigi sorunlar yorumlanmak
istenmistir,
Dustik fiyat uygulamalarmm yaratt1g1 sorunlarda ise, otelseyahat acentasi sozlesmelerine yer verilerek, seyahat acentalannm,
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sozlesrne yaptiklan halde silrekli fiyat indirim talepleri ve bunlarm
getirdigi sorunlara deginilmistir. Bunun yam sira bazi otellerin bes
kalmamak icin standartlannm altmda fiyat vermeleri ve bunlarm
neticesinde ortaya cikan sorunlar ele ahnrmsnr. Seyahat acentalan ve
tur operatorlerinin mevsimlik otellerle iliskilerinde karsilasilan
sorunlarda , otel sozlesmeleri ve turleri, kontenjan sozlesmeleri ve
sekilleri , No Show (gerceklesmeyen rezervasyon), overbooking
(fazla rezervasyon), ucretsiz konaklamalara yer verilmeye
cahsilrrusnr.
Mevsimlik otel isletmelerinin cok btiytik bir bolumunun seyahat
acentasi veya tur operatoru ile birlikte calisma zorunlulugu ve
insiyatifin genellikle tur operatorunde olmasi bazi sorunlarm
temelini olusturmaktadir. Ciddiyetle yaprlan fakat hie; bir zaman
uyulmayan sozlesmelerin, son zamanlarda birbiri ardina yasanan
. seyahat acentasi-tur operatoru iflaslan gercekten cok onernli
boyutlara ulasmisnr. Seyahat acentasi-tur operatoru-otel iliskilerine
ait yasal cercevenin yeterince kapsamh olrnamasi, bu sorunlarm
sektoru uzun bir sure daha mesgul edeceginin gostergeleri
olmaktadir.
Bu cahsmada ozellikle, mevsimlik otellerde yasanan guncel
sorunlar agirhkh olarak ele almmaya cahsilrrnstir. Ancak boylesine
kapsamh bir konu secilrnesine ragrnen bazi konularda yetersiz
kahnrmsnr, Eksikliklerimin tenkitlerle duzeltilecegine ve bundan
sonraki cahsrnalanma isik tutacagma yiirekten inanrnaktayim.
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BiRiNCi BOLUM
OTEL iSLETMESi TANIMI-OZELLiKLERi
VE SINIFLANDIRILMASI

=

1.1. OTEL iSLETMESi T ANIMI VE OZELLiKLERi
1.1.1.0tel Isletmesi

Tammi

Oteller, konaklayan kisilerin yaprms olduklan harcamalar ile
dolaysiz, bu harcamalarm toplumdaki diger kisilere dagilmasi ile de
· dolayli yoldan ekonomiye katkida bulunan onemli isletmelerdir! .
Farkh sekillerde otel tarnmlan mevcut olmasma ragmen, otelin
ana gorevi, evinden uzak olan insanlarm konaklama ve temel
ihtiyaclanru karsilamaknr.?
Gunumuzde, otellerden sadece yatacak yer degil, aym zamanda
oturacak ve gunluk ihtiyaclan karsilayacak sekilde donanimh olarak
hizmet vermesi bcklenmektedir'' .
"Oteller, asil fonksiyonlan musterilerin geceleme ihtiyaclanm
saglarnak olan, bu hizmetin yanmda, yerne-icme, eglence ihtiyaclan
icin yardimci ve tamamlayici birimleri de btinyelerinde bulundurabilen tesislerdir"4
1

Ahmet Aktas, Turizm lsletmeciltgi ve Yonetimi, Antal ya, 1989, s.18.

2

S. Medlik, The Business of Hotels, third edition, William Heinemann Ltd.
London 1986, s.3.

3

Ismet Sabit Barutcugil, Turizm lsletmeciligi, Gozden Gecirilmis 3. Baski,
Beta Basim, Yaym No: 187, istanbul, 1989, s. 53.

4

!TO, 2634 Sayili Turizmi Tesvik Kanunu ve ilgili Yonetmelikler,
Ticaret Odasi Yaym No:1997-21, ss.119-120.

Istanbul

6

Gelisen ve degisen dunyarmzda otel i§letmelerinden, ana
go rev lerinin yam sira, sunulan hizmetlerdeki kalite beklentisi de
artrnaktadir. Otel isletrnelerinin bu hizh degisim ve gelisime ayak
uydurabilmeleri icin kaliteli bir hizmet anlayisma sahip olmalan
gerekmektedir. Bu da ancak otelde konaklayan rniisterilerin ihtiyaclannm ve beklentilerinin zamamnda, dogru ve ictenlikle karsilanmasr ile mumkundur.
Su halde oteli, mtisterilerinin konaklama, temel ihtiyaclan ve
9e§itli aktiviteleri sunarken tum hizmet birimlerinde kaliteye de
gereken onemi ve dikkati veren isletmedir, seklinde tammlayabiliriz.

1.1.2. Otel i~letmelerinin Ozellikleri
Otel isletmelerini diger isletmelerden ayiran bazi ozelliklerini
§U sekilde ifade edebilirizl ; otel isletmeleri hizmet iiretir, zaman
. satar, emek faktoru yogun olarak kullamhr, hizmet gunun 24
saatinde sureklilik arz eder. Cahsanlar arasmda yardimlasma, dinamik olmayi gerektirdigi gibi otel i§letmeciliginin riski de ytiksektir.
Bircok kaynakta otel i§letmelerinin ozellikleri farkh sekillerde
ele almrmsnr. Bu cahsmada, yukanda belirtilen otel islctmelerinin
farkh ozelliklerine ilave olarak, iiretim, personel, finansman,
yatinm, muhasebe ve pazarlama yonlerinden tasidiklan farkhhklar
ele almrmstir-.

1.1.2.1. Uretirn

Bakrmmdan

Otel islctmeler inin stok yapma ozelligi olmadigi icin
hizmetlerin zamanmda satilmasi 90k onemlidir. Bos kalan bir otel

1

Fevzi Okumus, "Otel Isletmelerinde Uygulanan Yonetim Teori ve Tekniklerine
Bir Bakis," Anatolia, Mart 1995, ss.73-74

2

Diindar Denizer ve digerleri, Otel i§letmeciligi:Kavramlar
Baski, Anatolia Yayincihk, Yaym No:2, Ankara, 1995, s.7.

·--·----------

Uygulamalar 1.

7

odasmm stoklamp ertesi gun satilmasi mumkun degildirl. Otelcinin
gtintin belli bir saatinden sonra bos kalan odanm o gun icinde
satilabilmesi icin fiyatlannda zaman zaman esnek olmasi gerekebilir.
Otel !§letmelerinde hizmet siireklilik arz ettigi icin teknolojinin
ilerlemesine ragmen halen emek-agirhkh tiretim devam etmektedirz.
Buradan crkaracagirmz sonuc, otel isletmelerindeki uretimin hizmet
agirhkh oldugu ve zamanmda yapilacak hizmet satisinm, otel icin
90k onemli bir unsur oldugunun bilinmesidir.

1.1.2.2.~ah~anlar

Bak1m1ndan

Otel i§letmelerinde takim cahsmasi esasnr, Uzun bir sure otelde
konaklayan ve her hizmetten memnun kalan bir musteriye otelden
aynhrken istemeden de olsa yapilan bir hata tum iyi niyetli
9ah§anlann emeklerini bosa crkarabilir. Ornegin, seyahat acentasi ile
. otele gelen bir mti§terinin otelden aynlis saatindeki onemli bir
degi§ikligin onburo persorieli tarafmdan zamanmda bu kisiye
bildirilmemesinden
dolayi rnusterinin ucagmi kacirrnasi veya
istenmeyen durumlann ortaya cikrnasr oteli ve diger personeli de
guc durumda birakabilir. Kizgin olan musteri bir daha bu otele
gelmemeye bile karar verebilir.
Otel i§letmelerinde 9ah§anlarm buyuk bir kisrrn musterilerle
si.irekli karsi karsiyadtrlar. Burada dikkat edilmesi gereken en
onernli husus 9ah§anlarm dis gortinti§lerinin son derece temiz ve
bakimh, davram§larmm ise gi.ilerytizli.i ve nazik olmasidir.
Unutrnamahdtr ki, her bir cahsan ayn ayn otel isletmelerinin
temsilcileridir.
Her meslekte oldugu gibi otelcilikte de yapilan isin sevilmesi
90k onemlidir. Isini sevmeden otel isletmesinde cahsan bir personel,
9ah§t1g1 otel isletmesine zarar verdigi kadar i.ilke turizminin de
1

Nuri Uygun, "Turizmde Talep Gel isimi ve Pazar Analizinde Seyahat
Acentalanmn Roli.i,"J. Bilkent Turizm Forumu'96 (29-30) Kastm, Bilkent
Universitesi Yayim, Ankara, 1997, s.49.

2

Denizer ve digerleri, a.g.e. s.8.
/
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hizmet acismdan kotu tanmmasma da neden olur. Unutulmamalidir
ki ozellikle otel isletmelerinde cahsma insana buyuk keyif verir.

1.1.2.3. Muhasebe Bakimmdan
«Muhasebe sistemi; isletmenin mali ve faaliyet durumunu
gostermek amaciyla ilgili tum finansal bilgileri toplayabilmek icin
tasarlamr. Bu veriler karar verme surecini dogrudan etkilediginden,
yoneticiler bu bilgileri gelistirmek amaciyla kullamlan islern ve
yontemleri tammahdir. Bu sistem "Yoneticilere onceden saptanan
isletme hedeflerine ulasmada yardimci olmak icin guvenilir ve
yararh veri sunan bilgi sistemidir" seklinde tarnmlanabilir.!»
Bu tammlamadan da anlasilacagi Iizere muhasebenin gorevlerini, belgelerin kayitlara gecirilrnesi ve yonetime arac olma,
ihtiyac duyuldugunda gerekli birimlere bilgileri dogru bir bicimde
. aktarma olarak ifade edebiliriz-.
Otel isletmelerinde sabit ve ytizdeli ucret sistemi kullamlrnaktadir, Bu sistemler ayn ayn kullanilabildigi gibi her iki sistemin bir
arada kullamldigi otel isletmeleri de mevcuttur-.
Otel isletmelerinde konaklayan musterilerin otelden aynhs
saatleri birbirinden farkhdir. Ornegin, genelde bir 90k otelde
otelden aynlis saati 12.00'dir. Ancak bazi musteriler sabahm 90k
erken saatlerinde aynlmak isteyebilirler. Bu yuzden her bir otel
musterisinin her an otelden aynlabilecegi varsayilarak hesaplan
hazir tutulmahdir,

1

Salih Sarac, Turizm lstetmecitert ve Turizm lsletmeciligi Ogrencileri icin
Konaklama Muhasebesi, Birinci Baski, Adim Yaymlan, Ankara, 1989, s.20.

2

!smail Ozaslan, Muhasebenin Teknik Yaptsi, Nihad Sayar Yaym ve Yardim
Vakfi Yaym No:392-626, !stanbul, 1984, ss.8-9.

3

Denizer ve digerleri, a.g .e. s.8
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1.1.2.4. Pazarlama Bakimmdan
Pazarlama faaliyetlerinin otel isletmelerinde soyut bicimlerde
gerceklesmesinin nedeni, pazarlanan tlninun satm almadan once
denenme imkarnmn olmamasmdan kaynaklamr'. Urun hakkmda bilgi
daha once o otelde kalan kisilerin goruslerine basvurularak almir.
Mallann, fiziksel olarak dagrturu ve tasmmasi ile birlikte
potansiyel ttiketicilerin bulundugu mekanlara nakledilmesi sozkonusu
oldugu halde, hizmet tirtinlerinde pazarlama acisindan durum
farkhdir.? Bu farkhhk, fiziki tirtinlerin ttiketicilerin ulasabilecegi
yerlere tasinmasma ragmen hizmet pazarlamasmda ti.iketicilerin
urunun uretildigi bolgeye tasmmasmdan kaynaklarur.I B urada
daginm akisi fiziki tininlerin tersine islemektedir.
Turist i.irtini.intin stoklanamaz olusu ve devamh olarak musteriye
gereksinimi, kapasite kullarurmnda israfa dikkat etmeyi zorunlu
kilmaktadir. Bu da ancak etkin bir pazarlama iie miimkiindur,
Degisik yerlerde i.iretilen mal ve hizmetler, turizm pazarma
birlikte sunulduklan icin birindeki aksakhk digerini olumsuz yonde
ctkileyecektir+, Ornegin, onceden planlanmis bir turun iptali veya
ileri bir tarihe atilmast, onceden yapilrms olan bu rezervasyonun
boslugunu doldurmayabilir ve Wm hizmet birimlerinde zarara yol
acabilir.

1.1.2.5. Yatmrn Bakimmdan
Otel yatmmlan, buyuk sermaye gerektiren oldukca pahah
yatmmlardir. Yannm yapilmadan once yatinma konu olan bolgenin

1

Orhan 19oz, Turizm Isletmelerinde Pazarlama: llkeler ve Uygulamalar. Birinci
baski, Anatolia Yayincihk, Yaym No:4,Ankara, 1996, s.30.

2

Munir Kutluata, Turizm Pazarlamasi ve Tiirk Turizminde Araci Kuruluslar,
(Basilmarrus Docentlik Tezi), Istanbul D niversitesi lktisat Fakilltesi, 1977,
s.48.

3

Kutluata, a.g,e. s.56.

4

19oz, a.g.e. s.30.
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tum ozelliklerinin ve sezon uzunlugunun saptanmasi 90k onernlidir.
Omegin, mevsimlik bir otel isletmesi yannrm dusunuluyorsa
sezonun ti9 veya dort ay oldugu bolgelerin yam sira daha uzun
9ah§1lacak bolgeler de arastinlmah ve i§ yogunlugunun daha uzun
oldugu bolgelerde yannm karan ahnmahdir. Bunun yarnsira bazi
bolgelerimizde otel fiyatlan 90k ytiksek iken diger bolgelerde bu
fiyatlar dusuk olabilmektedir. Yatmm yapilacak bolgeye olan
rniisteri talebinin de onceden bilinmesi yatmm karanm etkileyecek
onemli bir faktordur.
Otel yatmmi yapilacak bo lgenin alt yapisi, yatinrm onernli
olctide etkiler. Ulasim, iletisim olanaklannm bulunmadigi yerlerdeki
otel yatinmlarmm karh bir sekilde isletilmelcri mtimktin goninmemektedir!
Hasan Olah'ya gore asagrdaki islemlerin yatmm olarak kabul
· edilmesi gerekir.- Otel binasmm ve mti§temilatmm insaasi,
- Otel'in kapasitesini biiyutmek icin yapilan harcamalar,
- Otel binasmin satm almmasi,
-Hizmet kalitesinin degi§tirilmesi ve gelistirilmesi icin yapilan
harcamalar,
- Maliyetleri ve riskleri azaltmak icin yapilan harcamalar,
- Eskimis ve rasyonelligini kaybetmis tesis ve donatim cihazlannm degistirilmesi icin yapilan harcamalar,
- Endtistriyel ve mesleki donatim icin yapilan harcamalar,
- B ti yuk onanrnlar,

t

I"

1

Denizer ve digerleri, a.g.e. s.11.

2

Hasan Olah ve Mera! Korzay, Orel Isletmeciligi, 2.Basla., Beta Basim.Yayin
No:400, 1stanbul, 1993, s. 94.
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- Talebi arttirmak icin yapilan yatmrnlar (Pazarlama Yatmmlan),
- Isletme faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi icin Isletme
bilnyesinde bulunmasi zorunlu olan asgari miktardaki;
a) Yiyecek ve icki stoklan,
b) Yedek malzeme deposundaki envanter mevcudu,
c) Giinluk odemelerin yapilabilmesi icin emre hazir asgari
miktardaki disponibl degerler (kasa ve vadesiz banka mevduati),
d) Isletmenin, rakiplerin guclu ve yikici rekabeti karsisinda,
musteri cekme veya mevcut musterileri koruyabilmek amaciyla
yapacagi kredili mal ve hizmet sansi nedeniyle dogacak alacaklann
mevcudu.

1.2. OTEL iSLETMELERiNiN

SINIFLANDIRILMASI

Pek 90k ulkede otel, seyahat eden insanlara para karsihgmda iki
temel hizmet; yatacak yer ve yiyecek saglayan tesisler olarak
tanimlanmaktadir. Neredeyse tum buyuk turistik bolgeleri kapsayan,
50 tilkede, bir oteli olusturan birimlerin tam tamrru ve otel tescili
icin gerekli sartlar ve otellerin derecelendirilmesi yasalarla saglanmaktadir. Ancak ulusal sm1fland1rma sistemi, kategori dagihnunda
ve derecelendirme metodunda (harfler, sekiller, yrldizlar ve
semboller) farkhlik gostermektedir ve bazi ulkelerde sadece turistik
otellerde uygulanmaktadir 1.
Oteller luks, mevsimlik, ticari, yoresel, transit (gecis) ve pek
eek farkh sekilde isimlendirilmektedir. Bu terimlerin her biri,
belirli bir otelde pazan olusturan belirli misafir tipini gosterir.
Fakat bu otelin temel ozelliklerini tarif etmek icin yeterli degildir,

1

Fred Lawson, Hotels, Motels and Condominiums: Design, Planning and
Maintenance, fifth edition, Cahners Books international, Inc. Boston, 1980,
s.11
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Bu asamada simflama amaci ile belirli kriterleri dikkate alarak temel
otel tiplerini gozden gecirmek yararh olacaknr'.
1.2.1. Otel Isletmeler'inin Hukuki Bakirndan
Srmftandrr rlmast
Hukuki acidan otellerin simflandmlarak, yer aldigi snufin
sembollerle gosterilmesi, turistlere ve isletmelere bir takim kolayhklar saglar. Ornegin; turist elindeki parasma gore kacmci siruf bir
otelde kalabileceginin hesabim yaparken, isletmeler de, bulunduklan
kategoriye gore tum fiyatlandirmalanrn kolayhkla yaparlar. Bu ttir
smiflama, hem turiste, hem de isletmelere kolayhk ve rahathk
saglar.?
Bircok iilkede uluslararasi standartlara ve ulkesel kosullara gore
simflandmlan oteller, turistik ve turistik olmayan belediye belgeli
. olarak tasnif edilirken, turistik belgeli otellerde uluslararasi
. yildizlama sistemi gecerli olurken, belediye belgeli otellerin
suuflandmlmasmda yerel simflandirma sistemi gecerli olur.3
1.2.1.1.

Turistik

Oteller

«Bunlar, 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayih Turizm Tesvik
Kanunu'nun 37. maddesinin A fikrasmm 2 numarah bendi hukmu
uyarmca cikanlan "Turizm Yatmm ve Isletmelerinin Niteliklerine
lliskin Yonetmeligi" saptadigi normlara gore simflandmlrms olan
otellerdir.
Yonetmelikte oteller;
- ltiks (bes yildizh) oteller,
- dart yildizh oteller,
- ii9 yrldizh oteller,

1

Medlik, a.g.e. s.10.

2

Olah ve Korzay, a.g.e. s.40.

3

Denizer ve digerleri, a.g.e. s.6

f
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- iki yildizh atelier,
- tek yildizh oteller olarak smiflandmlrmsnr.!»
Bu siruflandirma bicirni,

turizm isletme belgeli otelleri

kapsamaktadir.
Turizm lsletmesi Belgeli, konaklama tesislerinin ttirlerine ve
sm1flarma gore sayilan ve kapasiteleri Tabla l 'de gosterilmistir.
Buna gore; 31.12.1996 tarihi itibariyle Turkiye genelinde Turizm
lsletme Belgeli Konaklama Tesislerinin sayisi 1866, yatak sayisi ise
30 l.524'e ulasrmsnr. Tap lam a tel sayisi 1442, yatak sayisi ise,
228.970'e ula§IDI§tir.2 Bu bilgiler turizm isletme belgeli yataklan .
kapsamaktadir. Turizm Yatmm Belgeli Konaklama Tesislerinin
Ti.irlerine ve Smiflanna gore sayilan ve kapasiteleri ise Tablo 2'de
gosterilmi§tir.

1
.2

Olah ve Korzay, a.g.e. s.41.
Turizm Bakanligi, Konaklama lstatistikleri Biilteni 1996, Yaym No:1997/2,

s. 15.
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TABLO

1: TURiZM iSLETMESi BELGELi KONAKLAMA
RiNiN TURLERiNE VE SINIFLARINA

TESiSLE-

GORE SA YILARI

VE KAP ASiTELERi

(31.12.1996)
TESiS
SAYISI

ODA
SAYISI

YATAK
SAYISI

OTELLER

1442

112.946

228.970

5 YILDIZ

92

25.554

54.014

4 YILDIZ

156

21.601

44.078

3 YILDIZ

411

33.571

68.125

2 YILDIZ

579

25.342

49:703

1 YILDIZ

204

6.878

1.3.050

M01ELLER

37

1.250

2484

1. SINIF

11

639

1.254

2. SINIF

26

611

1.230

TATILKOYLER1

79

22.251

48.283

1. SINIF

69

20.984

45.519

2. SINIF

10

1.267

2,764

PANSiYONLAR

185

. 3.138

.- 6.137

KAMPiNGLER

21

1.903

5.669

OBERJLER

6

431

1.241

APART OTELLER

27

818

2.270

1

20

40

62

1.908

4.411

2

81

163

-

-

TUR U/SINIFI

KAPLICALAR
OZEL BELGELiLER
_ EGiTiM VE UYGULAMA
TESiSLERi
MOLA TESiSLERi

-

GOLF TESiSLERi

1

337

990

TURiZM KOMPLEKSLER1

2

392

794

OTO KARA VANLAR

1

18

72

-

-

HOSTELLER
GENEL TOPLAM

1866

145.493

301.524

Kaynak: Turizm Bakanligi, Konaklama lstatistikleri Biilteni
1996, Yaym No:1997/2, s.15
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TABLO 2: TURiZM YATIRIM BELGELi
RiNiN TURLERiNE

KONAKLAMA

VE SINIFLARINA

TESiSLE-

GORE SA YILARI

VE KAP ASiTELERi

(31.12.1996)
TESiS
SAYISI

ODA
SAYISI

YATAK
SAYISI

OTELLER

1001

73.847

153.257

5 YILDIZ

43

11.375

24.726

4 YILDIZ

90

14.031

29.443

3 YILDIZ

371

29.137

60.227

2 YILDIZ

409

17.010

34.301

1 YILDIZ

88

2.294

4.560

MOTELLER

34

845

1.697

1. SINIF

10

307

636

2. SINIF

24

538

1.061

· 67

15.908

33.579

1. SINIF

47

12.253

25.620

2. SINIF

20

3.655

7.959

P ANSIYONLAR

166

2.745

,,5.400

KAMP!NGLER

11

1.201

3.409

OBERJLER

3

112

265

TUR U/SINIFI

TATiLKOYLER1

APART OTELLER

-

-

-

KAPLICALAR

-

-

-

OZEL BELGELiLER

17

567

1.189

EG1T1M VE UYGULAMA
TES1SLER1

4

324

705

MOLA TES1SLER1

1

27

54

GOLF TES1SLER1

2

462

1.839

TUR!zM
KOMPLEKSLER1

2

514

1.100

OTO KARA VANLAR

-

HOSTELLER
GENEL TOPLAM

-

-

1

40

137

1.309

96.592

202.631.

Kaynak: Turizm Bakanligi, Konaklama istatistikleri Biilteni
1996, Yaym No:1997/2, s.15
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Tablo 2'de gortlldugti gibi, Turizm Yannm Belgeli konaklama
tesislerinin ttirlerine ve srmflanna gore sayilan ve kapasiteleri yer
almaktad1r. 31.12.1996 tarihi itibariy le Ttirkiye genelinde Turizm
Yat1nm Belgeli Tesislerin sayisi 1309 yatak sayisi ise 96.592'dir.
Tap lam Turizm Yatmm Belgeli otel sayisi 1001, yatak sayisi ise
153.257'dir.I Bu veriler sadece Turizm Yatmm Belgeli Tesisleri
kapsamakta olup, Turizm Isletme Belgeli tesisler ise Tabla 1 'de
gosterilmi§tir.
Tabla 1 ve Tabla 2 verilerine gore; 31.12.1996 tarihi itibariyle
toplam Turistik Belgeli Konaklarna Tesisleri (Turizm lsletrne ve
Yatmm Belgeli) 3.175, yatak sayisi ise 504.155'dir. Toplam otel
sayisi 2.443, otel yatagi ise 382.227 olarak tesbit edilmistir.

1.2.1.2. Turistik O I may an "Belediye Beige Ii" Oteller
«Turizm Isletme Belgesi olmayan btitiin tesisler ve bu arada
oteller "turistik olmayan isletrne ve oteller" grubunda yer ahrlar.
Bunlar mahalli belediyeler tarafmdan simflandmhrlar, kontrolleri
belediyeler tarafmdan yapihr: fiyatlanm da aym sekilde belediyeler
saptar-».
1996 Belediye
nitelikli ve niteliksiz
8.403, yatak sayisi
toplarm 4850, yatak

Belgeli Konaklarna 1statistikleri Bultenine gore,
Belediye Belgeli Konaklama tesislerinin toplarm
ise 354.925'dir. Nitelikli ve niteliksiz otellerin
sayisi ise 232.009'dur.3

Tabla 3'de Nitelikli Belediye Belgeli Konaklama Tesislerine ait
veriler yer almaktadir. Toplam nitelikli Konaklarna Tesisi sayisi
5.142 toplam nitelikli yatak sayisi ise 250.899'dur. Bu toplamm
icindeki otellere ait toplam nitelikli tesis sayisi 2.927 iken, nitelikli
otel yatagi sayrsi da 164.269 olarak gorulrnektedir.
1

Turizm Bakanhgi, Konaklama lstatistikieri Biilteni 1996, Yaym No: 1997/2
s.15

2

Olah ve Korzay, a.g.e. s.42

3

Turizm Bakanligi, Belediye Belgeli Konaklama lstatistikleri Biilteni 1996,

Yaym No:1997/5, s.19.
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Tablo 4'te ise niteliksiz Belediye Belgeli Konaklama tesislerine
ait veriler yer almaktadrr. Niteliksiz toplam konaklama tesisi sayisi
3.261 ve toplam yatak sayisi ise 104.026'd1r. Otellerin bu toplam
i9indeki yeri ise §U sekildedir: Niteliksiz toplam otel sayisi 1923, ve
top lam otel yatagi ise 67. 7 40' dir.

TABLO 3: TESiS TURLERiNE GORE BELEDiYE
BELGELi NiTELiKLi KONAKLAMA
TESiSi VE YA TAK KAPASiTESi

TESiS TURU

NiTELiKLi
NiTELiKLi
TESiS SA YISI YATAK SAYISI
2.927

164.269

MOTEL

747

36.922

PANS!YON

1.353

35.413

OBERJ

2

78

TATiLKOYU

18

2.323

KAMP!NG

66

6.139

KAPLICA

25

4.373

D!GER

4

1.382

5.142

250.899

OTEL

TOPLAM

Bakanhgr, Belediye Belgeli
lstatistikleri Biilteni 1996, Yaym No:1997/5, s.19.
Kaynak:

Turizm

Konaklama
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T ABLO 4 : TESiS TURLERiNE GORE BELEDiYE
BELGELi NiTELiKSiZ KONAKLAMA
TESiSi VE YATAK KAP ASiTESi

TESiS TURU

NiTELiKSiZ
NiTELiKSiZ
TESiS SA YISI YATAK SAYISI

OTEL

1.923

67.740

217

9.165

1.088

23.523

MOTEL
PANS1YON
OBERJ

-

-

TAT1LKOY0

2

174

KAMP!NG

24

1.875

KAPLICA

4

312

D!GER

3

1.237

3.261

104.026

TOPLAM

Kaynak: Turizm Bakanligi, Belediye Belgeli Konaklama
istatistikleri Biilteni 1996, Yaym No:1997/5, s.19

1.2.2. Otel Isletmelerinln

Ulasirn Acismdan

Srmf'landrrtlmasi

1.2.2.1. istasyon Otelleri
Genellikle cevredeki dogal guzellikleri ve tarihi kasabayi
ziyaret eden turistleri agirlayan, kucuk bir sirketin sahip oldugu ve
islettigi, orta btlyuklukte, ekonomik otellerdir.!
«Istasyon otelleri Avrupa ulkelerinin klasik otel tipleri hemen
hemen her sehirde istasyon civannda, otobus terminallerinde
kurulurlar»2

I
I
I

1

Medlik, a.g.e. s.3.

2

Olah ve Korzay, a.g.e. s. 35

t.
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1.2.2.2. Liman Otelleri

~-

«Liman otelleri, biiyuk liman §ehirlerinde kurulan konaklama
tesisleridir.»

1

1.2.2.3. Havaalan1 Otelleri
Havaalam otelleri, havayolculan tarafmdan kullamlmak tizere
havaalam etrafmda veya yakm konumda insa edilmis otellerdir-.
1950 ve 1960'larda hava yolculugu daha sikukla kullamlmaya
ba§land1k9a
ozellikle hava yolculanmn
konaklamasmm
saglanabilmesi icin yeni bir mi.ilkiyet ttirii dogmu§tur. Havaalam
otelinin aymci ozelligi konumudur .3 Daha onceleri yolcular sehire,
§ehirden de havaalamna nakil edilirlerdi, bu hem pahah hem de
zaman ahci bir isti. Bu ytizden oteller havalimanlan etrafmda insa
edilmeye ba§land14.
Havaalam otelleri, ana seyahat merkezlerine yakm oldugu icin
popi.ilerdir. Havaalam otelleri dig er tip otellerden daha f azla bir
servis alam ve geni§lige sahiptir. Havaalam otelleri icin, havaalam
personeli, gece kalmasi gereken ucak yolculan ve ucuslan ertelenen
yolcular icin iyi bir pazar olu§tururlar5.

1

Olah ve Korzay, s.35

2

Verite Reily Collins, Authentically English Dictionary for the Tourism
Industry, Aldridge Print Group, London, 1996, s.9.

3

Tom Powers, Introduction to Management In the Hospitality Industry, third
edition John Wiley Sons. Inc., New York, 1988, s.164.

4

William S. Gray and Salvatore C. Liguori, Hotel and Motel Management and
Operations, second edition Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1980, s.17.

5

Charles E. Steadman and Michael L. Kasavana, Managing Front Office
Operations, second edition, The Educational Institute of the American Hotel
Motel Association, Michigan, 1988, s.6
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1.2.2.4

Moteller

«Moteller, yerlesim merkezleri disinda, karayollan guzergahi,
mola noktalan veya yakm 9evrelerinde insa edilen, motorlu
ara9lanyla yolculuk yapanlann konaklama, yeme icme ve araclanmn
park [htiyaclanm karsilayan en az 10 odah konaklama tesisleridir.
Uzun sureli konaklama, tatil ve dinlenme tesisleri motel olarak
belgelendirilemezler.»

I

Cogu tilkede motel yataklan, hotel yataklan ile aym
siralamadadir ve hotel endtistrisinde uygulanan genel standartlara
tabi tutulurlar. Bazi durumlarda (Fransa, Norvec, Irlanda, Irak,
Portekiz, Tiirkiye'de oldugu gibi) moteller icin ozel kanunlar
91kanlm1§t1r.2
«Moteller, trafik gurultusunun en az olacagi bir konumda
kurulur. Cevresi iyi duzenlenir, tesisin kolayca bulunmasim ve
gortilmesini saglayan yol ve yon isaretleriyle, otopark ve diger
hizmet tesislerini gosteren isaretler ve yeterli aydmlatma saglarnr.!»
Diger yandan moteller genellikle cevre yollanyla, kasabalann
yan bolgeleriyle veya havaalamyla baglantihdir." Motellerin onemli
olmasim belki de en onernli sebebi, ana yollara yakm veya tistilnde
olmasindan kaynaklanmaktadir.>

I

I
I

1

!TO, a.g.e. s.123

2

Lawson, a.g.e. s.11

3

t TO, a.g.e.
- s.123.

4

James R. Keiser, Princeples and Practice of Management in the Hospitality
Industry, CBI Publishing Company, Inc, Boston, 1979, s.26.

5

Gray and Salvatore, a.g.e. s.18.
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1.2.3. Otel i§letmelerinin Miilkiyet Bak1mmdan
Srmftandmlrnasr
Genellikle otel i§letmelerinin sahis, sirket, kamu, demek, vakif,
sendika gibi aynmlara tabi tutuldugunu gormekteyiz.1

1.2.3.1. Sah1s (Ozel) Otelleri
Bu tiir i§letmelerde turn mal varhklan ozel kisilere aittir.? Salus
otelleri iyi yonetilmedikleri takdirde iflas ederler. Calisanlar
a91smdan durum ise; isin gerektirdigi sekilde gorevlerini yerine
getinnezlerse her an isten cikanlabilirler. Ozel sahis otellerinde
c;ah§anlar, hem hizmet sunumundaki beceri ve dikkate, hem de
i§letmenin her tilrlii varhgm1 korumaya ozen gosterirler.

1.2.3.2 Kamu Otelleri
Bu ti.ir i§letmelerde ki mal varhklannm c;ogunlugu kamu
idarelerine aittir3. Devlet 11 Ozel Idaresi, Emekli Sandigr, Belediye,
Sosyal Sigortalar gibi kurumlara ait isletrneleri ornek olarak

I
I
I
I

I
I
I

I

verebiliriz.
Kamu otellerinde cahsan memurlar, ozel otel i§letmelerindeki
calisanlar gibi ozenli olmayabilirler. Bunun nedenlerinden biri, eger
kurum zarar ederse, bu kurumun zararmm devlet garantisi altmda
olmasmdan ileri gelir,
Ozel tqebbiisi.in ana hedefi kar'dir. Riskli gordtigi.i alana otel
yatinrm yapmaz. Bazi bolgelerde devlet cesitli nedenlerle otel
yannrmna giri§ir. Bolgelerin gelisimi ve milli ekonomi acismdan
onern arz eden bir yatmm oldugu icin devlet bu alana zorunlu olarak
mudahale eder4.

1

Denizer ve digerleri,a.g.e. s.3.

2

Olah ve Korzay, a.g.e. s.44.

3

Olah ve Korzay, a.g.e. s.44.

4

Olah ve Korzay, a.g.e. s.45.

I
I
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1.2.3.3. Karma Oteller
Ozel tesebbus ile kamu tesebbtislerinin birlikte olusturduklan
i§letmelerdir. Bu ttlr isletmelerin alt yapilan devlet tarafmdan
yapilarak, ozel tesbbiislere bedelli veya bedelsiz olarak devredilir.
Bu tiir isletmelere ornek olarak; Turkiye'de Emekli Sandigi'nm
kurdugu otellerin bir kisrmru gosterebilirizl.

1.2.4. Otel i§letmelerinin
Suuflandmlmasi

01\ek Bakirnmdan

1.2.4.1. <;ok Kucuk Otel Isletmeleri
Calisan sayisi 1-5 kisi, kapasiteleri 2-20 arasmdaki yolcuyu
konuk etmeye rmisait olan bu isletmeler, hizmet isini siirekli i§
edinmeyen sahislar tarafmdan isletilirler.?

1.2.4.2. Orta ve Kucuk Otel Isletmelert
Konaklama kapasitesi, 60-100 oda, cahsanlan 50-100 kisi olan
oteller orta btiyiikliikte otel isletmeleri olarak tarumlarurken,
konaklama kapasitesi 10-50 oda, cahsanlan 30-50 kisi olan otellerde
kucuk isletme olarak kabul edilirler-. Ancak burada kesin bir ayinm
yapilmamakla beraber yukanda belirtilen olcekler genelde kabul
edilir.
Kucuk otellerde, yonetim ve personel arasmdaki iliski, buyuk
otellere nazaran daha ictendir, Bir isletmeyi basanh bir sekilde
calistirmak icin, personel-yonetim iliskisi onernli rol oynar+.

1

Olah ve Korzay, a.g.e. s.46

2

Olah ve Korzay, a.g.e. s.58

3

Olah ve Korzay, a.g.e. s.56

4

Ken Gale and Peter Odgers, Hotel and Catering Supervision, first edition, The
M*E Hotel, Catering and Tourism Series, Macdonald*Evans Ltd., Estover,
1984, s.71.
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1.2.4.3. Biiyiik Otel Isletmelert
Genellikle oda sayisi 100 oda ve daha fazla olan atelier buyuk
otel olarak ifade edilirlerl. Bu otelierin gunun 24 saati ve haftanm 7
gun faaliyette olmalanmn yam sira departmannlann gtinde 16 ile 24
saat hizmet verdikleri bilinmektedir-. Yonetim ve personel
arasmdaki iliski de diger otellere nazaran daha resmi ve mesafelidir.

1.2.5. Otel Isletmelertnin Karsrladiklari Konaklama
Ihtiyacmm

1.2.5.1. Merkezi

Tiirii Bakmundan

Snuflandrrrlmasi

Oteller

Geleneksel olarak bu tur atelier, prestijli ana i§ merkezlerine ve
moda olan ahsveris merkezlerine yakm yerlerde kurulurlar '. i§
adamlarmm kisa sureli olarak konakladiklan bu oteller, luks veya
belediye tarifeli olabilirler+. Bu tarz oteller pek eek avantaja
sahiptir. Buyuk metropolitan .bolgelerde, buyuk ofis kompleksleri ve
parekende sans magazalanmn yakmmdadirlar. Yani i§ cevrelerine
yakmdirlar. Aynca geceleri, btiytik sehrin eglence merkezlerine
yakm konumda olmalan da onernli avantajlar saglar. Bu
kombinasyon sergi ve toplantilar icin idealdir>,

1.2.5.2. K1y1 Otelleri
Bu tiir oteller, genellikle deniz kenarlarmda kurulurlar. K1y1
otellerinin onernli ozelliklerinden biri de buralarda konaklayan
kisilerin genellikle tam pansiyon (sabah kahvaltisi, ogle ve aksam

1

Medlik, a .g .e. ss.10-11.

2

Gale and Odgers, a.g.e. s.66.

3

Walter A. Rutes, Faia and Richard H. Penner, Hotel Planning and Design,
first edition, The Architectural Press Ltd., London, 1985, s.41.

4
5

Olah ve Korzay, a.g.e. s.32
Powers, a.g.e. 147.
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yemegi) esasma gore konaklamalandir.
K1y1 otellerinin en onemli
sorunu faaliyetlerinin mevsimlik olmasmdan kaynaklarnr+.
K1y1 otellerini

uzun bir tatilin yarn sira deniz, kum ve gunes

olanaklanndan faydalanmak isteyen kisiler kullamrlar-.
Sezonluk olarak faaliyetlerini stirdtiren kiyi otelleri, kiyi
otellerinin bulundugu bolgeye, iklim kosullanna ve musteri
yogunluguna gore 6 ila 8 ay arasmda faaliyette bulunurlar. Cesme,
Ayvahk ve Edremit'te deniz suyunun sicakhgma bagh olarak sezon,
Akdeniz bolgesindeki kiyi otellerine nazaran daha kisadir. Akdeniz
bolgesinde kiyi otellerinin sezonu 8 ay olmakla birlikte 12 ay'a
yayilma cabalan gorulmektedir. Kusadasi, Didim, Bodrum ve Marmaris'te sezon kiyi otellerinde 6-7 ay arasmda degismekle birlikte
burada da sezonun 12 ay'a crkarulmasi ile ilgili cahsmalar vardir.

1.2.5.3. Dag ve Spor Otelleri
Bu tiir otellerin konuklan, genellikle uzun sureli dinlenmek
isteyen ve bunun yamsira kis sporu yapmak isteyenlerden olusur-.
Karli ortamlarda, cogunlukla kis sporlanna olanak veren
alanlarda gerceklestirilen faaliyetler kis turizmini olusturur+,
«Kayak uygulamalanna olanak veren, ozel olarak duzenlenmis
karh alanlar ile konaklama, gunubirlik ve bunlann yan tesislerini
iceren farkh buyuklukte ve ozellikle spor amach yerlesimler veya
duzenlemelerdir, Bu merkezler genel olarak kz; sporlari merkezleri
olarak ta adlandmhr.»>

1

Barutcugil, a.g.e., s.87.

2

Ismail Bakar, Turizm Sozlugii., Birinci Baski, Turizm Gelistirme ve Egitim
Vakfi Yayim No:40, 1stanbul, 1996, s.85.

3

Olah ve Korzay, a.g.e. s.32.

4

Bakar, a.g.e., s.85.

5

1smet Ulker, Dag Turizmi: Planlama Yontemleri, Yiiksek Duglanmiz Kayak
Merkezleri, Turizm Bakanligi, Ankara, 1992, s.12.
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9

Kis turizmi genellikle sporcu ve genclere hitab eder. Kis
sporlannm btiytik ilgi cckmesine ragmen 9ogunlukla yazm oldugu
gibi bol cesitli aktiviteler kadar poptiler olmadigi ve turist
aktivitelerinin k1§ otellerinde daha az oldugu soylenebilir.!
Onceleri Avrupa'da iklime bagh, saghk dinlenme tesisleri
olarak, ozellikle yaz mevsimi icin hizmet veren dag dinlenme
tesisleri, IL Diinya Savasi sonrasi kis sporlarmdaki hayret verici
geli§me ile birlikte (ozellikle tepe kayagi) 90k fonksiyonlu hale geldi
ve vaz-kis hizmet vermeye basladi-,
Yapay kar gelismesini takiben ve 70'li yillardan itibaren daha
gtivenli kayak techizatlarmm yapilmasi ile birlikte kayak sporu
btiytik bir artis gostermi§tir. Bu artan talebi karsilamak icin
kurulmus olan tesisler gelistirilerek tam tesekkullu, biitun yil hizmet
veren, saghk kuli.ipleri, lezzetcilere hitabeden sekilde yemek
· servislerini ve diger eglence aktivitelerini de ihtiva eden tesisler
haline donti§ti.irtilmi.i§ti.ir.Zira bugun sadece kis sezonunda hizmet
vermekle 90k az sayida otel varligiru stirdtirebilmektedir.3
1.2.5.4. Kaphca

Bu tur tesisler genellikle kaphca kaynaklarmm bulundugu
yerlere kurulur. Tarihi olarak en eski dinlenme tesisleridir.
Buralarda yogunluk bilimsel uygulamalarla yaptmlan banyo ve su
tedavilerine verilir4.
«Kaphca, icme, deniz sulan, camur v.b. maddeler, veya solunum yolu ile veya elektrikli ve diger mekanik gereclerle, masaj ve
bedcnegitimi seklinde veya iklimden yararlamlarak insan saghgm1
1

I

I

Kiir Otelleri

Robert Christie Mill and Alastair M. Morrison, The Tourism System: An
Introductory Text:,second edition, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, 1992,
s.250.

2

Zbigniew Mieczkowski, World Trendsin and Recreation, Peterlang Pub.
(Tugev Kiitiiphanesi), 1990, s.392.

3

Rutes and Penner, a.g.e., s.78.

4

Mieczkowski, a.g.e. ss. 319-320.
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korumak amaci ile doktor denetiminde yapilan ktir uygulama ttirlerinden birinin veya birkacmm birlikte yapildrgt mekan veya alanlarda yeralan tesisler "Saghk tesisi" olarak tammlamr. Bu tesisler
kar amaci giiden veya gtitmeyen tesisler olarak gelistirilirler!».
«Termal turizm tesislerinin kurulu bulunduklan alan icerisinde
konaklama, yiyecek-icecek, eglence, rekreasyon ve en onemli hizmet
9e§itli olarak da termal kur (balneoterapi, fizik tedavi, iklim kurleri,
c;e§itli nbbi uygulamalar) hizmetlerini sunan birimler bulunmaktadir.
Bu yonuyle termal turizm merkezlerinin, klasik konaklama
i§letmelerine benzeyen yonleri olsa da esas itibari ile hizmet
biriminin tennal su uzerine kurulmus olmasi, bu tesislerin en onemli

::..; .•

'--.I.

~

-~
~I

ozelligini olusturur. 2»
Eski Romahlar ve belki de onlardan onceki insanlar tibbi
(saghk) sorunlanndan dolayi steak suya girmislerdir. Mineral
icerdigi bilinen bu ttir yerlerin genellikle sifa verici olduguna
inamhr>. Gilntlmuzde de halen bu inarusin ve ahskanligm devam
ettigini kendi ulkernizde de gormekteyiz. 1989'dan bu yana
Afyon'daki 5 yildiz h Thermal Resort Orucoglu Otel Kur
Merkezi'nde camur, kopilk ve aroma terapilerinin yam sira cesitli
masajlar, cilt, sac, kmsikhk bakim kiirleri, dogal yosun ve bal
maskeleri uygulamrken, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde
bir 90k rahatsizhklann tedavisine yone lik uniteler faaliyet
gostermektedir'

1

Ismet Ulker, Tiirkiye'de Saglik Turizmi ve Kaplica Planlamasi, Ki.ilti.ir ve
Turizm Bakanhg1, ~agda~ Ki.ilti.ir Eserleri Dizisi No:1006/129, Ankara, 1988,
s. 24.

2

Nazmi Kozak, "Termal Turizm lsletmeciligi ve Onerni" Anatolia Dergisi,
Sayi:29-30, 1992, s.34.

3

Donald E.Lundberg, The Tourist Business, first edition, CBI Publishing
Company, Inc, United States of America, 1980, s.322.

4

"TiirkTurizminde Yeni Secenek: Termal Turizm", Gastronomi, Sayi.l I, 1995.
s.8
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«Tibbi kurallar geregince deniz, kaphca ve dag iklim kiirleri
ic;in normal olarak 3-4 haftahk bir kur siiresinin ongortilmesi ve kur
yapma eylemlerinin btittin bir yil boyu yapilabilir olmasi, saghk
turizmi merkezlerinde yer alan yatmmlar icin gtivenli ve karh bir
i§letme ortami yaratmisnr'»
Ulkemizde sayilan 200'ti bulan termal tesislerinin btlyuk bir
k1smmda i§letmeciligin hamam isletmeciliginden ileri gitmedigi ve
mevcut termal kaynaklannm yeterince kullarnlmadigr gorulmektedir.2
Termal tesislerinin nitelikleri iyilestirilebildigi olcude bu
tesislerde konaklayan kisi sayisinda da onernli bir artis olacagi
muhakkaktrr. Bu tesislerde hedef sadece yerli turist degil aym
zamanda yabanci turist olmahdir. Kaphca otelleri, mevsimlik cahsan
diger otellere nazaran daha avantajhdir. Yaz ve kis, tum yil boyunca
· cahsma imkanlan mevcuttur.
Bu tiir otellerde, ozellikle saghk personellinin, su tedavisinin
gerektirdigi bilgi ve deneyime sahip olmalan, isletmeleri kisa surede
amaclan dogrultusunda basanya gorurecektir>.
1.2.5.5.

Tatil Koyleri

Tatil koyleri: «dogal gtizellikler icerisinde veya arkeolojik
degerler civannda kurulmus. rahat bir konaklama yanmda cesitli
spor, eglence ve saus hizmetlerinin de saglandigt dagmik yerlesim
duzenindeki en fazla tic; kath yapilardan olusan, en az 60 odah
konaklama tesisleridir.

1

Ismet Olker, "Healt and Recreation in Turkey", Procedings of international
Congress on Health and Recreation Management, (Club Salima) BeldibiAntalya (17-20 September 1989), Birinci Baski, Bogazici Oniversitesi Yaym
No:480, Istanbul, 1992, ss. 296-297.

2

Kozak, a.g.m. s.3

3

Aktas a.g.e. , s. 32.
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Tatil koyu tesislerinde, dogal karakterin ve yoresel degerlerin
korunmasma ozen gosterilir. Serbest zamanlann degerlendirilmesinde yardimci tesislerin saglanmasma agirhk verilir!»,
Tatil koyleri, genellikle deniz veya orman kiyilannda kurulurlar. Ytizme golf, dans, sinema, animasyon ve cesitli eglenceler ve
degi§ik spor aktiviteleri bakimmdan oldukca zengin tesislerdir-.

1.2.6. Otel Isletmclertnin Faaliyet Siirelerine

Gore

Snuflandrrrlmasi
Otellerin bir kismi ti.im bir yil boyunca faaliyet gosterirken bir
9oguda belirli mevsimlerde faaliyet gosterirler. Tum yil boyunca
acik olan oteller, devamli oteller olurken, sadece kis veya yaz
mevsum stiresince acik olan otellerde mevsimlik oteller olarak
karsimiza cikarlar.

·~

i-

I.,,.:
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1.2.6.1. Devamh Oteller
Faaliyetlerine hie ara vermeksizin yil boyu hizmete acik olan
otel isletmeleri bu grubu olustururlar. Sezonluk olarak hizmet veren
otellere nazaran farkh ozelliklere sahiptirler.
Devamh oteller, genellikle ihtiyactan zorunlu olarak kalman
otellerdir. Bu ttir otellere, i§ amach veya degisik nedenlerle seyahat
eden kisiler ragbet eder. Bu otellerde kalanlarm konaklamalan kisa
sureli olurken, bu tilr devarnh oteller (aym kategoride olanlar)
dunyarun her yerinde birbirine benzer. Aralannda pek fark yoktur.
Durum mevsim otellerinde, bolgeden bolgeye, ulkeden ulkeye
degisiklik gosterir3.

1

.
ITO,
a.g.e., s.124.

2

Barutcugil, a.g.e., s.88

3

Hasan Olah, Ege Bolgesi Turizmi ve Turizmin Mevsimlik Karakteri, Izmir,
1.T.i.A., Turizm Enstiti.isi.i Yayrnlan, No:6, Izmir Ege -Oniversitesi Matbaast,
1968, s. 227.

::ii::.
;.,;,

1..1.j

lie:

::::)
.,_

I'
r

r;j

••

I
I
I
I
I
I
I
I
I

29
1.2.6.2. Mevsimlik Oteller
Yazhk veya kishk olarak sadece belirli sezonlarda hizmete acik
olan oteller, mevsimlik otellerdir-.
Mevsimlik otellerde kahs suresi diger otellere gore ortalama
olarak daha uzundur. Bu ise dizayn konusunda cesitli zorunluluklar,
misafir odalan icin yer, depolama, sosyal imkanlar (dinlenrne), spor
imkanlan, eglence, ahs veris, saghk ve diger imkanlan musteri
memnuniyeti ve yeni i§ imkanlan icin saglamak demektir. Yeni i§
imkanlan saglama, butun otel isletmeleri icin onemli olsada,
mevsimlik otel isletmelerinin ayakta kalabilmesi icin zorunluluktur.
Bunun icin yonetirn ve rnusteriler ile cahsanlar arasmda ciddi bir
iliski olusturmali ve miisteri memnuniyeti icin otelde kalis sureleri
icinde gerekli hizmetleri tam olarak yerine getirmelidir. Aynca
mevsimlik cahsan bir otelin yoneticisi ozel pazarlama tekniklerinden
· haberdar olmah ve 90k genis bir tercih imkarn olan musteriler icin
rekabet ettiginden reklamcihgi iyi bilmelidir-,
Mevsimlik otel
simflandmlabilir 3.

1.2.6.2.1.

isletrneleri

yazhk

veya kishk

olarak

Yaz Otelleri

Sezonluk isletme ttirlerinden olan yaz otelciligi ulkernizde
yaygm olarak gorulmektedir. Yaz otellerinde sezon, kis otellerindekine nazaran daha uzundur. 6 ile 8 ay arasmda faaliyette olan yaz
otelleri, dag ve spar (k1§ otelleri) otellerine nazaran daha ucuzdur.
Kis otelleri, genellikle kar yagrstrnn bol oldugu bolgelerde ve
birbirlerinin yakmmda kurulurlar. Sezonlan yaz oteline nazaran

1

Chuck Y. Gee, Resort Development and Management: For Operators,
Developers and Investors, The Educational Institute of the American Hotel
Motel Association, East Lansing, 1981, s.10.

2

Robert A. Brymer, Introduction to Hotel and Restaurant Management, third
edition, Kendall-Hunt Publishing Company, United States of America 1981,
ss. 104-105

3

Gee a.g .e., s.10.
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daha kisa oldugu icin fiyatlan daha ytiksektir. Yaz otelleri tilkemizde
bir 90k bolgeye yayilrms durumdadir.
Yaz otellerinde kalan konuklar icin deniz, kum ve gtlnes uclusu
on plandad1r. Tatil denince, deniz, kum ve gunesi aklma getiren
konuklarm ilk tercihleri yaz otelleridir. Bu tesislerde, bir 90k cesitli
aktivite ve degisik animasyonlar uygulanmaktad1r.
Yaz otellerinde kahs stiresi oldukca uzundur. Bunun en onernli
etkenlerinden biri de paket turlar ile seyahat etmenin cldukca
ekonomik olmasidir.
Mevsimlik olarak faaliyette bulunan otellerin en belirgin
sorunlanndan biri de personeldir. Bu tiir faaliyette bulunan oteller,
personel arayislarrni ilk etapta yakm cevreden saglamaya cahsirlar,
Bunun nedeni ise yatacak yer (barmma) sorununu en aza indirme
9abas1d1r. Fakat bu durum sadece bazi departmanlarda ki vasifsiz
isler icin gcerlidir. Bunun dismda tilkenin her yamndan turistik
bolgelere dogru bir isgucu akirm yasarur.l
Gelismis bir bolgede kuruldugu icin devamh bir otelin personel
konaklarnasi gibi bir sorunu yoktur. Bunun aksine uzak-bir bolgede
veya yeni bir tatil beldesinde kurulan bir otelin personel sorunu her
zaman vardir. Otel personelinin yakm cevrden saglanmasr, otellere
bir 90k acidan kolayhk ve rahathk saglar 2.

-

Eglenrne imkanlan ve diger imkanlan kontrol edemeyen
yoneticiler cesitli problemlerle karsi karsiya kahrlar. Egr bu
aktiviteler iyi di.izenlenemiyorsa veya hava kosullan nedeniyle zevk
ahnarmyorsa, yonetici ve diger personelin, konuklarm otelde
kaldiklan her gtin icin alternatif planlar sunmalan gerekir-.
N azmi Kozak, "Mevsimlik Otel i~letmelerinde Cahsan i~gorenlerin Cahsma ve
Bannma Kosullann Giidiilerne Kuramlan Cercevesinde Degerlendirilmesi:
Bodrum Yoresinde Bir Uygulama", Turizmde Secme Makaleler: 17, TUGEV
Yaym No:25, Istanbul, 1993, s.3
2

Gee,a.g.e,s.11.

3

Brymer, a.g.e. , s. 103.
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Yaz otelciligi kavramanm cekirdek prensibi eglenceli ve
insanlann kendilerini iyi hissetmelerini saglayan bir ortam
yaratmakt1r. Gercekte, bu eglence aktivitelerinin saglanmasi,
dinlendirici (heyecan verici) bir cevre saglarnasi ve daha da onemlisi
dost9a ve kisisel bir tavirla verilen ytiksek standartlara sahip bir
servisle saglarnr+. Bir mevsimlik otelin basarih bir sekilde
yat1nmmm ve yonetiminin gerceklestirilmesi, mevsimlik otellerle
digerleri arasmdaki pek 90k farkm iyice bilinmesi ile saglanabilir.
Otelin yeri ve iklim sartlan nedeniyle daha 90k mevsimlik bir pazar
olmasi, isgucunun istihdammda cesitli problemlere neden olabilir.
Mevsimlik otelin konuklarmm ihtiyaclan, diger otellere nazaran
daha karmasiknr. Kahs siiresinin uzunlugu aktivitelerde, yemeklerde
ve diger imkanlarda cesitlilige ihtiyac duyulmasma neden olur.
Konuklar personelden daha samimi iliskiler bekler ve iyi dinlenme
imkanlarmm saglanmasrru ister-

1.2.6.2.2.Ki~

Otelleri

Kis otellerinde, kar yagI§ miktarma bagh olarak, mevsim 90120 gun kadar kisa olabilir. Mevsimin kisa olmasi yannmi ve
isletme masraflanm karsilayacak ve kar'a gececek kadar ·gelir elde
etme olasihgim azalttr-.
Gunumuz A vrupa ve Kuzey Amerika'smda, Haziran, Temmuz,
Agustcs aylan ana seyahat donernlerini olusturmaktadir.Bu durum
sadece yaz aylarmm yilm en steak donernlerini kapsadigmdan degil,
aym zamanda bir 90k insanm isyerlerinden izinlerinin bu aylarda
verilmesinden kaynaklamr.
Iskandinav ulkeleri, Fransa ve Yeni Zelenda gibi bazi tilkelerde,
turist ve ulasim ozelliklerinin sonucunda, ulusal olarak tatillere bir
ay icindeki bir zaman diliminde cikrlmaktadrr. Bunun sonucunda
ccgu turistik bolgeler kisa fakat yogun bir sezon gecirmektedirler.

I
II
I

1

Gee, a.g.e., s.14.

2

Brymer, a.g.e., s.108.

3

Gee, a.g.e., s.10.
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Ki§ turizmi ana hatlanyla gene ve sporculara hitab etmekle birlikte,
yaz aylannda sunulan aktivitelerin cesitliligini kis aylannda bulmak
mumkiln olmayabilir.'
Turizmin geli§mesiyle birlikte, kl§ otelleri olarak tabir ettigimiz
ve sadece kis aylannda hizmet veren otellerin yam sira, gilniimi.izde
k1§ otelciliginin anlami illkemiz acismdan farkhhk gostermeye
ba§lam1§t1r. Sadece kayak yapilan ve dag sporlarmm yapildigi
tesisler degil aym zamanda mevsimlik olarak faaliyette bulunan yaz
otelleri de otel isletrne masraflannm ag1rla§mas1yla birlikte kis
otelciligine de ilgi gostermeye baslarmslardir.
K1§ turizminin gelismesiyle birlikte isletmeciler ve tur
operatorlerinin beklentileri de artmistir. lsletmeciler acismdan
baklld1gmda bir otelin a91h§-kapam§ masraflanmn agir olmasi
nedeni ile kis doneminde otel kapah tutmaktansa ucuz fiyata da olsa
· acik olarak hizmetlerini stirdiirmek istedikleri gortllmektedir.I
TU!, Neccerman gibi dev Alman turizm sirketlerinin Turkiye'yi kis turizmi acismdan yeni hedef olarak gormesinin yam sira,
diger, Nazar gibi turizm firmalan da kis katologlannda Turkiye'ye
yer verip i.ilkemize ilginin artmasma katkida bulunmaktadular.3
1-:,

Ulkemize gelen turistlerin, kis donemleri itibariyle gostermi§
olduklan gelismeler tabla 5'te gosterilmistir.

1

Mill and Morrison, a.g.e., s. 250

2

Dilek Ko9er, "Tlirkiye Ki~ Destinasyonu Olma Yonunde Ilerliyor", TURSAB,
Sayi:157, Subat 1997 s. 6.

3

"Kis Turizmi Atakta'', Turizm Diinyasi, Y1l: 9, Sayi: 86 (Arahk-Ocak), 1997 s.
15.
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Tablo 5: K1~ doneminde Tiirkiye'ye gelen turist sayisr
(Ocak-~ubat-Mart/1990-1996)
92

93

94

95

96*

90

91

115.058

157.674

208.740

211.573

267.658

274.680

283.280

Su bat

143.215

157.123

255.040

273.666

301.811

302.407

324.374

Mart

242.987

284.039

337.582

343.780

394.107

368.195

537.452

3 ayhk toplam

501.258

598.836

801.362

829.019

963.576

945.282

1.145.106

-Ocak

Aylar

*Veriler gecicidir.
Kaynak: Tiirsab, Say1:157, 1997, s.7
·~·

Tablo S'te gordugumuz gibi, her yil i.ilkemize k1§ aylarmda
gelen turist sayismda gozle gorulur bir artis mevcuttur. 1990 yihmn
ilk tic; aymda toplam turist sayrsi 501.258 iken bu sayi 1996 gecici
. verilere gore aym donernler icin 1.145 .106 olmustur.
Ulkernizde turizm mevsiminin uzatilmasi cabalan sonucunda,
sadece yaz sezonunda acik olan oteller yavas yavas kis sezonunda da
faaliyet gostermeye baslarmslardir. Her yeni uygulamada bir takim
aksakhklar olabilecegi gibi bu durum turizm sektorunde de bazi
sorunlarm gunderne gelmesine neden olmustur. Ozellikle fiyatlann
yaz sezonuna oranla 90k dusuk olmasi otellerin ve seyahat
acentalarmm bu durumdan rahatsizhk duymalanna yol acmaktadir.

Kis operasyonu

icin, seyahat acenta-tur operatorleri ve
otelcilerin birlestikleri ortak nokta en azmdan kar edilmese bile
masraflann karsilanmasi amaciyla kis turizminde yer almak olarak
karsmnza crkmaktadir.
Kis sporlannm yapildigi gozde kayak merkezlerinde fiyatlann
ucuz olmadigmi soyleyebiliriz. Karlann erimesi ile birlikte
konuklannda gozle gorulur bir azalma olan bu tesisler, yaz
mevsimini kisa oranla daha durgun gecirirler. Bizim yukanda
bahsettigimiz kl§ otelciliginde daha 90k yaz otellerinin kapanmayarak
kl§ mevsiminde acik olmalan hususuna yer verilmeye cahsilrmsnr.
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iKiNCi BOLUM
TURKiYE'DE

MEVSiMLiK OTEL iSLETMELERi

2.1. MEVSiMLiK OTEL iSLETMELERi
OZELLiKLERi

VE

2.1.1. Mevsimlik Otel i§letmeleri
Ozellikle deniz kenan ve civannda bulunan mevsimlik oteller
diger tur otellerde olmayan aktiviteleri ve gtizellikleri konuklanna
saglar. Bu tur otellerin daha zevkli ve rahat atmosferi onlan ticari
. rakiplerinden aymrl.
Mevsimlik otel i§letmeciligine ulkemiz acismdan baktrgtrmzda,
bir 90k sorunlar olmasma ragmen tesislerimizin yeni ve istihdam
edilen personelin yas ortalamasmm gene olrnasi oldukca limit
vericidir.
Turkiye'ye gelen yabanci turist miktannda belirgin bir
mevsimlik yogunla§ma dikkati ceker. Ozellikle Nisan-Ekim aylan
arasmdaki 7 ayhk donem i9erisinde Temmuz-Agustos-Eyltil aylanda
7 ayhk donemin yansmdan fazlasmi kapsar. Bu durum bircok
yonuyle de diger Akdeniz turist bolgelerine benzemektedir-,
Mevsimlik otel i§letmeleri, kendi yapisindan kaynaklanan
birtakirn farkh ozellikler tasirlar. Bu tiir isletrnelere gelen miisteri
profili, kahs sureleri ve beklentileri, personel ve ozelliklerinin yam
sira bircok yonden farkhlik gosterirler. Bu farkhhklan ve ulkemizdeki durumu genel olarak bu boltimde incelemeye 9ah§acag1z.

1

Steadman and Kasavona, a.g.e., s.8.

2

Travel Tourism Intelligence: International Tourism Reports, No: 1, 1997 ss.
75-76
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2.1.2.

Mevsimlik

2.1.2.1.

M ii§teri

Otel Isletmcler lnin Ozellikleri
Profili

Turist, mevsim oteline, gtinesten, denizden, plajdan, iklim ve
a91k havadan faydalanmak icin gelir.! Bu ttir otellere gelen
turistlerin kahs silreleri genellikle bir veya iki haftadir.
Ttirkiye'ye gelen turistlere sorularak yapilrms bir anketten
91kan sonuclara gore turistlerin Turkiye'yi tercih nedenlerinin
basmda iklim kosullan yani gtine§-deniz-kum gelmektedir-. Bu
durum Grafik l 'den kolayca gorulmektedir.

12%

CJ Bilinmeyen bir yeri
bolgeyi veya sehri
gormek
E3 iklim sartlari
• i~ ve diger nedenler
tJTarihi ve kOltUrel miras
1111 Sportif olanaklar
DTam bir dinlenme olanagr

Grafik: l:Yabanc1larm Tiirkiye'yi Tercih Nedeni
Kaynak: Hotel Dergisi (Say1:5Nisan 1997) s.10.

1

Olah, a.g.e., s.228.

2

"Turkiye'ye Neden Geliyorlar", Hotel Dergisi sayi: 5 Nisan 1997, s.10.
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Tiirsab Baskam Talha Camas'a gore; «Dtinyada turn tilkelerde
deniz, gunes, kum onde gidiyor. Bunu goz ardi edemezsiniz. Bugun
tatil hareketinin yuzde 70'i but». Bu aciklamalardan da anlayacag1m1z gibi tilkemizde altematif turizm olanaklarmm artnnlmasi
~abalanna ragrnen halen ulkemizde en fazla deniz, gunes ve kum
ragbet gormektedir. Oger Tour'un sahibi Vural Oger, «yeni iiriin
aray1§larmm stirecegini ama deniz ve gtlnes klasiginin onerninin
artarak devam edecegine inamyor-».
Tum bu ifadelerden gordtigtimtiz iizere, mevsimlik otellerde,
ozellikle yaz otellerindeki musteri profili, deniz, kum, gtines gibi
iklim §artlarma onern veren ve diger otellerde konaklayan
mil§terilere nazaran daha uzun kalan turistleri kapsamaktadir.

2.1.2.2. Konumu

::.~·-X
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-~
;:::.::,
:~

.;,.J

Mevsim otelleri, genellikle yerlesim merkezlerinden uzaktadirlar. Bu onlann aym zamanda yiyecek ve diger ihtiyaclarinm
kola yea temin edilmesi imkanmdan uzak olmalan dernektir>.
Ulkernizdeki Mevsimlik otellerin dezavantajlanndan biri de
konum itibariyle yerlesirn bolgelerinden uzak olmalanndan dolayi,
otellerde cahsnnlacak eleman bulmanm sikmtilan yam sira bu
elamanlara yatacak yer saglama onernli bir maliyet getirir.
Bu ve benzeri tur problemlere ragmen, mevsim otellerinin
boyle uzak yerlere insa edilmesinin cesitli nedenleri vardir. Ucuz
arazi, devlet tesvigi, ozel iklimsel kosullar, dogal guzellikler, hava
veya karayolu ile ulasim gibi avantajlarda sozkonusudur. Uzak
olmak; isi veya evi nedeniyle gurultulu kirli ve kalabahk sehir
yasantismdan aynlmayi isteyen konuklar icin daha da cekici olabilir.
Temiz plaji olan, deniz kiyistnda veya daglarda ya da yakmmda

1

"Global Dilsilniip Bolgesel Hareket Edecegiz",Power, Tummuz, 1997, s.57.

2

"Yeni Turizm Master Prograrm Yapilmah", Power, Temmuz 1997, s.58.

3

Brymer, a.g.e., s.103.
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0rrnan

bulunan bir bolgedeki

otel, dinlenmek ve eglenmek

icin iyi

bir yerdir 1.
Turn bu ozellikler dikkate almdiginda

ulkemizdeki mevsim

otellerinin konum itibari ile tiim bu imkanlan saglad1gm1 soyleyebiliriz.

2.1.2.3.

Sezonluk

Olma Ozelligi

Bir sene boyunca isin mevsimlik olusu bir 90k otel ve motel icin
onemli bir faktordilr. Bazi mevsimlik oteller yilda bir sezon acarlar.
Diger konaklama uniteleri, butun sene acik olduklan halde sadece
belli aylarda fazla taleple karsilasirlar?
Y illarca mevsimlik oteller sezonluk olarak isletilrnisler ve bu
yuzden de yazm veya kism acik kalmislardir. Yazhk ve kishk mevsimlik oteller, normal otel hizmetlerini sunarlar ancak mtisteri
profili genellikle tatilci oldugundan onlara eglence de sunmak
zorundadirlar3
Sehirlerdeki
oteller yil in her gunu cahsirlar. Mevsimlik
otellerin cogu ise yaz ve kis otelleridir. Cahsma sezonu ?O ile 180
gUn arasmda degisir ve bu genellikle iklime baghdir. Bazen sezon,
yannm maliyetlerini, isletme maliyetlerini ve kapitalin gerektirdigi
kan getirecek kadar uzun olmayabilir. Pek 90k mesvimlik otel, §U
siralar sezon d1§1 pazarlar gelistirerek her mevsim cahsmak icin
ugrasiyorlar+

Brymer, a.g.e., s.103.
2

Christopher W.L. Hart and David A. Troy, Strategic Hote/*Motel Marketing,
revised edition, Educational Intitute of the American Hotel*Motel Association,
East Lansing, 1986, s.36.

3

Gerald W. Lattin with Marshall C. Warfel and Thomas W.Lattin, Modern
Hotel and Motel Management, third edition, W.H. Freemanand Company, San
Francisco, 1977, ss. 50-51.

4

Brymer, a.g.e., s.104.
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Mevsimlik otellerin sorunlanndan biri de gelirlerin belli bir
sezon kapsamasma ragmen giderlerin tum yil boyu devam etmesidir.
Mevsimlik bir i§letmenin 9ah§mad1g1 veya 90k dustik doluluk oraru
ile 9ah§t1g1 donemlerde bile, elektrik, teknik bakim ve onanm,
personel vb. sabit masraflan oldukca yuksektir.
Faaliyetlerin sezonluk olmasmdan kaynaklanan bir 90k sorun
mcvcuttur. Bu sorunlar ucuncil boltimde ayrintilt bir sekilde ele
aJinacag1 icin bu konuya burada daha fazla deginmk istemiyoruz.
Sadece sonuc olarak, mevsimlik otel i§letmeciliginin ister yaz, ister
kl§ otelciligi olsun diger otellere nazaran pahah bir yatrrtrn oldugunu
soy leye biliriz.

2.1.2.4 Yoneticiler ve Yrmetirn
Mevsimlik otel i§letmelerinde yoneticilik yapan kisilerin. i§
bilgisine sahip olmasmm yam sira, halkla iliskiler, personel
vcrimliligi, ve aktiviteler, teknik bilgiler (ozellikle mevsimlik otel
i<jletmesi servisin zor oldugu uzak bir bolgede ise), gibi rutin
olmayan gunluk problemlerin de tistesinden gelebilmelidir'.
Bu ttir i§letmelerde ozellikle otellerin pazarlanmas1 ayn bir
dikkat ister. Otel yoneticisinin bu konu hakkmda da bir bilgiye sahip
olrnasi beklenir. Aynca, personel ve satm almada oldukca dikkat
isteyen boliimlerdir. Konuya ulkerniz a91smdan bak1ld1gmda
yoneticileri en cok otel pazarlamasmm zorladigim soyleyebiliriz.
Mevsimlik otel isletmelenndeki yoneticilerin ozellikle seyahat
acentasi ve tur operatoru iliski konusunda son derece bilincli ve
uyarnk olmalan 9evrelerinde olup bitenden en kisa siirede haberdar
olmalan beklenir. Ctinku her an bir seyahat acentasmm veya tur
operatorune sahip degi§tirebilecegi gibi islerin bozulup iflas etmeleri
murnkundur. Burada yoneticiye dusen en onernli gorev cabuk
hareket edip varsa alacagmi tahsile gitmek ve bunun yanisira daha
onceden 9ah§t1g1firmalarla isbirligine gidip zaranm en aza indirmek
olrnahdir.

Gee, a.g.e., ss.10-11
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2.1.2.5 Personel ve Ozellikleri
Otel i§letmelerinde devamhlik esastir. Hizmetin btitilnlilgtinti
saglayan, personelin yanhs tavn veya eksik istihdarm, otel
i§letmelerini olumsuz yonde etkiler.!
Otelcilik endiistrisinin emek yogun bir sektor oldugu hemen
herkes . tarafmdan kabul gorrnustur. Tum otel i§letmelerinin,
konusunda iyi yetisrnis nitelikli elemanlara ihtiyaci vardir.
Mevsimlik otel isletmelerinin belki de en onernli sorunu egitilmis
nitelikli eleman sorunudur.
Ozellikle hizmet sektorundeki iirunun uretilirken tiiketilmesi
hizmet sektorunu sifir hatayla calismaya zorlarnaktadtr. Turizm
endtistrisi bu dezavantajtm asabi lmek icin oze ll ikle insan
kaynaklanm 90k iyi egitmek zorundadir.?
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Mevsimlik otel isletmelerinde calisan personelin onernli bir
kismi gecici olarak istihdam edilirler. Cogu zaman da yeterli sekilde
turizm egitimi almamis personel istihdam edilir. Mevsimlik otellerde
konaklayan musteri profili genel olarak tatilci dedigimiz ve bir veya
iki hafta zamandan daha fazla konaklama yapan turistlerden OlU§Uf.
Ulkemizde turizm egitimi veren kurumlarm sayilan hizla
artmaktadir. Ozellikle ara eleman dedigimiz alt kadrolar icin
duzenlenen kurslar (TUREM'ler gibi), otelcilik liseleri, tiniversiteler
sektore hizla eleman yeti§tirmektedirler. Personel ticretlerinin
baslangicta dusuk olmasi ozellikle universite mezunu elemanlann
sektorden sogumalarma neden olmaktadir. Bircok mevsimlik otelde
ara elemanlar otelin bulundugu ccvreden temin edilebildigi icin her
isi begenmeyen ve yapmak istemeyen turizm egitimli ogrencilerin
zaman zaman acikta kaldigi goriilmektedir.

"Otellerde Personel Iliskileri ile ilgili Hukuki Esaslar", Tatil Dergisi, Y1l: 3
Sayi: 5 (Mayis-Haziran) 1993, s. 14.

2

Mehmet Altmay, "Turizm Ogrencilerinin Stajdan Beklentileri: Dogu Akdeniz
Universitesi Ornegi", Turizmde Secme Makaleler:26, TUGEV Yaym No:39
istanbul, 1996, s.1.
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Ticari bir otelde turist, yoneticiyi nadiren gorilr ve oteli
§ehirdeyken gecici olarak kalmacak yer olarak kabul eder. Ancak
yaz veya kis tatil otellerindeki tum kalis suresi icinde 24 saat
boyunca ilgi ve alaka bekler '. Bu tiir otellerde calisan personelin
ki§ilik ozellikleri, tavirlan 90k onernlidir. Bu tilr otellerde
konaklayan turistler ile cahsan personel 9ogunlukla yiiz ytizedir.
<;ilnkti bu tur otellerde kalanlar genellikle otelleri tatil amaciyla
kullamrlar ve her an steak bir ilgi ve alaka beklerler. Sehir
otellerinde i§ amach konaklayanlarm aksine dostluk ve arkadaslik
icin de bol zamanlan vardir. Her an icin calisan personele merak
ettikleri, ilgi duyduklan konularda sorular yoneltebilir, fikir
ah§veri§inde bulunmak isteyebilirler.
S0nu9 olarak misafir ve mevsimlik calisan otel personeli
arasmda sikhkla kisisel il iskiler olusur. Dcstca bir iliski
. yatatabilmek ve tekrar i§ alabilmek icin mevsimlik otel yoneticisinin
sahsen misafirleri ile ilgilenmesi beklenebilir. lyi yonetilen
mevsimlik oteller "ev ve aile konukseverliginin bulundugu ve misafirlerin genis otel ailesinin bir uyesi oldugu izlenimini birakirlar.
Misafirler personel iiyelerine genellikle arkadas goztiyle bakarlar.
Dolayisi ile her calisan personel konukseverlik, steak ilgi ve
misafirlere iyi hizmet konusunda motive edilmelidir-.
2.1.2.6. Cesitli Aktiviteler

Sunabilme

Ozelligi

Mevsimlik olarak cahsan otellerden buyuk olcekli olanlann
yarusira tatil koylerinde ve kis otellerinde degi§ik eglence aktiviteleri
sunulrnaktadrr. Ozellikle tatil koy lerinde duzenlenen animasyon
dedigimiz, turistler ve animatorler tarafmdan birlikte sunulan
eglence ttirii biiyuk ilgi gorrnektedir.f Aynca, dogal oze.llikte
eglendirici donanrn (dogal parklar, hayvanat bahceleri), sportif

Gee, a.g,e., s.Z.
2

Gee, a.g.e., s.2.

3

M. Zekai Bayer, Turizme Girls, lsletme lktisadi Enstitilsil Yaym No:146,
istanbul, 1992, ss. 131-133.
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donatim, kulturel donatim, eglence
altematif sunulabilmektedir.

donatirru

gibi 90k cesitli

2.2. MEVSiMLiK

OTEL iSLETMELERiNDE
DEPARTMANLAR

2.2.1. Onburo
Otel i§letmelerinin beyni olarak kabul edilen onburo ,
mti§terilerin otele geldiginde ilk olarak karsilarnp, islemlerinin
yap1ld1g1, ag1rland1g1 ve yolcu edildigi bolum olarak karsimrza
cikar '. Buradan da anlayacajiirmz uzere bir otelin onburosuna dusen
gorev diger bolumlere nazaran daha fazla dikkat ve ozen gerektirir.
Stirekli goz onunde bulunan onburo personelinin davramslarina
azami bir dikkat gostermesi beklenir. Burada yapilan bir hata,
ornegin; rezervasyon asamasmdaki bir yanhshk ya da ters bir tutum,
. otelin konugunu henuz kazanmadan kaybetmesine yol acabilir.
Konaklama bolumii olan onburo ve personel ile diger
servislerin ornegin, kat hizmetlerininde bulundugu kisim, otelin
standardmi ve prestijini yansitan bir bolurn oldugu icin buralarda
cahsan elemanlarm bu gorev lere ve otelin genel isletme politikasma
uygun olmasi gerekir-.
Onburo elemanlanmn sadece otelde konaklayan misafirler ile
olan iliskilerinde degil turn cahsanlarla olan iliskilerinde dikkatli ve
titiz olmalan gerekmektedir. Ornegin; diger departmanlardan
bildirilen bir eksikligin anmda ilgili departmanlara bildirilmesi
gerekir. Unutulan veya zamanmda iletilmeyen bir mesaj hemen
onburo cahsarum, hem de diger departman calisarum zor durumda
birakabilir.

I
I

1

Fermani Mavis, Orel lsletmeciligi: i!ke ve Kavramlar, Anadolu Universitesi
Eskisehir Meslek Yilksekokulu, Eskisehir 1992, s.159.

2

"Konaklarna Boliimti'', Tatil Dergisi, Y11:3, Sayi. l S (Temmuz-Agustos) 1993,
s.34.
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«Onburo fonksiyonlan ozetle:
1) Odalann satrsi, musterilerin kayitlan ve odalarm tahsisidir.
2) Cevre, otel ve tum ozel faaliyetler hakkmda misafirlere bilgi
iletmek, posta, telgraf ve mesajlann dag1t1m1 gibi hizmetlerin
saglanmas1.
3) Musteri hesaplannm tutulmsi, odernelerin kabulti, kredi
hizmetlerinin tespitidir. D9 temel fonksiyonu yiirilten sorumlulann
yonetim duzeyleri misafirlerle iletisim kurabilecek lisan bilgisine
sahiptir. Pesta. anahtar ve enformasyon zarflan bu fonksiyonun
onemli bir elemamdir!».
Bir 90k mevsimlik otel i§letmesinde ozellikle kiicuk ve orta
olcekli isletmelerde onburo memuru veya resepsiyonist dedigimiz
kisiler musteri kayrtlannm yam sira, santral hizmetlerini de birlikte
· yurii ttir.
Mevsimlik otelleri, ozellikle sahil otellerini tercih eden turist,
zevk icin seyahat eder ve gelecek tatili icin plan yapar ve genellikle
bir yil veya daha sonrasi icin rezervasyon yapar.? Bu ozellik dikkate
ahndigmda onburo 9ah§anmm musteri iliskilerinde ki onemi ortaya
cikar. Onburo personeli tarafmdan otele kabul islemleri yapilan
misafir, sorulannm ve sorunlannm buyuk bir kisrmm bu bolum
cahsanlan ile paylasir. Onburo 9ah§anlan bircok konuda otelde
konaklayan misafirleri yonlendirebilir. Bu yonlendirrneler
neticesinde de zaman zaman yakm dostluklar kurulur. Misafir de
onburo c;ah§anlarma karsi bir gtiven olusur. Bu gtivene dayanarak
misafir bircok gezi ve alisverisi ile ilgili bilgi almak ihtiyaci
duyabilir. Burada onburo 9ah§anma dusen en onernli gorev, otelde
konaklayan misafirin §ikayetine sebebiyet verecek sekilde onerilerde
bulunmamast ve bu onerilerden kazanc saglamaya cahsmamasrdir.

1

Tatil Dergisi, a.g.m. sayi: 16, s.34.

2

Gee, a.g.e, s.12.
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Ulkemizde

ornegini

_ belirli bir komisyon

bircok kereler ya§ad1g1m1z, personelin

karsrltgmda hahci, derici, kuyumcu vb. ticari

faaliyette bulunan kisi ve kurumlan ozellikle onermesi ve bundan
dolay1 da konugun zarara ugrat1lmas1 hem otelin konugunu
kaybetmesine
hem de i.ilkemizin olums..uz tarunrmna neden
olmaktad1r. Burada dikkat edilmesi gereken husus i.ilkemizi ve
Ulkemiz insanlanm kotulerncden. konuklanm1za mi.imki.in oldugunca
ticari bir kazanc beklentisi
olmadan yardimda bulunmanm
gerekliligidir.
iyi bir tatil

ge9iren

tunstm

icten bir tesekkuru,

steak bir

gtillimsemesi bundan sonra ki tatillerinin tumunde olmasa bile bir
k1smmda konakladigi oteli tekrar ziyaret edebilecegi izlenimini
venr.
Aynca i.ilkesine dondugtl zaman konakladigi otelin ve ulkemizin
goni.illi.i bir turizm elcisi olaQileceklerinin de onemli belirtileridir.

2.2.2.

Yiyecek-i~ecek

Buyuk veya kiictlk yiyecek-i9ecek operasyonunun yonetimi pek
90k nedenle zordur. Yiyecek-i9ecek servisi hem iiretirn hem de
servisle ilgili operasyonlan kapsar. Bunun icin yonetici teknik bilgi
ve yetenege sahip oldugu gibi i§ bilgisi ve yetenegine de sahip
olmalidir. Yiyecek-i9ecek departman yoneticisi bir urunun nasil
uretildigini ve tuketiciye nasil pazarland1gm ve bu konunun 90k
sayida ki diger yonlerini bilmelidir. Yiyecek-i9ecek departmam
yoneticisi insanlarla iyi iletisim kurabilmeli ve onlarla etkin bir
sekilde 9ah§abilrnelidir 1.
Ulkemizi ziyarete gelen turistlerin 9ogu, yiyecek ve iceceklerini
kaldiklan otelden temin etmeyi tercih ederler. Cilnku ulkemize gelen
turistlerin buyuk bir kismi daha ucuza geldigi icin paket tur, satm
ahrlar. Genellikle tatil icin odenen ticrete kahvalti ve aksarn yernegi
1

Jack D. Ninemeier, Planning and Control for Food and Beverage Operations,
second edition, The Educational Institute of The American Hotel*Motel
Association, East Lansing, 1987, s.3.
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dahildir. Bazi tatil koylerinde tam pansiyon dedigimiz
kahvalt1s1+ogle+ak§am yemegi) sans sekli yaygindir.

(sabah

Yonetim acismdan bakildigmda, mevsimlik otellerde yiyeceki~ecek bolumunun en buyuk problemleri, personel, egitim, tedarik,
menu planlarnasi ve yiyecek ahrrn olusturur. Mevsimlik otel
i§letmelerinin konuklan, kalis surelerinin uzunluguna bagh olarak
genellikle yiyecek kalitesi ve menu cesitliligi ile ilgilenirler. Kalis
suresi ne kadar uzun olursa yemeklerdeki monotonluk o olcude
problem olur. Yonetim, menu planlamasi, yiyecek sunumu ve ozel
aksam yemegi ile ilgili gelismelerde yaranci olmahdirl.
bzellikle mevsimlik cahsan, buyuk ve kucuk olcekli otellerdeki
yanm pansiyon (sabah kahvaltisi+aksam yemegi) ve tam pansiyon
(sabah kahvalnsi+cgle yernegi+aksam yemegi) tarzmdaki konaklamalarda turistlerin zaman zaman yemekleri sikici bulduklan ve
· seyahat acentalanna sikayetlerde bulunduklanru gormekteyiz. Bu
sorunlann kaynagirn menu planlamasi ve maliyetler olusturur.
Yapilan yanlishklann basmda verilemeyecegi onceden bilindigi
halde taahhut edilen hizmetler icin yapilan sozlesmeler gelir. Bu
sozlesrnelerde yanm pansiyon ve tam pansiyon fiyatlan belirtilir.
Ancak bu fiyatlar 9ogu zaman bos kalmak ugruna verilrnis
gercekci olmayan fiyatlardir. Burada dikkat edilmesi gereken en
onernli nokta ucuz fiyat verildi diye standartlannm altmda hizmet
vermeyi tercih etmekten kacmmarnn gerekliligidir.
Hizmetlerde gorulen eksiklik ve yemek standartlannm 1y1
olrnamagj miisterinin sikayetine yol acabilecegi gibi zaman zaman
otelin bu durumdan dolayi tazminatlar odernesine de neden olabilir.
Otelci, otelini ucuz pazarladi diye menu planlamasmda tahatttit ettigi
standartlann altma duserse, stirekli sikayetler alabilecegi gibi, bir
sonraki seneyi de bastan kaybetmis olur. Otellerin boyle tatsiz
durumlara dusmemesi icin, sozlesme asamasmda gercek fiyatlar talep
etrnesi ve ne olursa olsun otel bes kalacagina ucuz fiyattan
1

Gee, a.ge., s.171.
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doldurahm, extra satislardan farkiru nasil olsa almz dti§tincesinden
bir an once sryrilmalan gerekmektedir.
Maliyetinin altmda yemek veya oda fiyan veren isletmelerin
omrtintin uzun sureli olmadigmi gcrmekteyiz. S1k sik el degi§tiren
otellerin bazilannda sebep istikrarsiz fiyat politikalandir .

2.3.3. Pazarlama
Pazarlama, genellikle reklam, promosyon ve sans terimleri
altmda dusunillmektedir. Bunlar, basanli bir pazarlama programmm
temel birimleridir. Fakat pazarlamanm esas odak noktasirnn tuketiciturist oldugu unutulmamahdir! ..
Otel i§letmelerinde pazarlama anlayisi Avrupa'da II. Dunya
savasmdan sonra gelisme gosterirken, Turkiye'de ilk kez, Hilton ve
Sheraton'da uygulama alam bulmustur.?
Turkiye'de bu tarz pazarlama arasnrmalanrn yapan otellerin
~ogunun bes yildizh ve buyuk sehirlerdeki oteller oldugunu
soylernek pek yanhs olmayacaktir. Bu durum mevsimlik sahil
otelleri acismdan incelendiginde orta ve kucuk olcekli isletmelerde
ayn bir sans ve pazarlama departmarn olmadigirn gormekteyiz.
Buyuk olcekli oteller ve tatil koylerinde ise ayn bir depertman
olmasma ragmen 9ogunlukla seyahat acentalan ve tur operatorleri
ile cahsildigmdan, pazarlama faaliyetlerinde faal olduklanru
soylemek biraz gti9 olacaknr.
Bunun en onernli nedeni tur operatorleri ile anlasma yaparken
otellerin veya tatil koylerinin yurtdisi pazarlamasm1 tamamen tur
operatorlerine birakmalandir. Olumlu tarafi otel veya tatil koyunu
yurtdisi pazarlama masraflanndan kurtanr. Olumsuz tarafi ise otel
veya tatil koyunun asin derecede tur operatorune bagrmli olmasi ve
insiyatifin tur operatorune gecmesi olarak ifade edebiliriz.

1

Gee, a.g.e.,

s. 13 .

2

Denizer ve digerleri, a.g.e., s. 221.
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2.2.4. Personel
«Genis anlamda, personel fonksiyonu, isletmede gorev alan tum
personelin en verimli ve uyumlu bicimde cahsmasim saglayan, isletmenin amaclanna ulasmasiru kolaylasnran faaliyetlerin tumudur.» 1
Yaprlan bir arastirmaya gore tilkemizdeki konaklama
i§letmelerinin % 66.7'sinde personel islerinin muhasebe mtidilrlugti
veya genel mudurluk tarafmdan ytirutiildugi! tesbit edilmistir.
Ara§t1rma kapsammda ki otel i§letmelerinin % 35.6'smm personel
i§lerinin genel mudur tarafmdan takip edildigi tesbit edilmistir. Bu
ara§tirmanm bulgularma gore bu sekilde orgtltlenmis personel
yonetiminde % 93.4 oramnda egitim ve yaptiklan i§ itibariyle,
personel yonetirniyle
ilgili olmayan kis ile r tarafmdan
ger9ekle§tirildigi tesbit edilmistir.?
Yapilan bir diger arastirmada tilkemizde yararlamlan bashca
· istihdam kaynaklan tablo:6'da gosterilmistir.

;

.
ti~

;-~

TABLO 6: TURKiYE'DE
iSTiHDAM

YARARLANILAN

BASLICA

,,

istihdam

Kaynagi

%

!~ ve !~<;i Bulma Kurumu

4.5

Gazete llanlan

5.5

Diger Isletmelerden Transfer

3.5

Turizm Egitirn Kurumlan

20.0

Basvurular Degerlendirilerek

23.0

Kisisel Baglann ve Tavsiyeler

42.0

Digerleri

1.5

TOPLAM

100.0

Mavis, a.g.e. s.306
2

,:&
I

KA YNAGI

Kaynak: Tatil Dergisi, Say1:28, Y11:5, s.28
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"Isgiicunii Verimli Kullanma Teknikleri", Tatil Dergisi, sayi:28, y11:5, s.26.
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Ara§tirmanm bulgulan bize, kisisel baglanti ve tavsiyeler yolu
ile istihdam kaynagmm % 42 ile en 90k basvurulan yontem oldugunu
gostermektedir. Burada dikkat edilecek en onernli husus adama gore
i§ ilkesi degil, ise gore nitelikli eleman ilkesinin gozardi edilmemesi
gerektigidir. Aynca gazete ilanlan ve diger yonternler gibi mali
ktilfetin olmarnasi bu yontemin hala yaygm olarak kullamlmasma
neden olmaktadir.
«Su anda diinyada 255 milyon kisiye istihdam olanagi saglayan
turizm sektoru onumuzdeki 10 yilda 130 milyon kisiye daha istihdam
alam yaratacak. Kalkmma ve !§birligi Orgutu (OECD) i.iyesi ulkeler
arasmda turizm sektorunun encok istihdam alam yaratacagi i.ilkelerin
ba§mda ABD 2 milyon 353 bin kisi ile ilk srrayi ahrken Ti.irkiye 897
bin ile ikinci sirada bulunuyor. Di.inya Turizm ve Seyahat Konseyi
(WTTC)'nin yaptigi arastirmaya gore Ti.irkiye oni.imi.izdeki 10 yilda
turizm alanmda yaratacagi 897 bin kisilik istihdam alam yi.izde
35 .5'hk bir artisi ifade ediyor.» 1
Tablo 7'de gorecegimiz gibi, Ti.irkiye a91smdan oldukca limit
verici gorunen yeni i§ imkanlarinm
dogrnasi i.ilkemiz adma
sevindiricidir. Burada dikkat etmemiz gereken onernli bir hususda,
istihdam edilecek personelin egitiminin yam sira staj donernlerinin
daha verimli gecmesi icin onlernler almmasmm gerekliligi ve
hizmetici egitimlerin yaygmla§t1nlmas1d1r.

1

"Turizm, Ekonomiyi, Sosyal ve. Siyasal Yasarm Gelistiriyor",
sayi: 163 (Agustos), 1997, s.16
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TABLO 7: Diinya'da Seyahat
istihdam
ULKE ADI

Endiistrisinin

Yaratacagi

1997 /2007
ARTIS YUZDESi

YE Ni

ts SA YISI
(Bin)

ABD

17.6

2.353.14

TORKiYE

35.5

8907.21

MEKSiKA

23.0

528.74

KAN ADA

27.0

517.92

ALMANYA

12.7

495.84

JAPONYA

5.3

321.59

iNGil.,TERE

8.4

299.79

iSPANYA

13.3

295.68

AVUSTRALYA

28.0

274.38

iTALYA

8.5

233.15

FRANS A

6.6

181.75

HOLLAND A

11.8

85,79

YENi ZELENDA

30.3

59.52

YUNANiSTAN

11.0

55.91

iSVi<;RE

12.4

49.05 ,,

PORTEKiZ

7.3

46.43

BEL<;iKA

7.3

45.66

FiNLANDiYA

18.6

44.41

DANiMARKA

9.5

28.89

iRLANDA

15.7

27.15

iSVE<;

5.2

21.12

AVUSTURYA

3.7

19.25

NOR VE<;

4.5

10.95

iZLANDA

21.4

3.66

LUKSEMBURG

9.3

2.49

Kaynak: Tursab, sayi: 163, Agustos 1997, s. 16
Mevsimlik otel isletmelerinde ozellikle orta ve kucuk olcekli
otellerde ayn bir personel (insan kaynaklan) departmam yiiksek bir
maliyet getirecegi icin pek olusturulmamaktadir. Bunun sonucunda
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da sorunlara bir turlu cozum getirilememektedir. Zaman zaman
turizm otelcilik veya insan kaynaklan ile ilgili bir egitimi olmayan
idareci pozisyonundaki kisiler ile turizrn-otelcilik egitimi alrms ve alt
kadrolarda bulunan personel arasmda anlasmazhklar olmakta ve
bugtin bir 90k turizm egitimli kisiler sektorden umduklanm bulamadiklan icin baska alanlara yonelmektedirler.
Mevsimlik otellerdeki sezonluk istihdam, bircok sorunu
beraberinde getirmektedir. Isletmeler btiyiikli.iklerine gore insan
kaynaklan departmarn olusturup egitimli uzman kisilerden faydalanma yoluna giderlerse sorunlarda gozle gorulur bir duzelme
olacagi muhakkaktir.
2.2.5. Kat Hizmetleri
Uluslararasi otelcilikte kat hizmetleri, housekeeping olarak
ifade edilmektedir. Housekeeping bir otelin temizligi, dekarasyonu
· ve bakimi go rev lerinin yunituldugu bolumdur. I
Otellerde, kat hizmetleri departmanma bagh olan bolumler,
genellikle, camasirhane, terzihane, bahcivan kadrosunun oldugu
bolurn, tum oda temizleyicilerinin bolumii, cam silicileri ve ofis
temizleyicilerinden olusur-.
Mevsimlik otel isletmelerinde personel sorununun si.irekli
yasandigi bolumlerden biri de kat hizmetleridir. Bazi isletmeler, kat
hizmetlerinde cahsan personeli her sene istihdam edemezler. Bunun
neticesinde de her ne kadar ise basvuru esnasinda savcihktan sabika
kaydi istense de, bu yontern tek basina bazi sorunlara cozurn
degildir. Otelde konaklayan miisterinin esyasmi habersizce alan ve
ancak musterinin bir sikayeti neticesinde tesbit edilip isine son
verilen personelin yerine istihdam edilecek kisinin isletmenin ihtiyac
duydugu anda temin edilmesi de oldukca guctur, Aynca boyle bir

Meryem Akoglan, Otel ijletmelerinde Kat Hizmetleri Yonetimi, Anadolu
Universitesi Eskisehir Meslek Yiiksekokulu, Ankara, 1993, s.3.
2

"Hotelleri Ayakta Tutanlar: Housekeeper'lar", Hotel Dergisi, Sayi: 2 (Mart),

1996, s.84

-

.J

::1,

:=,
.l
)

i -~

• c:,
.~

•
•I
I
I

SU
olaym varligt otelin gtivenirligini olumsuz yonde etkileyecegi gibi
htz.la musteri kaybma neden olabilir. Boyle tatsiz durumlarla
kar§ila§mamak icin, baslangictan itibaren kimlere ve hangi sartlar
dahilinde cahsilacagi belirlenirse her sene yeniden kat hizmetleri icin
personel arayismdan kurtulunur. Bu yontem kat hizmetleri haricinde
diger departmanlar icinde uygulanmalrdrr. En azmdan isletmelerin
bilytikltigtine gore her departman icin gtivenilir bir cekirdek kadro
olu§turulabilir ve bu cahsanlara her sene icin i§ garantisi verilebilir.
Hatta 90k onernli pozisyonlar icin cahsilmayan donemler icinde
dil§tik te olsa bir odemede bulunulabilir.
Mevsimlik otellerde kat gorevlisi olarak cahsanlardan bir kisnu
turistik tesislerin bulundugu yakm cevrelerden temin edilirler.
Kislan evde oturup aileleri ile ilgilenenlerin yam sira tanm
kesimlerindende ornegin; zeytin, pamuk, frndik vs. gibi cahsip
. yazlan da otellerde calrsanlarin sayilan az de gildir. Otel
isletmelerinde bu durum daha 90k alt kadrolarda cahsan kisilerde
goze carpar. Her yaz isinin oldugunu bilen isgoren bunun verdigi
rahathkla da sezon bitiminde tanm kesiminde veya evinde diledigi
gibi cahsabilir. Bu durum otelciye de guven verir. Tamdigi, bildigi
bir personeli her zaman tercih eden otelci en azmdan cekirdek
dedigimiz kadrolan olustururken mutlaka kat hizrnetleri icin de
gtivenilir isgorenleri dikkate almak zorundadrr.
Otellerin yatinrn asamasmda kat hizmetleri yoneticilerinin
goruslerine basvurmasi, zamanmda ve dogru kararlar almmasma
yardimci olabilir. bzellikle kat ofisleri, personel asansorleri, kayip
esya deposu, yedek malzeme deposu v .b. durumlarda bir kat
yoneticisinin, yatmma bakisi ile otel yatmrncisi ve mimarm bakis
a91s1 ve degerlendirmesi oldukca farkhdrr+. Yatinm asamasinda
konusunda uzman kisilerin gortlsleri her zaman dikkate almmahdir.
Turizm sektorunde egitimin, nitelikli personelin yamsira isini
profesyonelce organize edecek turizm yatmmci ve isletmecilcrine
ihtiyac oldugunu soylemek yanhs olmayacaktir.
Hotel Dergisi, a.g.m. Sayi: 2 (Mart) 1996, s.86
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2.2.6. Muhasebe
«Otel isletrnelerinde muhasebenin
siralana bilir:

arnaclan asagidaki sekilde

- Isletmenin varhk ve kaynaklanyla ilgili deger hareketlerinin
ayit ve kontrolunu saglamak,
- Otel departmanlarmm herbirinin toplam gelir ve giderler
-~indeki payim tesbit etmek, sonucta isletmenin bir butun olarak
gelir ve giderlerini belirlemek,
- Musterilere sunulan mal ve hizmetlerin maliyetlerini
yernek ve icki fiyatlan gibi) tesbit etmek,

(oda,

- Talebin dusuk oldugu donernlerde fiyat indirimine gidilmesi
urumunda, bu fiyatm alt suunru belirlemek,
- Kisa ve uzun donernli yatmrn ve pazarlama politikalannm
belirlenerek gelecekteki kazanc ve kayrplanrn tesbit etmek,

.a
)

. .,
I

- Gecmis hesap donemlerindeki
ilgiler saglamak,

bilgilere dayanarak istatistiki

- Isletme yoneticilerinin saghkh karar alabilmeleri ve isletmeyi
asanh bir sekilde yonetebilrneleri
icin gerekli bilgileri
aglamak tir .1 »
Tum bu islemlerin dogru ve zamanmda yapilabilmesi icin her
elin iyi bir muhasebe departmanma sahip olmasi gerekmektedir.
Otel isletmelerinde I Ocak-31 Arahk itibariyle yapilan
uhasebe uygulamalanrn tablo 8'de kolayca gorebiliriz:

Denizer ve digerleri, a.g.e., s.166.
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T ABLO 8: Otel Isletmelerinde

Muhasebe Islemleri

-1 OCAK: A91h§ Bilancosu
bnbilro islemleri (Rezervasyon,
mti§teri kayit, kabul, kasa islemleri
vb.)

Faaliyet departmanlan (Yiyecekiyecek, yardimci faaliyetler)
Satmalma-depolama iiretim-satis
Yevmiye Defteri
Bilytik Defter

GENEL MUHASEBE

Ayhk Mizanlar

Genel Gecici Mizan
Envanter Islernleri
Kesin Mizan
Kapanis lslemleri
31 ARALIK: Donern Sonu Mali
Tablolar (Bilanco, Gelir Tablosu Fon
Akim Tablolan).
Kaynak: Denizer ve digerleri, a.g.e., s.167.

•

Tablo 8'de; «Muhasebenin temel ilkeleri ve yapilan islemlerin
diger isletme (uretim , ticaret) ttirlerinden farkh olmadigi gorulmektedir. Fark, otel i§letmelerinde gelir getiren departmanlarm
( odalar, yiyecek ve icecek vb) birden 90k olrnasi ve bu
departmanlann herbirinin otelin toplam karma olan katkisinm tesbit
edilmesinde ortaya cikrnaktadir. Nitekim, onburo islemleri ile
faaliyet departmanlan, disindaki islernler genel muhasebenin
konusuna girmekte ve tum isletmeler tarafmdan uygulanmaktadir.1»

II

1

Denizer ve digerleri, a.g.e., s.166.
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Buradan cikaracagirrnz sonuclardan biri de otel isletmeleri,
bulunduklan konuma gore mevsimlik olarak isletilseler bile,
rnuhasebe islemleri yillik donemleri kapsar ve siireklilik arzeder.

2.2.7.

Giivenlik

«Otel isletmelerinde her zaman olaganustu
labilir. Bu olaylann en onemlileri:

olaylarla karsilasi-

- yangm
- olum
- kaza

- esya kaybi, otelin tesis ve demirbaslanna musteriler tarafmdan
yap1lan zarar,
~

- hirsizhk,

:

- 90k asabi insanlann kasten yaratngr olaylar
- sarhosluk'tur.»

I

ister buyuk ister kucuk olsun her otelin kendine gore guvenlik
bolurnu ve personeli vardir. Bu departman ozellikle mevsimlik
otellerde biiyuk onern arzeder. Ctlnkii, sezonluk olarak cahsan
otellerden buyuk bir kisrm faaliyetlerinin bitiminden bir sonraki
sezona kadar hizmete kapatihrlar.
Burada da istihdam yonunden muhasebe departmaru ile
benzerlikler dikkati ceker. Otel mevsimlik olabilir, fakat guvenligi
aynen muhasebe gibi surekli olmahdir,
Otel kapandiktan sonra da guvenlik bolumunun isi devam eder.
Otelin kapah oldugu donernlerde de hirsizhk, sabotaj, yangm vb.
gibi durumlarla karsilasmamak icin mutlaka guvenlik bolumunde
ihtiyac kadar devamh personel istihdam edilmelidir.
«Turkiye'de 24 saat bakim-onanm hizmeti veren tek guvenlik
sirketi olan MGS, otel ve tatil koylerinde ozellikle ihtiyac duyulan
tum guvenlik sistemlerini, Yangm Uyan, Giris-Cikis Kontrol ve
Olah ve Korzay, a.g.e., s.373 .

.J

t

•

54

Kapah Devre Sistemleri olmak uzere li9 ana bashk altmda
i,

wpluyor.»1
Bu sistemleri kullanan otellerin genellikle buyuk olcekli oteller
ve tatil koyleri oldugunu gormekteyiz. Ancak zamanla orta ve kticuk
isletmelerde de bu gilvenlik sistemlerinin uygulanacagm1
619ekli
pek de yanhs olmayacaktir. Otellerin biitcesine gore, bu
50ylemek
sistemler mtimkun olan en kisa zamanda tum otellerde kullarulrnahd1r.
2.2.8. Teknik Hizmetler
«Teknik hizmetler bak1m-onanmm teknik faaliyetlerini kapsar:
- elektrik,

guclu ve zayif akirnlar,

acil durum kaynaklan

( elektrik grubu)
- lletisim, ic ve d1~ iletisim aglan (telefon, fax, bilgisayar)
- isitma ve klima sistemi
- su dagrnm ve pis su bosaltma sistemleri
- yangm alarm ve korunma sistemi
- kaba insaat, yani: -metal ve beton yapilar
-duvarlar
-camh yiizeyler ve bu ytizeylerin izolasyonu
Burada tabii ki kesin bir liste soz konusu degildir. Ciinkti her
binaya ve her faaliyet turune gore ayn birer liste yapilabilir.?»
"Teknik servis departmanmm fonksiyonlan
a~ag1daki konularda toplanmaktadir."?

genel olarak

Ayse Ayanoglu, "Giivenlik Sistemi Degil, Giivenilir Bir Sistem Kurun."
Gastronomi Dergisi, sayi.Zt), 1997, s.66.
2

Manuela Sechilanu, Konaklama Islermelerinde Bakim Onanm, Konaklama
Isletmelerinde Bakzm-Onarzm Semineri:Angers
(Fransa) Universitesi
i§birligiyle, TUGEV yayiru (22-26 Ocak) 1996, Otel Kervansaray-!stanbul

s. 5
3

Denizer ve digerleri, a.g.e., s. 234.
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- Bakim-onanm,
-Enerji tasarrufu,
-Enerji yonetimi,
-Diger boltlmlerle iliskiler (bilgi akisi),

-D st

yonetimle iliskiler,

-Guvenlik,
-Arac ve gerec kullamrm hakkmda bilgilendirme.
Ulkernizdeki otellerde ister mevsimlik olsun ister yil boyu
~ali§S1Il buyilk oteller dismda teknik departmana rastlamak oldukca
gUy gortmmektedir.
Antalya, Kerner, Kas ve Izmir yorelerinde yaklasik olarak 35
. tesiste yapilan incelerneler sonucunda otelcilerin bakim olayirn
bilmedikleri, sezon kapandigmda otellere sadece bir bekci koyarak
baklm isini bir sonraki sezon acihsma kadar erteledikleri tesbit
cdilmi§tir.l
Otel isletmelerinin buyuklugune gore mutlaka teknik hizmetler
icin yeterli sayida konusunda deneyimli elernanlar istihdam
edilmelidir. Ozellikle buyuk sehirlerdeki bes yildizh otellerin
geryekten her ihtiyaca gore ve isin gerektirdigi niteliklere sahip
profesyonel kadrolar olusturduklan bilinmektedir. Bu oteller butun
bir yil cahstiklan icin gecici istihdam gibi sorunlan olmamaktadir.
Mevsimlik olarak faaliyette bulanan orta ve kucuk olcekli otel
isleunelerinde tum yil boyunca cahsacak cekirdek kadrolar mutlaka
olusturulmahdir.
Bu tiir otel islemelerinde mevcut otel teknik
ekibinin yarusira bazi isler, disardan firmalara verilebilir. Ornegin;
elektrik bakim ve onanmi, asansor, klima, su tesisati, sogutma vb.
bolumlerin periyodik bakimlan yamsira, gunluk anzalan icin de

"Aysberglerin Goriinmeyen K1sm1: Teknik Departmanlar", Hotel Dergisi, sayi:
2 (Mart) 1996, : s.108
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otel d1§mdan ekiplerle cahsalabilir. Tabii ki burada dikkat edilmesi
oereken en onemli husus 24 saat boyunca bu hizmetlerin otelin kul:::,
· lanimma tahsis edilmesi ve otelin ihtiyac duydugu anda bu hizmetlerin karsrlanmasrdir. Burada da unutulmamasi gereken en onemli
husus i§letmenin buyuklugu ne olursa olsun, teknik hizmetlerden
anlayan kisilerin otel · icinde 24 saat boyunca bulunmasmm
gerekliligidir.

2.3. TURKiYE'YE

GELEN TURiSTLER'iN
GORE DAGILIMI

BOLGELERE

Ulkernizi ziyaret eden turistlerin bolgelere gore dagihrruni
vermeye calisirken buradaki amacimiz, hangi bolgelerde ve hangi
aylarda yogunluk yasandigiru ortaya cikarmak ve bu yogunluktan
kaynaklanan bazi sorunlan incelemeye cahsmaktir.

2.3.1. Turist

Sayrsi ye Turizm Gelirlerinin
Gore Dagilnm

Yillara

Turkiye'ye gelen turistlerin sayisi ve turizm gelirleri yildan yila
arns gostermektedir. Bu artislan Tabla 9 yardirmyla gorebi liriz.
TABLO 9: Tiirkiye'ye
Gelirlerinin
YIL

Gelen Turist Sayrsi Ve Turizm

-

Yrllara Gore D ~
TURiST

SA YISI

TURiZM GELiRi
(milyon

1991

5.517 .897

2.654

1992

7.076.096

3.639

1993

6.500.0638

3.959

1994

6.670.618

4.321

1995

7.726.886

4.957

1996

8.614.085

5.800*

$)

(*) Tahmin
Kaynak: Tiirkiye Turizmi ile ilgili Secilmis Veriler 1996, TYD
(Turkiye Turizm Yatmrncilan Dernegi, 1997, s.2 (Turizm
Bakanhgi ve Merkez Bankasi)

I
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VII. Plan doneminde tilkemizi ziyaret edecek yabanci turist
say1smm 13-17 milyon civannda olmasi beklenmektedir.!

2.3.2. Turist Sayisi ve Turizm Gelirlerinin Aylara
Gore Dagilrmlarr
Tabla 10 yardirrnyla gorecegimiz bu dagihmda, 1994-19951996 yillan itibariyle oze.llikle Temmuz-Agustos-Eyltil aylannda
rurist sayisuun hizh bir artis gosterdigini goriiyoruz. Her ti9 yilda da
Ocak aymdaki turist sayismm en dusuk duzeyde oldugunu ve NisanEkim aylan arasmda sayilann genelde ytiksek oldugunu gortiyoruz.
TABLO 10: Tiirkiye'ye
Gelirlerinin

Gelen Turist Sayrsi ve Turizm
Aylara Gore Dagrhrru

Turist S ayisi

1996

1995

1994

Turizm Geliri Turist Sayrsi
(rnilvon $)

Turizm Geliri Turist Say1S1 Turizrn Geliri
(milyon $)
(milvon S)

Ocak

267.658

134

274.680

164

283.616

173

Su bat

301.811

136

302.407

155

324.910

175

Mart

394.107

171

368.195

183

537.452

206

Nisan

468.550

249

535.462

279

556.109

307

Mayis

644.589

340

732.394

419

874.942.

446

Haziran

671.333

409

810.419

559

902.105

693

Temmuz

820.386

497

1.008.709

632

U06.242

Agustos

899.189

673

1.070.234

837

1.153.755

Eyllil

773.

632

1.054.234

734

1.117.429

Ekim

695.471

601

836.025

595

909.397

Kasun

392.040

294

393.023

225

452.325

Aralik

341.530

185

340.467

175

395.893

6.670.618

4.321

7.726.886

4.957

8.614.085

TOP LAM

5.800*

(*) Tahmin
Kaynak: Turkiye Turizmi Ile ilgili Secilmis Veriler 1996,
Tiirkiye Turizm Yatmmcilan Dernegi, Mayis, 1997, s.3 .
1

DPT: Yedinci Be:j Yzlllk Kalkinma Planz 1996-2000., Ankara, 1995, s.162
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2.3.3. Turistlerin Bolgclere

Gore Dagrlmu

Bolgeler itibari ile gelen turistleri incelemeden once tabla 11
yard1m1yla, Turkiye'ye gelen turistlerin bashca turistik merkezlere
gore dagihrrum inceledigirnizde 1994-1996 yillan arasmda
Antalya'nm gelisme gostererek 1994-1995 yillan arasmda turist
say1smm daha fazla oldugu Istanbul'u 1996 yihnda geride birakngi
oortilmektedir. Aynca Mugla'nm 1994'deki
714.233 olan sayismin
b
.
1996'da 1.084.444 turiste ulasngmi goruyoruz,

TABLO

11: .Turkiye'ye Gelen Turistlerin
Merkezlere

iL

Baslica Turistik

Gore Dagihrru

1994

%

1995

%

1996

%

Antal ya

1.198.238

18.0

1.939.477

25.1

2.540.965

29.5

Istanbul

1.931.664

29.0

2.007.691

26.0

2.437.680

28.3

Mug la

714.233

10.7

1.005.894

13.0

1.084.444'

12.6

Izmir

405.028

6.1

538.188

7.0

467.981

5.4

Aydin

273.469

4.1

274.188

3.5

300.857

3.5

Diger

2.147.986

32.1

1.961.448

25.4

1.782.158

20.7

Top lam

6.670.618

100.0

7.726.886

100.0

8.614.085

100.0

Kaynak: Turkiye Turizmi Ile tlgili Secilmis Veriler 1996,
Turkiye Turizm Yatmmcilan Dernegi, Mayis, 1997, s.6.
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2.3.3.1 Karadeniz Bolgesi
Karadeniz Bolgesi, 141.156 km2 yuzolctimtl ile Turkiye'nin %
18'ini olusturur.! Konaklama istatistikleri Biilteni 1996'ya gore
Karadeniz Bolgesindeki yatak ve geceleme sayilan Grafik 2'de
gosterilmi§tir.
Grafik 2: Karadeniz
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T
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Iii Yatak

500000

.:l Yabanci
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200000
, 00000

T

7706

0

Kaynak: Konaklama

i statistikleri Bidteni 1996, s.11

Grafik 2'de gordliglimliz gibi Karadeniz Bolgesindeki 7706
yatakta; 800572 yerli ve 102.489 yabanci gecelemesi gerceklesmistir.
S0nu9 olarak, Karadeniz Bolgesinin, dogal gtizellikleri yam
sira, termal sularmm zenginligi ve diger ozellikleri yerli ve yabanci
turistlere yeterince tanitilmamis ve turizm'den almis oldugu pay
diger bolgelere nazaran kucuk kalrmsnr. Konaklama tesislerinin az
olusu ve Dogu Karadeniz kiyi bandi karayolunun srk sik heyelan
sonucu tikanmasi bolge turizminin olumsuz etkilenmesine neden
olmustur.?
1

Aydogan Koksal, Tiirkiye Turizm Cografyasi, Birinci Baski, Gazi Buro
Kitabevi, Ankara, 1994, s.16.

2

Koksal, a.g.e., s.29.

I
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2.3.3.2 Marmara Bolgesi
Marmara Bolgesi, 67.306 km2 yuzolcumu ile Ttirkiye'nin %
8.5'ini olustururken, Guneydogu Anadolu Bolgesinden sonraki ikinci
kti9tik bolgedir.'
Marmara Bolgesindeki yatak ve geceleme sayilan Grafik 3 'te,
Konaklama Istatistikleri Btilteni 1996'ya gore verilmistir.
Grafik 3: Marmara Bolgesi Yatak ve Geceleme
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Kaynak: Konaklama lstatistikleri Biilteni 1996, s.11.
Marmara Bclgesindeki 63.777 yatakta; 2.890.774 yerli
gecelemenin yam sira 5.445.825 yabanci geceleme ger9ekle§mi§tir.
Daha once tablo 11 'de gordugumuz gibi bu bolgede bulunan
istanbul Ili'nin, gelen turist siralamasinda ilk siralarda yer aldigim
ve bolgenin turist potansiyeli en fazla olan il'i oldugunu soyleyebiliriz.

Koksal, a.g.e., s.32.

I
I
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2.3.3.3 Ege Bolgesi
Ege Bolgesi, 79 .139 km2 yuzolcumu
ile Tiirkiye'nin %
10.2'sini olusturur.! Konaklama lstatistikleri Bi.ilteni 1996'ya gore
Ege Bolgesindeki yatak ve geceleme sayilan grafik 4'te gosterilmistir.

Grafik 4: Ege Bolgesi Yatak ve Geceleme
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Kaynak: Konaklama lstatistikleri Biilteni 1996, s.11.
Ege bolgesindeki 93.225 yatakta; 2.502.591 yerli geceleme ve
6.997 .243 yabanci gecelemesi gerceklesrnistir. Tabla 11 'de Mugla,
Izmir ve Aydm illerinin, gelen turist siralamasinda bu bolgenin en
yogun illeri oldugu gortllmektedir.
Birinci derece deprem kusaginda bulunan Ege Bolgesinin
Turizm Plarn'nm yapilmasi ve uygulanmasmm yam sira yannmlann
bu hususta dikkatli olmalan gerekmektedir. Tesislerdeki altyapi

1

Koksal a.g,e., s.45

U.L..

eksikliginin yarn sira egitilmi§ eleman ihtiyact bu bolgenin sorunlan
arasmda yer almaktadir.
H·

~-

2.3.3.4. Akdeniz Bolgesi

'

Akdeniz Bolgesi, 118.165 km2 yi.izol~i.imi.i ile Ti.irkiye'nin %
15.2'sini olu§turmaktadir.1 Akdeniz Bolgesindeki yatak ve geceleme
say1lan, Konaklama 1statistiklei Btilteni 1996'ya gore Grafik 5'te
gosterilmi§tir.

Grafik 5: Akdeniz Bolgesi Yatak ve Geceleme Sayrlari
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Kaynak: Konaklama istatistikleri Biilteni 1996, s.11.
Akdeniz Bolgesindeki 105.801 yatakta; 2.817.538 yerli gecelemenin yam sira 11.872.274 vabanci gecelemenin ger9ekle§tigini
Grafik S'te gori.iyoruz. Table 11 'de, gelen Turistlerin Bolgelere
Gore dagmuhnda sadece Antalya'nm bu dag1hmda, bolgenin en
onernli turist merkezi oldugun goruyoruz.

I
I
I
I

1

Koksal. a.g.e., s.63.

I
I
I
I
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Turkiye Turizmi'nin baskenti olarak tabir edilen Antalya ve
~evresinde turizm mevsiminin on iki aya yayilmasi ile ilgili cahsmalann devam etmesi, bu bolgeye olan talebin artmasma neden olmaktadir. Diger bolgelerimizde oldugu gibi Akdeniz bolgesinde de turizmin geli§imi bir 90k sorunu da beraberinde getirmistir. Calismam1zm ucuncti bolumunde yer alan sorunlar, Ttirkiye'deki ozellikle
mevsimlik olarak faaliyette bulunan tesisler acismdan ele almrrnstir.

i~ Anadolu

2.3.3.5

Bolgesi
!9 Anadolu Bolgesi 151.176 km2 yuzolcurnu ile Turkiye'nin %
19.5'ini olusturur, Alan btiyiikltigi.i bakimmdan Dogu Anadolu
Bolgesinden sonra ikinci sirada yer ahr-. Konaklama !statistikleri
Bi.ilteni 1996'ya gore bolgenin yatak ve geceleme sayilan Grafik
6'da gosterilmi§tir.
Grafik 6: i<; Anadolu Bolgesi Yatak ve Geceleme Sayilari
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Kaynak: Konaklama lstatistikleri Biilteni 1996, s.11.
Grafik 6'dan gordugumuz gibi 22.739 yatakta; 1.769.384 yerli
gecelemenin yarusira 1.008.981 yabanci geceleme gerc;ekle§mi§tir.

1

Koksal, a.g.e., s.81.

II
I

I
ic; Anadolu Bolgesi ozellikle tarihi eserler yontinden zenginligin
yamsua termal olanaklar, rnagaralat vontindende oldukca zengin ,bir
bolgemizdir.

2.3.3.6 Dogu Anadolu Bolgesi
Dogu Anadolu Bolgesi, 163.055 km2 yi.izolc;i.imi.i ile Turkiye
topraklannm % 21 'ini olu§tururken, alan bak1mmdan en bi.iyi.ik bolgemizdir.1 Dogu Anadolu Bolgesindeki yatak ve geceleme sayilan
Konaklama istatistikleri Bulteni 1996'ya gore Grafik 7'de gori.ildi.igi.i
gibidir.
Grafik 7: Dogu Anadolu Bolgesi Yatak ve Geceleme
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Kaynak: Konaklama lssatistiklert Bulteni 1996, s.11.
Grafik 7'de gordi.igi.imi.iz gibi 4.688 yatakta; 356.709 yerli
gecelemenin yam sira 87 .169 yabanci geceleme olmustur. Bolgenin
yatak kapasitesi ve ger~ekle§en gecelemelerden de anlayacag1m1z
uzere Dogu Anadolu Bolgesinde tamtim ile birlikte yatmmlara da
ihtiyac vardir. Tarihi zenginliklerin yam sira, dag turizmi ve k1§

1

Koksal, a.g.e., s.95.

65
sporlan icin de zengin bir kaynaga sahip olan bolgenin biran once
ulkemiz turizminde etkin olarak yer alacagiru umuyoruz.

2.3.3. 7 Guneydogu

Anadolu Bdlgesi

Giineydogu Anadolu Bolgesi 57.171 1an2 yuzolcumu ile bolgelerimiz arasmdaki en kucuk alam kapsamaktadir.!
Bolgenin yatak
kapasitesi ve gecelemeleri, Konaklama Istatistikleri Bulteni 1996'ya
gore Grafik 8'de gosterilmistir.
Grafik 8: Guneydogu Anadolu Bolgesi
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Kaynak: Konaklama lstatistikleri Biilteni 1996, s.11.
Grafik 8'den gordugumuz uzere 3.588 yatakta; 352.395 yerli
gecelemenin yam srra 34.507 yabanci geceleme gerceklesmistir.
Tarihi eserler bakimmdan zenginligin yam sira daglar ve az sayidaki
kaphcalar bir plan dahilinde ele almarak turizme daha aktif bir plan

1

Koksal, a.g.e., s.107

•
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dahilinde ele almarak turizme daha aktif bir katilrm saglanabilirse,
bolgeye onemli katkilar saglanacagi aciktir. l
Cografi bolgelerimiz arasmda yogunlugun en fazla yasandrgi
bolgeler Akdeniz, Ege ve Marmara olurken turistik illerin bir
~ogunun bu bolgede yer aldigirn gormekteyiz. Bu bolgelerimiz
dismda kalan diger bolgelerirniz ise turizmin en az gelistigi bolgeler
olarak dikkati cekmektedir.?
Bolgelerimize gore yatak ve geceleme sayilanm asagidaki
haritada topluca gormek mi.imki.indi.ir.

I

1

Koksal, a.g .e., s.111.

2

Fiisun Baykal Soykan, "Bazi Turistik Gostergelere Gore Tiirkiye'de Turizmin
Cografi Dagihrm ve Aylar Itibariyle Ozellikleri'' Turizm Yilligi 1993, Tiirkiye
Kalkmma Bankasi, Ankara, 1993, s.52.
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U<;UNCU BOLUM
TURKiYE'DE MEVSiMLiK OTEL
iSLETMELERiNiN GUNCEL SORUNLARI

3.1. PLANSIZ

GELiSME VE AL TYAPI SORUNLARI

Eldeki kaynaklarla, istenilen hedeflere ulasmaya yarayacak
yoritemler ve kurallan plan olarak tarumlayabiliriz, llk asamada
turizm yatinm projeleri, ikinci asamada sektor ve bolgede
gerceklestirilen programlar, ucuncu asarnada plan ve programlann
bir araya getirildigi makro plan, ulusal stratejiler turizm
planlamasim olusturur.!
Turizme acrlan her turistik bolge icin planlama temel bir
faaliyet olarak kabul edilmesine ragmen, planlama yapilmadan
gelismis olan bolgelerdeki plansizhk bircok sorunuda beraberinde
getirmektedir. 2
Plansiz gelismenin olumsuz sonuclanrn bir 90k turistik
bolgemizde gormek mumkundur. Ulkemizde genellikle sahillerimizdeki tesislerin mevsimlik olarak cahstiklan, kis ni.ifusuna gore
planlanan elektrik, su ve kanalizasyon, ulasim, saghk hizmetleri vb.
hizmetlerin turistlerin yogun oldugu (Haziran-Ternmuz-AgustosEyli.il) aylarda talebi karsrlayamadrgi ve kaynaklann yetersiz kaldigi
gorulmektedir.

1

Arslan Sonat, "Cevrenin Turizm Planlarnasi lcindeki Yeri", Kusadasi
Belediyesi 2. Ulusal Turizm Kongresi (21-23 Kastm) 1991, Cevre Sorunlan
Cahsma Grubu Raporu, Kusadasi, 1991, s.173.

2

Orhan lcoz, "Turizm Sektorunde Plan ve Planlamanm Onerni", Turizm Y1llzg1
1993, Tiirkiye Kalkmrna Bankasi A.5. 1993, s.89.
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Devlet ile Ozel sektorun isbirligi icinde olmalan, turizmin iist
yapmm yarnsira altyapmm da gelisimine bagh ozelligi acismdan
onem arzetmektedir.!
!nsanlann ihtiyaclanm

karsilamak

icin kullamlan kaynaklann,

belirli bir cografi alanda kullarularak bu alanda yogunlasmis bir

bozukluk olusturmasi, plansizhk veya yanhs bir planlarnanm mevcut
oldugunu gosterir2.
Birinci Be§ Y1lhk Plan donerninde (1963-1967), kaynaklarm
smirh olrnasi nedeniyle turizme elverisli bolgelerden, turist cekme
imkam fazla olan bolgelerde cahsmalar ongortilmti§3, ancak bu
politikanm uygulanabilmesi icin ikinci plan donerninde (1968-1972),
fiziksel planlarm yapilmasi geregi ortaya 91km1§t1r4. Ucuncu Plan
doneminde (1973-1977) ise fiziksel planlama 9ah§malannda Side ve
Cevresi gelisim Projesi ile Guney Ban Antalya K1y1 Kesimi Projesi,
· vabanci bir firma tarafmdan hazirlanrmsur. Yapilan bu planlann
uygulamaya konulabilmesi icin gelisim projeleri hazirlanmaya
baslamlmis olup 1976 yih yatinm programma ahnmis olan Gtiney
Antalya Gelisim Projsi bunlardan birisidir. Aynca Mugla K1y1
Bandt, Kapadokya-Mersin-Silifke'nin fiziksel planlama cahsmalan
surdurulmus tur>,
Dorduncu plan doneminde (1979-1983), konaklama kapasitesindeki yetersizlik devam etmis ve Bakanhkca 950 milyon lirahk

1

Brian Archer, "Gelismekte Olan Ulkelerde Politika ve Planlamalann Bazi
Yonleri, Kusadasi Belediyesi 1. Ulusal Turizm Kongresi ( 16-18 Kasim) 1990,
A<;1h~ Oturumu-Bildiriler, Kusadasi, 1990, s.7.

2

Mustafa Sagcan, "Turizm Cevre lliskileri ve Turizm Kaynaklannm
Korunmasi", Turizm Yilllgi 1985, T.C. Turizm Bankasi A.~. 1986, s. 135.

3

D.P.T., Birinci Bes Yillilk Kalkinma Plani 1963-1967,
Matbaasi, Ankara, Ocak 1963, s. 425.

4

D.P.T., lkinci Bes Yillik Kalkinma Plant 1968-1972, , Ba~bakanhk Devlet
Matbaasi, Ankara, Yaym No. DPT: 1136, 1972, s. 231.

5

D.P.T., Uqiincii Be§ Yi/Ilk Kalkinma rto« 1973-1977, Basbakanhk
Matbaasi, Ankara, Yayin No: DPT: 1604. Eyllil 1977, s. 305.

Basbakanhk Devlet

Devlet
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yaunm harcarnasi odeneceginin yaklasik yuzde 20'si fiilen kullamlabilmi§, boylece kamunun onculugunde yeni konaklama yatmmlan
yapma hususunda basanh olunamarmsnr '.
Besinci Plan donerninde (1985-1989), fiziksel planlama
9ah§malarmda ilgili turn kurumlann birbirleriyle isbirligi icinde
olmas1 ongortilmti§2, Altmci plan doneminde ise, turizm-alt ve ust
yap1smm iyilestirilmesine karar verilmistir-.
Yedinci plan doneminde (1996-200) ise, Akdeniz canagindaki
ulkelerle kryaslandiginda teknik altyapi (kanalizasyon, su, yol, cop
toplama ve imha, antma) konularmda yetersizligin surdugu
belirtilmi§tir. Sektordeki fiziki planlarm amaclanna yonelik olarak
uygulanmas1na, turizm iistyaptsmin yeterli bir altyapi ile
butunlesmesi icin gerekli duzenlemelere gidilmesine ve Akdeniz-Ege
Turizm Altyapisi ve K1y1 Yonetimi (AT AK) projesinin hizla
- uygulanmas: hedeflenmistir+;
Baslangicindan gunumuze kadar kalkmma planlarmda bircok
hedefler belirlenmis ancak bir 9ogunun uygulama asamasmdaki
aksakliklan devam etrnistir. Ozellikle bitirilmeyen alt yapi cahsmalan ulastirma olanaklarmm kisithhgi, ust yapisnu tamarnlanrrus
tesisleri gti9 durumda birakrnaya devam etmektedir.
Turkiye'de turizrn altyapismm tikamkhgnm en belirgin
gostergesi kapasitelerinin 5-6 kan calisan istanbul, Antalya ve
Dalaman hava alanlaridir. Turkiye'ye ucakla 3 saatte gelen bir
turistin, havaalanmda 3 saatte cikamamast ulkemiz turizmi adma

1

D.P.T, Dordiincii Bes Ytlltk Kalkinma Plant 1979-1983, Basbakanlik Devlet
Matbaasi, Yaym No_ DPT:1704, Ankara, Mart 1980, ss. 242-243.

2

D.P.T., Besinci Be~ Yzllzk Kalkinma Plam 1985-1989, Basbakanhk Devlet
Matbaasi, Yaym No: DPT: 1974, Ankara, s. 120.

3

D.P.T., Alttnci Bes Ytllik Kalkinma Plant 1990-1994, Basbakanhk
Matbaasi, Yaym No: DPT: 2174, Ankara, s. 282.

4

D.P.T., Yedinci Be~ Yzlllk Kalkinma Plam 1996-2000, Basbakanhk Devlet
Matbaasi, Yaym No: DPT: Ankara, 162-163
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olduk9a tlzucudiir. Hava alanlarmdaki yonetimin ve yetkinin bazi
yerlerde icisleri, bazi yerlrde ulastirma ve diger bakanhklara ait
olmas1, hizmetlerin zamamnda yerine getirilmesine olanak
verememektedir. Aynca butun havaalanlarmda yasanan tasiyici
(porter) sorunu, hala cozume ulastmlamarmsnr. Cunku buradaki
yetki karmasasi hala devam etmektedir. Giivenlik, yonetim ve
DHM!'nin de gisik bakrmlardan yetkisine giren tasiyici (Porter)
sorunu, ozellikle tilkemize ilk kez gelen turistleri olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Yeni havaalanlanna ihtiyacm yam sira mevcut
havaalanlarmm da durumlannm bir an once iyile stirilmesi
gerekmektedir.1
3.2. <;EVRE SORUNLARI
Turizmi olusturan, tarutim, ulasnrma sistemi ve konaklama'nm
yarnsira dordtincu unsur olarak yer alan cevre, bir iilkenin turistik
· merkeze donusmesinde rol alan onemli bir cekirn nedenidir-.
Dogasi bozulmus, cevresi kirlenmis yorelerin, turistik cekiciliginin, azalmasmm ulke turizmine verecegi zarar goz ontine ahrursa
cevrenin turizmde ne kadar onemli bir etken oldugu ortaya cikar-.
Plansiz bir sekilde insa edilen ikincil konutlar, -cevreyi tahrip
ettigi gibi cirkin bir sekilde betonlasrnaya neden olmuslardir+, Yilda
sadece bir ay veya hie kullamlmayan 9ogu ikincil konutlar bulundukIan tatil beldelerinde kullanilmayan yapilar olarak varhklanrn
surdurmektedirler.

1

"Altyapida Yeni Bir Hamleye Ihtiyac Var", Tiirsab, sayi 163 (Agustos), 1977,
ss. 20-22.

2

Rafet Evyapan, "Tiirk Turizminin Cevre Sorunlan", Kusadasi Belediyesi I.
Ulusal Turizm Kongresi (16-18 Kasim) 1990, Kusadasi Kasun 1990, s.188.

3

Stimer Giilez, "2634 Sayili Turizmi Tesvik Kanunu ve Cevre Koruma"
Kusadast Blediyesi I. Ulusal Turizm Kongresi ( 16-18 Kastm) 1990, Kusadasi
Kasim 1990, s.212.

4

"Konaklama Endilstrisi Cahsma Grubu Raporu", Kusadasi Blediyesi II.
Ulusal Turizm Kongresi (21-23 Kaszm) 1991, Kusadasi, 1991, ss. 260-261.
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«Konu; Ege Bolgesi'nin Riviera'si ozelligi arzeden ve Turk
turizminin uluslarasi turizm piyasasmda pazarlanmasmda
onem ve
oncelik olan Kusadasi acismdan analiz edildiginde, yorede yatak

arzrrn arttirmak ugruna "Cevresel Etki Degerlendirmesi"
yap1lmadan hizh ve yogun konaklama tesisi yapimma gidildigi,
kuzeydeki Pamucak sahilinin sona erdigi noktadan, gtineydeki
Davutlar sminna kadar olan ve 15 yil oncesine kadar tanmsal
amaclarla kullamlan 20 km.lik kiyi bandmm yazhk siteler ve ikincil
konu tlarla yerlesim alanma donti§ttirtildtigti gorulur 1 ».
Plansiz ve kontrolsi.iz gelismenin ortaya cikardigi sorunlar
1spanya turizmini de olumsuz etkilemektedir. «Ispanya'nm turistik
faaliyetlerinin c;;ogu Akdeniz kiyilannda siralanrmstir. Ozellikle de
Malaga'nm gi.ineyinde Costa del Sol (gunesli sahiller) da?». Sorun bir
cok durumda bu tip sahil beldelerinin gelisrnesindeki gelisiguzellik
ve kontrolsi.izli.ikten; yani mevcut alt yapi sistemlerinin batmasi ve
· bolgenin orjinal karakterinin tamamen degismesindcn kaynaklamr.
Ispanya sahilleri, Costa Brava ve Costa del Sol sahil beldelerinin
yagrnalarnsmm dehsete dusuren bir ornegidir. Majorca adasi da bu
yolda act cekmistir ve Malta Adasma da onemli miktarda zarar
verilmistir.?
«Ispanya'da turizmin hizh gelisme gosterdigi yillarda dikkat
ceken hususlar; dusuk fiyat politikalan, yabanci tur operatorlerine
tamnan genis imtiyazlar ve ulke genelinde sektore saglanan
tesviklerdir, Daha 90k turizm geliri elde etmek amaciyla, ozellikle
deniz kiyilannda buyuk yatmrnlar yapilrms, oyleki bugun lspanya

1

Mehmet Giirdal, "Kusadasinda Turizm Cevre-Insan ili~kileri ve Yerel
Yonetimin Karsilastigi Sorunlar ve Coziim Yollan", Turizm Ytlligt 1994,
Tiirkiye Kalkinma Bankasi, Ankara, 1994, s.127.

2

Kubilay Baysal, Uluslararast Seyahat (Turizm),
No:519, Istanbul, 1987, s.235 .

.3

LO.

lktisat Fakiiltesi, Yayin

Edward, Mills, Design for Holidays and Tourism,
Butterworth*Co (Publishers) Ltd, Great Britain, 1983, s.25.
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sahilleri tabii degcrlerden

yoksun beton yiginlan ile doldurul-

mustur.!»

Giiniimiizde betonlasan, cop, kanalizasyon sorunlan hizla
biiyiiyen ve dogal cevre ile fiziksel cevresi hizla bozulan beldelere
ornek olarak Italya'dan San Reemo'yu Fransa'dan Cannes'i ve
Yugoslavya'dan da Dubrovnik'i gcsterebiliriz".
«Akdeniz iilkelerindeki bu yapilasrna, turistlerin tercihlerini
etkileyerek baska destinasyonlan secmelerine neden olmustur. Bu
durum Ulkernizde de bilhassa Marmaris, Bodrum ve Kusadasi'nda
1988 ve 1998 yillarrda ortaya 91km1§ ve bir 90k turist iilkesine
donerek, AT tiiketicileri koruma esaslarma gore, tazminat alrrnsnr.
Nihayet, kamu idareleri bu durumu gozonunde tutarak, turizm
sezonu icinde insaat yasagi koyarak, biraz olsa problemi halletmeye
calrsrmslardir.!»
Ancak daha sonraki .yillarda bu insaat yasaklarma pek
uyulmadigi da gorulrnustur. Aynca yerel yonetimlerin zaman zaman
turizm mevsiminde baslattiklan yol yaprm cahsmalan da bolgeye
gelen yerli ve yabanci turistlerin rahatsiz olmalanna neden olmustur,
Turizm yan
birlikte
nzm

an ve devlet, cevre korunrnasi hususunda
Cevrenin bozulmasi en 90k
zmet:ini veren devleti olumsuz

Burhanettin Zengin, Tiirkiye Turizm Cografyastnin Turizm Talebine Etkileri ve
Turkiye-I spanya-Fransa orneg], (Basrlrnarms Doktora Tezi), 1stanbul
D niversitesi, Sosyal Bilimler Enstiti.isi.i,Istanbul, 1994, s.286.
2

Mehmet Gurdal, "Ti.irkiye'nin Turizrn-Dogal Cevre Iliskileri, Sorunlan ve
Coztim Yollan", Kusadasi Belediyesi I. Ulusal Turizm Kongresi (16-18
Kaszm) 1990, Kusadasi, 1990, s.201

3

Zekai Bayer, "Turizm Cevre Iliskileri," Anatolia Dergisi, Sayi:8-9, 1990, ss.
38-39.
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etkiler. Yatmmci, cevresi bozuldu diye k alkrp te srsrru
ta§iyamayacagma gore devlet ile siki bir isbirligi icinde olmahdir+.
-~

3.2.1. Turistik Alanlarrn

Tasima Kapasitesi

Sorunlarr

Ekonomik, Sosyokulturel ve ekolojik kapasitelerin yogunlasmasi, turizm talebinin hizh artisi neticesinde turistik yer ve bolgeleri
guc durumda binkrrustir.?
«Tasnna kapasitesi, belli bir cevrenin belli bir dtizeye kadar bu
c;evrece olnsan yeni durumlara dayanabilme gtictidtir. Bu duzey
~rld1gi takdirde cevrenin bozulmasi beklenebilir. Tasima kapasitesi
c;evre,:c1 her bir boyutu bakimmdan ifade edilebilir. Ornegin turizm
ta~li:12. kapasitesi, fiziksel tasirna kapasitesi, biyolojik tasima
kapasitesi, ekonomik tasima kapasitesi, sosyal tasima kapasitesi,
. gibi! .»

Ir.·,
4~·;;

ekonornik kavnaklanrmzrn cogunu tehdit
Ozellikle mevsimlik otel islermelerinin yogun oldugu bolgelerirnizde alt yapimn asm yuklenmesi hizmetlerde buyuk aksakliklann
ortaya cikmasma neden olmaktadir. Kaynaklann yetersizligi ve
bolgelerin tasiyabileceginden fazla yaprlasmasi diger bir deyisle
tasiyabileceginden fazla yuklenmesi tum hizmetlerde aksakhklan
sebebidir.

J.

Faik Kiiciik Topuzlu, "Turistik Faaliyetlerin Turizm Alamndaki Ekolojik
Yapiya Etkileri" Turizm Ytlligt 1991 , Ti.irkiye Kalkrnma Bankasi, Ankara,
1991, s.253.

-,

Ugur Omurgonulsen, "Turizm ve Cevre Iliskileri Uzerine Elestirel Bir Bakis",
Anatolia Dergisi, Y1l: 1 Sayi: 1 (Subat) 1990, s.33.

3

Bahattin Rizaoglu, "Yerel Topluluk Acisindan Turizm Planlamasi ve
Gelismesi" Turizm Ytllig: 1993, Tiirkiye Kalkrnma Bankasi A.~., Ankara
1993, s.151.

-4

Zerrin Toprak, "K1y1 Yerlesirnlerinde Turizm faaliyetleri ve Cevre Degerleri'',
Kusadasi I. Ulusal Turizm Kongresi 16-18 Kasim 1990, Kusadasi, 1990,
s.190.
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3.2.2. Mimari Bozulma Sorunlan
Gelisen alanlardaki plansiz yapilasmanm sonucunda buyuk ve
cok kath otel binalan dogal cevre ozelliklerine uygun olmayan bir
~ekilde estetikten uzak olarak insa edildikleri icin mimari bozulmaya
neden olmaktadirlar'.
Ozellikle, Kusadasi, Didim, Marmaris, Bodrum, Antalya gibi
hiz la buyumus turistik bolgelerirnizde gozle gorulen mimari kirlilik
dikkati cekmektedir. Carpik yapilasma tilkemize gelen turistleri de
olumsuz etkilemektedir. Ornegin: Kusadasi, merkez'de btiyi.iklti
kti9tiklti otellerin yamsira yogun bir sekilde konut insaasi devam
etmektedir. Zaten gelisiguzel bir sekilde yapilan ve bir 9ogu
apartmandan bozma olan oteller goze hos gorunmemekdir. Aynca
konutlarla ic ice olan otellerde kalan musteriler otel havuzlannm
mahalle ortasmda olmasmdan da son derece rahatsrz
gortinmektedirler.
Aynca .balkolara asilan carnasirlar da hos
olmayan gortintuler sergilemektedirler.
Bodrum ve Antalya'da asm betonlasmadan nasibini alrms iki
onernli turistik beldemizdir. Su ana kadar yapilan yanlishklar dikkate
almip en azmdan bundan sonrasi icin imar planlanna ve cevreye
uyumlu hareket edilmelidir. Bu konuda ozellikle yerel yonetimlere
90k onemli gorevler dusmektedir. Bircok kiyilanrmzda hala ikincil
konut insaatlan devam etmekte, senenin sadece bir kac ayt veya hie
kullarnlmayan beton yigmlanna her gecen gi.in bir yenisi
eklenmektedir.
Turizmi olumsuz yonde etkileyen kontrolstiz ve plansiz
ge lisrneleri onlernek arnaciyla gerekli kontrol ve denetimin
yapilabilmesi icin gelistirilmesi dusunulen alanlarm turn planlama
islernlerinin bitirilmesi zaruridir- .

1

Faik Kil~i.ik Topuzlu, "Turistik Alanlarda Kontrolsi.iz Gelisme ve Alanlann
Tasima Kapasiteleri", Turizm Yillzgi 1988-1989, Ti.irkiye Kalkinrna Bankasi,
Ankara, 1990, s.9.

2

Kilcilk Topuzlu, a.g.m., s.8.
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3.2.3. Diizensiz Kentlesrne
Dcgal gtizellikleri ve ekonomik kalkmrmshklan nedeni ile kiyi
kentlerimizde hizh bir nufus arnsi dikkati cekmektedir-.
Dogal kaynak kullanim alanlan hizla daralmaktadir. Bu duruma
yol acan sebepler, tanm topraklarmm hizla sehirlere donusmesi,
yerle§im bolgelerinin kalabahklasmasi sonucunda olusan dogal
kaynak ihtiyaci, evsel atiklan cevre kirliligi ve hizh ntifus artisidir-.
Bir an once ozellikle turistik bolgelenmizdeki bu ve benzeri
tahribatlara karsi gerekli onlernlcri alrnahyiz. Burada unutmamarmz
gereken en onemli husus her plansiz bi.iytimenin bir bedeli vardir.
Bu duzensiz ve hizla olusan kentlesme turistik beldelerimizin
9ekiciligini hizla azaltmaktadir. Turkiye'ye gelen turistler sorularak
yapilmis bir anketten cikan sonuclara gore; «Ttirkiye sahip oldugu
potansiyeli en kotu bicimde kullamyor, hatta hie kullanarmyor.
Nitekim sozkonusu anket sonuclanna gore turistlere icin Ti.irkiye'yi
tercih nedelerinin basmda oncelikle iklim kosullan geliyor. Bir
baska deyimle Tiirkiye esas olarak Gunes-Deniz-Kum icin gelinen
bir ulke dururnunda-»
_,

Doviz girdisi saglama, istihdam yaratma, gelir artisi gibi
nedenler turizmin ekonomik acidan ne denli onemli bir sektor
oldugunun gostergeleridir4. Tum bu beklentilerin ger9ekle§ebilmesi,
temiz bir cevrede ve cevresine duyarh bir toplumda saglanabilir.

I
I
I
I

1

Tuncay Demir, "Turizm ve Cevre ili~kisi", Cevre ve lnsan, Y1l:6 Sayi
21(Haziran), 1995, s.61.

2

Gilrdal, a.g.m., s.199.

3

"Turkiye'ye Neden Geliyorlar", Hotel Dergisi, sayi: 5 (Nisan), 1997, ss.10-11

4

Archer, a.g.m., s.7.

I
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3.3. TANITMA

VE PAZARLAMA SORUNLARI

«Tamtma, bir tilkenin kamuoyunda kendi lehinde olumlu bir
imaj yaratmak amaciyla, cesitli iletisim tekniklerinden yararlanarak,
acik stirekli ve yogun bir sekilde yurutulen bilgilendirme
faaliyetleridir §eklinde tammtanabilir!».
«Turizmde tamtma surecnu; enformasyon, propaganda,
reklamc1hk, halkla iliskiler ve sans geli§tirme faaliyetlerini de iceren
genis kapsamh bir kavram olarak ele alabiliriz.?»
Yapilan arastirrnalar «Ttirkiye'ye turisti getiren tarutim
kanallanmn basinda seyahat acentalarmm geldigini, onu reklamm,
turizm ofislerinin, ticari birliklerin, konsolosluklann takip ettigini
gos termektedir!».
«i9 tarntim, tanidik ve arkadas tavsiyelerine dayamr. !9
. tamnmm daginm sistemine etkisi, soz konusu olan tirunlerin turistler
tarafmdan "agizdan kulaga tamtim" yaratmasi ile saglanir'».
i9 tamtim konusunda, hepimizin ozellikle sektor 9ah§anlannm
son derece duyarh olmasi gerekmektedir. Ulkernize gelen her bir
turistin memnun ayrilmasi ne kadar onemli ise de b1;nun anlarm
gereksiz yere asrn ilgi gostermek olarak algilanmamahd1r.
Kryilarimizda ve istanbul'da ozellikle seyyar saticilann ve bazi
esnaflarm turistlere adeta yap1§1rcasmayaklastiklan bilinmektedir.

1

Necdet Hacioglu, "D1§ Tamtrm ve Orgi.itlenme Modeli," Turizm Yillzgi 1992,
Ttirkiye Kalkinma Bankasi, Ankara 1992, s.125.

2

AbdGlkadir Corbaci, "Tamtma Stratejisi ve Yontemleri Turizmde Tamtmamn
Temel Kurallan", Turizm Yillzgi 1994, Ti.irkiye Kalkinrna Bankasi, Ankara,
Haziran 1994, s.68

3

Nurettin lmre, "Ulkemiz Turizminin Tamnrn Sorunlan ve Cozilm Yollan,"
Kusadasi 1. Ulusal Turizm Kogresi 16-18 Kasim 1990, Kusadasi, 1990,
s. 102.

4

Mithat Zeki Dincer, "Turizmde Halkla lliskiler ve Tamtma" ,tktisadi Cografya
ve Arasnrma Merkezi Secme Yazilar: 2, Edebiyat Faki.iltesi Basimevi, Istanbul,
1989, s.107
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Bu

konuda ozellikle yerel yonetimlere
onemli gorevler
dusmektedir. Seyyar sancilann kontrol altma ahnmasi oldukca
onernlidir, Ornegin Turistlerin yogun oldugu bir 90k bolgede
ayakkabi boyacilanmn neredeyse bir cift ayakkabi fiyatma boya
yaptiklan bilinmektedir. Aynca halt, kilim, deri vs. gibi hediyelik
esya satan isletmelerden bazilanrun asrn fiyat uygulamalan,
tilkernizin bu urunlerde pahah oldugu imajmm yaratilrnasma neden
olmaktadir. Asin fiyat uygulayan veya kalitesiz mallan cok
kaliteliymis gibi satmayi ticaret olarak goren zihniyet gercekten ic;
tarunmimizi olumsuz etkilemektedir. Nasil olsa bir daha gelmez
diyerek satilan dusuk kaliteli hahlar, deriler ya da gumus oram fazla
oldugu halde altm diye sanlan mallar aslmda bindigimiz dali
kesmekten baska bir sey degildir, Dikkate ahnmasi gereken diger bir
husus da tilkemize birden fazla gelen deneyimli turistlerin
birbirlerini bu konuda uyardiklandir. Tum bu olumsuzluklann yam
sira taxi'de veya yemek yenen lokantada ya da icki icilen barda
unutulan cuzdanlann, esyalann turistlere cogu zaman iade edilmesi
ulkerniz adma olumlu ic tamtmaya orneklerdir. Tesislerimizden
memnun aynlan bir turistin, hem tesislerimize hem de ulkemize yeni
yeni turistler gondermesinin yarnsira en 1y1 tarutimi da yapacagi
unutulmarnahdir.
.>

« 1991 yilmda Tursab'm Ingiltere, Alman ya, ital ya, ispanya,
Isvec, Hollanda, Isvicre ve Fransa'da 10 bin kisi tizerinde yapnrdrgi
bir arastirma sonucunda; Turkiye'nin yeteri kadar tarunmadigi
ortaya cikrmstir. Bu arasnrmada Turkiye'yi 90k iyi tamyanlann
orarn yalnizca %05, hie tarurnayanlann oram ise %45 olarak
bulunmustur!»
Ulke dismda anlanlmamis olmak baska tilkelerde Turkiye
konusunda ya hie; bilgi sahibi olunmamasma veya yanhs fikir ve
dusuncelerin olusmasma ve Turkiye imajmm bozuk bicimde ortaya

1

Cevdet A vcikurt ve Sebahattin Karaman, "Global ve Bolgesl Diizeyde
Uluslararasi Turizm Hareketleri ve Tilrkiye", Turizmde Secme Makaleler:22,
TUGEV Yaym No:34, Istanbul, 1995, s.13.
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cikrnasma neden olmustur. Ulkemiz disa donuk siyasi ve ekonomik
her alanda bu olaym stkmnlanru yasamaktadir. l

Ornegin; Hala fes taktigimizr,
kara carsaflar giydigimizi
zanneden turistlerin varligi, ulke disindaki tamnmmuzin yeterince
basanh olmadiguun belirtilerindendir.
«D1§ Tarutim, Tilrkiye'nin sosyal, siyasal, ekonomik ve turistik
de gerlerinin yurtdrsmda tamtilmast
sureclerinden olusmaktadir.
Tantum bir btiti.indiir. Ulkenin yurtdismda turistik tarnnrru
yapthrken ayru zamanda politik, sosyal ve ekonomik tamturunm da
yapilmasi zorunlulugu ortaya 91km1§t1r.2»
«Turizmde ilerlernis iilkelerin tarunm politikalarmm ve
uygularnalanrun "Btitun-Parca-Ozel'le dayah bir yapida oldugu
bilinmektedir.!». Turizm fuarlannda bu iilkelerin standartlarmda ve
brosurlerinde bu uygulamalarm acik orneklerini gormek mumkun.
Ulke tamtirrnrruzda, ulkesel-bolgesel ve turizm cesitlerinin
tamtirruru yaparken planli hareket etme zorunlulugu ortaya
cikmaktadir.
Planh ve diizenli bir tamtrm faaliyeti, i.ilkemizi ziyaret edecek
turistlerin sayismda ve kalitesinde artis yaratacak en onernli etkendir.
Acak bu faaliyetlerinde profesyonel kadrolann gozetiminde olmasi
gerektigi unutulmamahdir.
Pazarlama, "Bir isletmede veya bir kurulusta uretilen mal ya da
hizmetin, uretim asamasmdan tiiketiciye ulasma ve tiiketim sonrasi
asamaya kadar gecirmis oldugu butun kademelerdeki faaliyetleri
kapsamaktadir. Pazarlamada temel hedef, musteriye mal ya da

Ozen Dalli, "Turkiye'de Tamtma ve Pazarlama Politikasi" Turizm Yzllzgi 1986,
T.C. Turizm Bankasi, Ankara, 1988, s.63.
2
3

Hacioglu, a.g .m., s.126.
Nizamettin

Sen, "Antalya Convention

Bureau Ornegi ve Yeni Tarnnm

Arayislan", Tiirsab, sayi:134 (Arahk) 1994, s.16.
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hizmeti satmak
getirilrnesidir.t

kadar

sans

sonrasi

hizmetlerin

de

yerrne

Turistik urunun, birbirinden farkh endustri dah ile ilgili olmasi
ve genellikle sadece belirli bolgelerde saglanmasi turistik urun
pazarlamasini zorlasnrmaktadir.z
Turizm sektorunde basan, sektordeki turn birimlerine iyi bir
organizasyonla birbirleriyle dayarnsma icinde olmalan halinde
mtimktindtir.
B irimlerin
birindeki,
hat a d igerini
olumsuz
etkileyecegi icin bu konuda herkesin duyarh hareket etmesi
gerekmektedir.3

3.3.1. Tiirkiye'de Tamtma ve Pazarlama Cahsrnalari
Ulkernizde , Turizm Bakanligi ve Turk
(TUTA V), bu alanda calismalar yapmaktadrrlar.

Tarutma

Vakfi

3.3.1.1. Turizm Bakanhgi
Turizm Bakanhgi tarafmdan yapilan faaliyetler tilkenin dogal,
tarihi, kulturel zenginliklerinin tarnnlmasma yonelik cahsrnalari
kapsamaktadrr.s
«Turizmi milli ekonominin verimli sektoru haline getirmek,
yurdun turizme elverisli butun imkanlanm degerlendirmek, turizmle
ilgili isleri yapmak, yaptirmak, dtizenlemek, tesvik ve koordine
etmek, denetlemek, yurdu ve ulusu tamtmaya yarayacak hizmetleri
gormek amaciyla 355 sayili KHK. ile kurulan Turizm Bakanhgi,

1

Orhan Icoz, Turizm lsletmelerinde Pazarlama: llkeler ve Uygulamalar Anatolia
Yayincihk, Birinci Basirn, Ankara 1996, s.2.

2

Orhan i9oz, "Turizm Sektorilnde Tamtma ve Pazarlama Stratejileri", Kusadas;
Belediyesi I. Ulusal Turizm Kongresi (16-18 Kasun) 1990, Kusadasi, 1990,
s.69.

3

Giinal Once, "Turizm lslermelerinin Gilncel Pazarlama Sorunlan ve Cozum
Onerileri'', Turizm Yzllzgz, 1988-1989, Kalkmrna Bankasi, Ankara, s.191.

4

Dalli a.g.m. s.63.

81
tamtma gorevini sozkonusu KHK. geregi Tamtma Gene! Mtidtirltigti
vasitasiyla yerine getirmektedir.!»
Turizmin elindeki unlntin Turkiye olrnasi nedeniyle turizmciler
acismdan tamtim ve sorunlan her zaman guncelligini korumustur.
Bir anlamda tamtim sorunu devletin sorunu olmasma ragrnen,
tamtim ve yapilan turistik faaliyetin birbiri ile direkt iliski icinde
o lmas i bu sorunun ortak bir sorun olarak algrlanmasiru

gerektirmektedir.2
3.3.1.2. Tiirk Tarutrna Vakfi (TUTA V)
12.1.1982 tarihinde 16 kurucu tlye tarafmdan Ankara'da
kurulan Turk Tarutma Vakfi (TUTAV)'m amaci ve yapacagi isler §U
sekilde tesbit edilmistir.J:
Vakfm Amaci:
"Mad de 2- Turkiyc'nin Milli he def ve menfaatleri
dogrultusunda kulturel, turistik, smai, hizmet, ticari, tarihi ve
bilimsel sahalarda tilke ve dunya kamuoylannmn kiyrnetlendiril,
mesine, tilkenin dcgal, kulturel, ekonomik ve sosyal potansiyelinin
degerlendirilmesine ve korunmasma yardirnci olmak, bu gayelere
matuf her ttirlu maddi katkilarda bulunmak ve tarntma icin yeterli
malzemenin iiretilmesini saglamak ve boylece Turkiye'nin dogru ve
muspet imajmi yaratma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemektir."

1

Orhan Mesut Sezgin ve Yildmrn Acar, Turizm: Tamtma-Pazarlama-Ekonomi,
Bastern Yaymlan No:1, Ankara, 1991, s.118.

2

Talha Camas, "Turizm ve Ulkemizin Yurtdisi Tarutrrm", 3. Lzmir lktisat
Kongresi, 21. Yiizytla Dogn: Tiirkiye, 4-7 Haziran, 1992, Izmir, 1992, s.1.

3

Sezgin ve Acar, a.g.e., s.119.
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3.3.2. Otel Pazar lamasi ve Sorunlan
Gunumuzun rekabet ortammda, tiiketici parasmm karsihgmi
almak istemektedir. Bu karsihgm degerlendirilmesinde
ti9 temel soru
sunlardrr: 1
1- Urunun kalitesi nedir ? Tuketici kalite ile maliyet arasmda
iliski kuracaktir ve konaklayacagi tesis ile bu tesislerin bulundugu
bolgeler arasmda kiyaslama yoluyla tercihini yapacaknr,
2- Uninun faaliyet alam (genisligi) nedir? Bu durum sunulan
aktivitelerin cesitliligi ile olculur, Tatil beldelerindeki buyuk tesisler
her misafir icin (yash, gene, aktif, pasif) bir aktivite sunmaktadir.
3- Servis duzeyi nedir? Otel secirninde hizmet kritik bir
faktordur, Misafir normal olarak yuksek bir servis standartdi bekler.
Fakat seyahat, iletisim teknolojisindeki ve tatil beldelerindeki
gelismeler misafirlerin hizmet beklentilerini daha da artnrrmstir.
"Otel pazarlamasmm amaci musteriyi tatmin edecek en yetkin
yonternlerden
yararlarnlarak devarnh bir musteri potansiyeli
yaratmaktir. "2
1990-1991 yillan arasmda yasanan korfez krizi- sonucunda
modem anlamda pazarlama faaliyetlerine olan ihtiyac dikkati
cekmeye baslarmsnr. Bunun sonucunda bazi otellerde, pazarlama
departmam kurularak, pazarlama isinden anlayan kisiler istihdam
edilmeye baslanrrnsnr.s
Ozellikle sezonluk calisan kiyi otellerimizin birccgunda, buyuk
isletme ler haric ayn bir pazarlama departrnarn yoktur. Bu
bolgelerde otellerin pazarlanmasi, seyahat acentalan veya tur
operatorleri araciligi ile yapildigmdan otellerin eek aktif bir
pazarlama faaliyeti icinde olduklanrn soylemek guctur.
1

Gee, a.g.e., s. 13.

2

Denizer ve digerleri, a.g.e., s. 223.

3

Nazrm Kozak, "Otellerde Pazarlama Arasnrmalanmn Onerni", Hotel Dergisi,
Say1:3 (Temmuz), 1996, s.102.
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Turkiye'nin guney sahillerindeki pazarlama faaliyetlerinin
tamammm tur operatorlerinin sartlan ile gerceklestigi ve Oger Tur,
Tui, Neckerman gibi bashca tur operatorlerinin bu isin buyiik bir
bolumunu ellerinde tuttuklan dikkati cekmektedir.!
Ege bo lge sindeki durumunda pek farkh o lrnad i grn:
gorrnekteyiz. Ozellikle Ingiliz tur operatorlerinin yogun olarak
bulundugu, Bodrum, Marmaris, Didim, Kusadasi gibi turistik
beldelerimizde otellerin fazla bir pazarlama secenekleri yoktur.
«Turistik bir otel, musterilerine odalan pazarlarken iyi bir
rezervasyon sistemine, cesitli eglence-dinlence tesislerine, lokanta ve
bara ve ulasim terminallerine yakmhk gibi yan hizmetlerden
yararlanmak zorundadir.z»
Otel pazarlamasmda dikkat edilecek en onernli husus pazarlanan
. otel hakkmdaki bilgilerin dogru ve guvenilir olmasidir. Y anhs veya
eksik bilgiler, calisilan seyahat acentasi veya tur operatorunu zor
durumda birakacagr gibi otelinde 90k agu tazminatlar odernesine
neden olabilir.
Otellerin, yurtdismda direkt tuketiciye ve tur operatorune
pazarlanmas r 90k yiiksek bir maliyet getirecegi icin boyle bir
pazarlama cahsmasi ancak 90k buyuk otel isletmeleri ve tatil koyleri
acismdan rantabl olabilir.3

Oze llikle

sezonluk calisan isletrneler acrsrn dan otel
pazarlamasirun ayn bir onerni vardir. Cunku sadece belirli
donemlerde hizmet veren bu tip oteller ancak bir yil onceden bir
sonraki sezonun anlasmasim yapabilmektedirler. Yaz-kis cahsan bir
otelin paz arl anm as r ile mevsimlik calisan bir otelin
1

"Oteller Nasil Sanyor", Hotel Dergisi, Say1:2 (Mart), 1996, s. 46.

2

Bahattin Rizaoglu, "Hizmet Pazarlarnasmda Karsilasilan Sorunlar", Anatolia
Dergisi, (Ocak-Haziran) 1994, s.31.

3

Ergun Giivenc, "Otel Pazarlarnasi", Otel Yonetim Seminerleri Konusma
Metinleri, T.C. Kiiltiir ve Turizm Bakanligi Egitim Dairesi Baskanligi Yayrnlan
No:56, Ankara, 1984, s.253.
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pazarlanmasmdaki
belirgin farkhhk buradadir. Ornegin: NisanKasim aylan arasmda hizmete acik olan bir otel isletmesinin otel
odalannm pazarlanmasi genellikle Nisan-Mayis gibi biter. Bu
aylardan sonra Iotel odalarmm pazarlanmasi biraz daha guclesir.

Anla§malardaki fiyatlar dusmeye baslar.
Zaman zaman tur operatorlerinin ek ucak seferleri icin extra
otel oda anlasrnalari yaptiklan da gorulrnektedir. Ancak bu
kontenjanlar ihtiyac halinde kullamlirlar. Nisan-Mayis aylarmda
yapilan anlasmalar kadar guvenirligi olmayabilir. Acenta veya tur
operatortintin genellikle ilk etapta anlasma yaptiklan kontenjanlarmm doldurma egilimleri de gaze carpar.

3.4. PERSONEL

VE EGiTiM SORUNLARI

Otel isletmelerinin basansi ve bu basanrun surekliligi ancak
. konusunda iyi egitim ve ogretim alrrns nitelikli personel ile
mumkundur.
Turizm Bakanl igrmn yaptigr bir arastirmadan belgeli
tesislerimizde cahsan elemanlarm ancak % lO'unun bir Turizm
egitimi aldigr anlasilmrsnr. I Ozellikle sezonluk olarak faaliyette
bulunan kryi otellerimizde turizm egitimi alrnarms bircok elemanm
istihdam edildigini gormekteyiz. !yi egitim alrms kalifiye bir
elemanm sezonluk ise sicak bakmarnasi ve 12 ay i§ garantisi
beklentisi icinde olmasi bu tesislerde vasifsiz eleman sayismda artisa
neden olmustur,
Personel sorunu, her gecen gun egitimli elemanlann sayisinda
artis olmasma ragmen henuz cozume ulasunlamarnrsnr. Ozellikle
bazi ogrencilerin staj asarnasmda bile i§ begenmedigi dti§ilntiliirse, bu
sektorde nasil yer alacaklan gercekten merak konusudur.s
1

Ozen Dalh, "A~1h~ Konusmalan", Turizm Egitiminde Uygulama Sorunlan
Seminerve Atolye Caltsmasi", TUGEV Yaym No:35, Istanbul, 1995, s.XIII.

2

Gulcin F. (Tanur) Buluc, "Turizm Sektoninun Uygularnah Egitirn Konusunda
Gerti~ ve Beklentileri", Turizm Egitiminde Uygulama Sorunlart Seminer ve
Atolye Calismasi, TUGEV Yayiru no:35, Istanbul, 1995, s.13.
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Antalya yoresindeki yapilan bir arasnrmaya gore! ucretlerin
dii§iikliigii, calisrna saatlerinin uzun olusu, egitimden hemen sonra
direkt yoneticilik kadrolannda ise baslama beklentileri vb. isgoren
acismdan bu ve benzeri sorunlan beraberinde getirmektedir.
Mevsimlik otel isletmelerinin personel butcelerinin kisitli
olmasi, kalifiye eleman kullanirmru azaltan etkenlerden biridir. Bu
tur otellerde egitimli personelin cahsma isteginin dusuk olmasmm
bir diger nedeni de kism issiz kalma veya baska bir otelde i§ arama
zorunlulugu olabilir.
«Bu issiz lik cesidi tanm, turizm ve insaat sektoriinde en
belirgin bir bicimde goze carpar. Tanmm, turizmin (kI§ turizmi
yoksa) ve insaatin (kism beton dokmek, siva yapmak olanaksiz)
yapilamadrgi mevsimlerde uretim temposu yavaslar, azahr veya
durur. Bu mevsim issizligidir, Bu durumda bir bolum insan istihdam
edilemez. Yazm isler acilir istihdarn edilen insan sayisi artar.s»

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mevsimlik otel isletmelerindeki alt kademe isgorenlerinin (kat
hizmetleri, mutfak, teknik departman vb.) bir kismmm kism tanm
sektorunde cahstiklan bilinmektedir. Aynca orta kademedeki bolum
cahsanlannm kl§ turizmininn yo gun oldugu yorelerde de cahstiklan
dikkati cekmektedir.
Mevsimlik
calisan otellerde yoneticilik yapanlarm eger
cahstiklan isletme bir zincir oteli ise kism issiz kalma diye bir
sorunlan pek olmamaktadir. Bu tip alternatifleri olmayan bircok
egitimli insanm turizm sektoru dismda baska sektorlere yoneldigi de
dikkat cekicidir.
Sahillerimizde dikkati ceken bir diger husus da yore halkmm
egitimli olmamasma ragrnen 90k degisik bolumlerde c;ah§maya talip

I

Orhan Batman, "Otel Isletmelerinde Egitim Sorunlan ve Antalya Yoresinde Bir
Uygulama", Turizmde Secme Makaleler, 22, TUGEV Yaym No: 34, Istanbul,
1995, s.36.

2

Kubilay Baysal, Turkiye Ekonomisi: Birinci Kitap, Istanbul Universitesi
Iktisat Faktiltesi Yaym No:502, istanbul, 1984, s.160.
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olrnalartdir. Zaman zaman bu basvurularda isletmeye uygun olan
kisiler Isletme icinde egitime tabi tutularak goreve baslatihrlar.
Burada da karsuniza onernli bir sorun cikar. Bu insanlan kim ve
nasil egitecek?
«Ister kucuk, ister orta boy, ister buyuk boy olsun, her tur otel
isletiminde planli egitirnin surekli bir gereksinim oldugunu
soyleyebiliriz. Ktlciik ve orta boy otellerle buyuk oteller arasmdaki
farklardan
biri buyuk otellerin yapilan icinde cogunlukla
profesyonel egiticilerin bulunmasi, diger iki tip otelin ise boyle bir
masrafi karsilayarnamasidrr, I»

II

Mevsimlik olarak faaliyette bulunan otel isletrnelerinde ozellikle
yoneticilerin egitirni buyuk bir onern tasrr. Ancak yoneticilik ile
egitirncilik 90k farklihk gosterir.
Egitimi gerceklestirmek uzun zaman ayirmayi gerektirdigi gibi
yoneticilik bilgi ve becerilerinden farkh olarak bazi ozelliklerin
bulunmasmr gerektirir. Her yoneticilik yapan kisinin egiticilikde
yapabilecegi dusuncesi yanhsnr-,
Turizmin istihdam yogunlugu
yuksek bir sekto~; oldugunu,
otomasyon ve mekanizasyonun ancak muhasebe, rezervasyon gibi
kisith alanlarla uygulanmasmdan gormekteyiz.s
Turizm egitiininin basansi, sektorun ihtiyac ve beklentilerine
uygun olarak yetistirilccek elemanlarla saglanabilir.s Ozellikle

II
II
I

1

Lothar A. Kreck, "Orta Boy Otellerde Egitim", Turizm Egitimi Kongresi:
Teblig ve Tarttsmalar, Bogazici Universitesi M.Y.O. Turizm Isletme Programi,
Istanbul, 1984, s.129.

2

Kreck, a.g.m., s.129.

3

Cerna! Sanh, "Ti.irkiye'de Turizm Patlamasi ve Egitirn Probleminin Onerni",
Iktisadi Cografya ve Turizm Arasttrma Merkezi: Secme Yazilar-Z, Edebiyat
Faki.iltesi Basimevi, Istanbul, 1989, s.s. 83-84.

4

ismail Kizihrmak, "Dogu Karadeniz Bolgesindeki Meslek Yi.iksekokullannrn
Uygulama Sorunlan", Turizm Egitiminde Uygulama Sorunlari Seminer ve
Atolye Caltsmasi, TUGEV Yay1m No:36, 5-6 Haz. 1995, Istanbul, s.188.
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meslege baslangic asamasmda dikkati ceken i§ begenmeme ve sektore
bir an once yoneticilikten baslama beklentileri hususunda egitim
kurumlanna onemli go rev ler dtismektedir.

3.5. DU~UK FiY AT UYGULAMALARININ
YARATTIGI SORUNLAR
K1y1 otellerimizde yasanan onemli sorunlardan biri de tesislerin
olmasi gereken fiyatlarm altmda satisa sunulmasidir, Baglantilann
bir yil onceden yapildigi bu tesislerde fiyatlann dusuk olmasmm
bircok nedeni olabilir. Son yillarda yeni tesislerin yatmrn
asamasmdan, isletme asamasma gelmeleri ve ilk acihsta da dusuk
fiyatlarla piyasaya girmeleri ve 90k fazla tesisin bir anda acilmasi
nedenlerden biri olabilir.
Aynca acenta veya tur operatorleri ile yapilan anlasmamn sekli
. de burada onern arzeder. Ornegin: Garantili bir kontenjan anlasmasi
yerine sadece garantisiz kontenjan anlasmasi yapilrms ise acenta veya
tur operatoru bir yil onceden anlasma yaptigi bir oteli daha ucuz bir
otel buldugunda kullanmayabilir. Herhangi bir cezai yaptmrm
olmadigi icinde surekli fiyat indiren oteller acenta veya tur
operatorlerinin bazilan icin cezbedici olmaktadir.
Mevsimlik otellerin bircogunun ozellikle orta ve kucuk olcekli
otellerde ayn bir sans ve pazarlama departmam olmadigmdan dolayi
bu gorevi genellikle otel mudurleri veya on buro mtidtirleri yerine
getirmektedir.
Otellerin satismda yapilan hatalarm basinda da tesislerin
verdikleri gercekci olmayan fiyatlar karsismda beklenen hizmeti
yerine getirememelerini gosterebiliriz. Otel fiyatlanm asag: yukan
herkesin bilmesine ragmen ayru tekliflere 90k daha ucuz teklifler
uretmek haksiz rekabete yol actig: gibi Avrupa'da 90k gecerli olan
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seyahat eden insanm haklanndan dogan bir tazminatm odenmesine de
neden olmaktadir.!

12 Ocak 1996 tarihinde Antalya Falez Otel'de yapilan bir
toplantida Last Minute (son dakika sansi) satislan hakkmda
soylenenler oldukca dikkat cekicidir.I Bu toplantrda, son dakika
sanslanmn sezon sonlannda bes kalan kapasiteler icin %10-15 gibi
indirimlerle kullanilmasmda bir sakinca olmadigi ancak hentlz sezon
basmda Nisan-Mayis aylannda otel odalannm bos kalacagi
kesinlesmis gibi ytiksek oranlarda indirimler yapilmasmm Turk
turizminde hatalar yapildigimn belirtileri oldugu ifade edilmis aynca
son dakika satislanmn artik psikolojik bir ahskanlik haline gelmeye
basladrgi belirtilmistir.
Bu aciklamalardan anlasilacagi gibi bazi iyi niyetli olmayan
seyahat acenta ve tur operatorlerinin kendi menfaatleri ugruna
· otelleri sansa dahi sunulmadan satilamadigrm
ve mutlaka sans
isteniyorsa promasyona gitmek gerektigini otellere bildirdiklerini
gormekteyiz, Burada en onernli gorev otelcilere dusmektedir.
Birlikte hareket ederek belli fiyatlann altma dusmeme karan ahp
uygulayabilirlerse zarnansiz fiyat indirimlerinden kurtulabilirler.
Bir seyahat acentasi operasyon mudtirunun bu konuyla ilgili
olarak yapngi aciklamalardan-; Turkiye'nin Alman pazannda ucuza
gittigi ve korfez krizi sonunda dusen fiyatlann halen istenen duzeye
cekilemedigi ve herkesin son dakika (last minute) sanslanrn
bekledigi, aynca Yunanistan'm tesislerinin bizden daha iyi olmadigi
halde fiyatlannm bizden daha ytiksek oldugu anlasilmaktadir.Korfez

I

1

Mehmet Kaynak, "Yurtdisi Pazarlama Oteller Acismdan Seyahat Acentalan
Acisindan", Kusadast II. Ulusal Turizm Kongresi 21-23 Kastm, Kusadasi,
1990, ss.151-152.

2

"Caresizligin Caresi: Last Minute Satislar", Hotel Dergisi, Sayi: 2 (Mart),
1996, ·s.27

3

Fehmi Kofteoglu, "Ttirkiye'de Fiyat Tarnsmasi Saglikli Zeminde Yapilmiyor",
Tiirsab, sayr l Sl (Agustos), 1996, s.9.
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krizinden sonra otel fiyatlannm di.i§tugi.i bircok seyahat acentasi ve
otelci tarafmdan da belirtilmektedir.
«Di.inyanm sayih tur operatorleri arasmda yer alan ve
Turkiye'ye her yil 90k sayida turist getiren Tursem'in mali sikmtt
yasamasi ve ardmdan iflasim aciklamasi, sektorde sikmn yaratmaya
devam ediyor.!»
Bu ifadeden de anlasilacagi gibi l 997'de iflasmi aciklayan
Tursem'in 1998 yih icin yaprms oldugu sozlesmeler bir 90k oteli
olumsuz yonde etkilernistir. Agirhkh olarak Alanya, Antalya,
Marmaris, Bodrum ve Kusadasi bolgelerinde faaliyet gosteren
Tursem'in 450 otel ile 9ah§t1g1 ve bu otellerin alacaklanm tahsil
edememeleri halinde bazi otellerin kapanma durumu ile karsi karsiya
kalmasi sozkonusu olmustur.? Bu otellerin icinde kontenjanlannm
buyuk bir kismmi Tursern'e ayiranlar 1997 sezonunun alacagmi
· tahsil edememelerinin yamsira bir sonraki sezonun sikintilanm
simdiden yasamaktadrrlar.
«Soz konusu 500 bin turistin 1998 yilmda yine ayrn
pazarlardan, diger bir firma tarafmdan getirilmesi mumkun
degildir, Bu durumda baska firmalarm pazar kapma cabalan, bu
bolgelerdeki zaten dusuk olan otel fiyatlannm daha da, hatta yan
yanya inmesi ve neticede bu bolgelerimizdeki fiyat yapilanmasmm
dagilmasma ve son yillardaki .fiyatlan tutma ve Turkiye'nin dunya
pazarlanndan hak ettigi payr alma cabalanru da baltalayacaktrr.?»
«Bu olay biz turizmciler icin supriz degildir. Bunun icin tekrar
yasanmamasi icin yururlukteki "ili§kiler Yonetmeligi (Turizm
Isletmelerinin Bakanhkla, birbirleriyle ve musterileri hakkmdaki
yonetmelikr-'in gunun kosullanna gore revize etmek, Ti.irkiye

1

Camas, "Tursem Olayi Abartildi'', Turizm Aktuel Dergisi, say1:9 (Ekim) yil: 1,
1997, s.61.

2

"Turizrnde Biiyiik Celiski", Turizm Aktiiel Dergisi, say1:9 (Ekim) yil: 1, 1997,

s. 60.
3
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aym makale, s. 60.
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Otelciler Birligi'ne bir yasa ile kamu kurumu niteligi kazandirmak
bunu yapiyla sektorde ozellikle fiyat ve saghkh yapilanma yonunde
istikrann saglanmasi gerekmektedir. Ttirkiye Otelciler Birligi Yasasi
ve Iliskiler Yonetmeligi'ndeki dtizenlemelerle, ozellikle konaklama
tesisleri ve tur operatorleri arasmda koordinasyon saglanacak,
dogabilecek riskler ortadan kalkacaktir" .1
Tursem ve daha once iflas eden Alman pazannda faaliyet
gosteren BDS firmasi ve 1997 yih ortasmda Polonya ve
Cekoslavakya da PROO adh tur operatorlerinin sektore verdikleri
zarar oldukca buytikttir.?
Mevsimlik oteller otel sozlesmelerini bir yil onceden yaptiklan
icin bu sekilde iflas eden tur operatorleri ancak bu tarz calisan
otelleri olumsuz yonde etkilemektedirler. Yaz-kis calisan bir otel
icin ozel bir anlasma donemi olmamasma ragmen mevsimlik cahsan
· oteller icin durum farkhdir. Otel sozlesme donerni dismda, gee
yapilan sozlesmelerde, doluluk ve odeme garantisi olmadigi gibi,
fiyatlar da olmasi gerekenin 90k altmda kalmaktadir. Bu durum da
bir 90k oteli iflas asarnasina kadar getirmektedir.Yine turizm
sektorunden ornek vermek gerekirse ulkernizde oldukca buyuk bir
yataga sahip olan Tursem'in iflasi ile birlikte olusan boslugun henuz
doldurulamadigi goz.lenmektedir. Tesislerinin bos kalacagindan
korkan otelciler, standartlanmn altmda fiyatlar vererek istemeden de
olsazaten dusuk olan fiyatlarm daha fazla dusmelerine neden
olmaktadirlar.

3.6. SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATORLERiNiN MEVSiMLiK OTELLERLE iLiSKiLERiNDE KARSILASILAN SORUNLAR
Seyahat acentalan, tur operatorunden dikkatli bir sekilde
aynlmahdir. Seyahat acentasim turist servislerini ilk saglayan kisi
(bir hotel sirketi, havayolu, tur operatoru veya denizyolu sirketi
1

Kizihrmak, a.g.m., s. 61.

2

Kizihrmak, a.g.m., s. 61.
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gibi) olarak tammlayabiliriz '. Seyahat acentasi esas servisleri satar
ve her satistan komisyon ahr.
«Tur operatoru turistik i.iri.ini.i olusturan, planlayan,
programlayan, pazarlayan ve sansa sunulan isletmedir. Tur
operatorti hizmet bilesenlerini bir araya getirecek yeni bir turistik
i.iri.in, (paket tur) yaratir?».
«Uluslararasi eglence seyahati daha 90k grup yolculuga (tur)
yonelmektedir. Hemen hemen turn deneyimli uluslararasi yolcular
biletlerin saglanmasinda ticret artismi onlernek icin bir seyahat
acentasmdan yararlamrlar. Uluslararasi yolcular sunulan i.icret
indiriminden yararlanmak icin daha 90k paket yolculuga yonelmektedirler. Bu durumda turist, grubun bir parcasi gibi hareket etmez.
Paket yolculugu kara ulasirm kalmacak yerler, yemekler, eglenceler
ve oteki cesitli hizmetleri icerir veya icermez. Burada en buyuk
· etken ekonomidir. Ayrn seyler icin sahsen odenen i.icretle karsilasnnlmca cekici, cezbedici olmaktadir!».
Turlar, kisilere ferdi olarak seyahat ettiklerinde harcadiklanndan daha 90k ucuza mal olmasi nedeni ile, turistik hareketler
gitgide kitlesel bir nitelik kazanrrus ve tur operatorlerine olan
ihtiyaci artnrmtstir.f Bu durum gtintimtizde ozellikle tur operatorsuz
otel isletmeyi hemen hemen imkansiz kilrms ve otel-tur operatoru
arasmdaki isbirliginin onemini ortaya cikarrmstrr.
"Havayollan ile gerceklestirilen tur paketleri cesitli merkezlere
di.izenlenen
paket
tatillerin
biiyi.ik
bir
b o lurnunu

1

A. J. Burkart and S. Medlik, Tourism; Past, Present and future, second
edition, Heinnemann Professional Publishing, London, 1981, s.167.

2

Metehan Pekoz ve Sukru Yarcan, Seyahat lsletmeleri, I. Baski, Bogazici
Universitesi Yayin No:549, Istanbul, 1995, s.8.

3

Baysal, Uluslararasi Seyahat (Turizm), s.5.

4

Ftisun (Istanbullu) Dincer, "Seyahat Isletmeleri ve Tilrkiye'deki Durum",
lktisadi Cografya ve Turizm Arastirma Merkezi Secme Yazilar-Z, Edebiyat
Faktiltesi Basimevi, Istanbul, 1989, s.124.
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olusturmaktadir.Paket turun ana ozelligi bir tur operatoril tarafmdan
olusturulmasidir. Tur operatoru havayollanndan koltuk, otellerden
yatak saun ahr ve aldigi hizmetleri bir butun olarak dogrudan veya
perakendeci seyahat acentalan kanaliyla 'hersey dahil' (all inclusive)
tek bir fiyatla tuketicilere satar.'
Tur operaratoru ile calismayi tercih eden otellerin cogunlukla
mevsimlik olarak faaliyet gosteren tesisler oldugunu soyleyebiliriz.
Tur operatoru ile cahsrnanm en rahat yam sozlesrne baslangic
tarihinden itibaren belirtilen zaman dilimleri icinde surekli olarak
turist gondermeleridir.
"Bir paket tur asagidaki ogelerden olusur"

.2

-Gidis-donus ulasirm,
-Konaklama,
-Yi yecek-icecek,
-Transfer,

I
I

-Y erel ulasim,
-Rehberlik ve gezi
Paket turun ogeleri duruma gore degisebilir.Ornegin: Sadece
ulasim ve konaklama satm almabilir veya tum bu belirtilen ogelere
ilave olarak farkh hizmetler satm almabilir.Paket turun 90k cazip
fiyatlarla satilmasi turisti paket tur satm almaya tesvik eder.
Ulkemize gelen turistlerin cogunlukla tur operatorlerinin hazirlarms
olduklan paket turlan satm alarak geldigi gorulmektedir.Duzenli bir
cahsrna prcgrarrn olan tur operatoru ile isbirligi yapma ozellikle
mevsimlik olarak faaliyette bulunan oteller icin ayn bir onern
arzetmektedir. Baslangici ve bitisi belirli bir tur operatoru ile
cahsmak, otelin belirledigi hedeflere ulasmayi kolaylasnnr.

1

Pekoz ve Yarcan, a.g.e., s. 23.

2

Pekoz ve Yarcan, a.g.e., s. 23.
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3.6.1. Otel-Seyahat Acentasi-Tur Operatoru
Iliskilcrlnde Karsilasilan Giincel Sorunlar
3.6.1.1. Otel Sozlesrneleri ve Tiirleri
Sozlesme, akit veya mukavele dedigimiz iki tarafh hukuki islem
olarak tarnmlanabilir.! Sozlesmeler yazih olabilecegi gibi sozlude
olabilir. Ancak sozlesmenin yazih olmasi ve herhangi bir
anlasmazlik durumunda ispat olarak kullamlabilir.
Turizm sektortinde kullamlan sozlesrnelerin ortak ozelligi irade
serbesligine dayanmasi Borclar Hukuku alanma giren sozlesmeler
olmasidir.?
16.3.l 982'd yunirluge giren 2634 sayih Turizm Tesvik Kanunu
ve ilgili Yonetmelikler gore «Acnta ile otel arasmda yapilacak otel
sozlesmelerinde akit serbestisi esastir. Boyle bir ozel sozlesrne
· olmarnasi halinde veya ozelsozlesmede yer verilmeyen tum konularda bu yonetmelik hukumler uygulamrs ' ifadesi kullamlrmsnr.
Otel-seyahat acentasi sozlesmelerinde karsrlasilan
sorunlardan biri de sozlesmelerde acik acik belirtilmesine
fatura bedellerinin odenmesinde karsnmza cikmaktadir.
melerde oderne tarihleri kesin olarak belirtilmesine ragrnen
seyahat acentasmm bu surelere dikkat etmedigi bilimektedir.

onemli
ragmen
Sozlesbir 90k

Ozellikle anlasmalann yabanci para birimi iizerinden yapihp,
musteri giris gunu kuru veya aybasi M.B. doviz alts kurundan
dtlzenlettirilen faturalarm odernesi aylar sonra ve faturanm
duzenlendigi tarihteki tutardan TL olarak odenmektedir. Bu da
seyahat acentasmm haksiz kazanc elde etmesine neden olmaktadir,
Sozlesmelerde stiresinde odenmeyen fatura bedelleri ile ilgili
gecikme faizi uygulamasmdan bahsedilse bile otellerin seyahat

1
2

3

llker Unsever, Seyahat Acentasi lctn Hukuk: Sozlesmeler, Ttirsab Yaymlan,
Seyahat Acentasmin El Kitabi Dizisi 1, Izmir 1995, s.12
Unsever, a.g,e., s. 13.
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acentasma asin bagimhhgi ve iliskilerini bozmak istememlerinden
dolayi herhangi bir yaptmm uygulanarnamaktadir.
Sorunlardan bir digeri ise, bazi tur operatorlerinin sozlesme
geregince otelci adma gondermis olduklan dovizlerin bazi seyahat
acentalan tarafmda kullarnhp, otelciye TL. odemesi yapmasmdan
kaynaklanmaktadir. Bu durumu tur oparatorune bildirmek bazen
cozum gibi gorunse de seyahat acentasi ile iliskileri bozabilecegi icin
boyle bir durumda ilk asarnada seyahat acentasi ile soruna cozilm
yolu aramak daha mantikh gorunmektedir.
Sozlesmelerde, otelci ve seyahat acentasi acismdan dikkat
edilecek en onernli husus her iki tarafi da ilgilendiren konularda
taraflann yukumluluklerinin acikca belirtilmesidir. «Turizm
sektorunde kullanilan sozlesme ler genellikle taraflarm bi r
kisttlamaya tabi olmadiklari sozlesmelerdir!». Bu sozlesmelerde bir
· sekil zorunlulugu yoktur.
Otel sozlesmesi turleri §U sekilde belirtilrnistir. «Acenta ile otel
isletmeleri arasmda ti9 cesit otel sozlesmesi duzenlenebilir?».
a) Bireysel olarak seyahat eden (rminferit) musterilerle ilgili
sozlesmeler,
b) Grup olarak seyahat eden musterilerle ilgili sozlesmeler,
c) Belirli bir silrenin tizerindeki rezervasyonlar icin yapilacak
(kontenjan) tahsis sozlesmeleri.
Mevsimlik otel islermelerinde cogunlukla kontenjan sozlesmelri
yapildigi icin burada diger iki sozlesme tunine pek fazla deginilmeyecektir.

1

Unsever, a.g.e. s. 14.

2

iTO, a.g.e. s.60.
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3.6.1.2. Kontenjan Sozlesmlerl ve Kontenjan

Sekiller-l

Kontenjan sozlesmeleri belli sayida odayi belirler ve odalar
otelci tarafmdan tur operatorunun hizmetine sunulur. Tur operatoru
onceden haber vermeden bu odalara rezervasyon yapabilirl.
Kontenjan sozlesmeleri yapmak ozellikle mevsimlik otel
isletmeleri icin daha avantajh gorunmektedir. Cunkii kontenjan
sozlesmeleri genellikle sezonluk cahsan sahil otellerinde 7-8 ay gibi
uzun bir sureyi kapsar. Boyle bir sozlesme ile calismak otele ve otel
cahsanlanna bilyuk kolayhk saglar. Ornegin hangi tur operatoriinde
kac oda oldugu ve gelecek turistlerin milliyetlerine gore dagihmlan
bilinir. Bu da hangi iilkeler ile cahsilacag: onceden bilindigi icin
hizmetlerin sunumunda dikkat edilecek hususlan kolaylastmr, Soyle
ki Alman pazan ile cahsilacak ise Almanlarm 90k titiz oldugu ve
odedikleri paramn karsiligmda istedikleri hizmeti alamazlarsa,
iilkelerine donduklerinde bunu tazminat konusu yapacaklan a§ag1yukan tum sektor calisanlan tarafmdan bilinir. Isvec, N orvec,
Danimarka, Hollanda, Ingiltere, Irlanda gibi iilkelerden gelen
turistlerin Almanlar'a gore daha ilimh olmalan ve bunlann
cahsanlarca bilinmesi, tum sezon boyunca cahsma rahathgi saglar,

3.6.1.2.1. Turnuyle Garantili
Bu sozlesme turu otelciler arasmda en 90k tercih edilen kontrat
seklidir ve 90k aranan otellerle dolu mevsimlerde yapihr-,
Tur operatoru otelciye haber vermeksizin rezervasyonlanm
yapabilir: Cunku yapilan sozlesmeye gore tur operatorune tahsis
edilen odalar ister kullamlsm ister kullamlmasin tur operatorunun
oderne garantisi alnndadir.

I
I

1

Gerard Guibilato, Tur Operatorleri: Otelci-Tur Operatorleri lliskileri, Turizm
Yi.iksek Arastirma (Incelerne) Merkezi, Vaserely Vakfi, Seri: C. No:61
(TUGEV Ki.iti.iphanesi),Eyli.il-1984, s.25.
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Ulkernize turist getiren iilkelerden genellikle 1ngiltere
Pazarmda bu anlasmalara rastlanmaktadrr. 180 veya 200 giin
uzerinde % I 00 odeme garantili sozlesmeler yapihr. Rus tur
operatorlerinin de bir kisrm tumuyle garantili sozlesmeler yapmaktadirlar. Burada otelcilerin dikkat etmesi gereken en onemli husus tur
operatorunun zaman zaman 90k sayida odasi bos kalabilir. Bu
odalan nasilsa bes diye kullanmaya kalkmak son derece sakmcah
olabilir. Otelcinin gercekten bu odalara ihtiyaci olur ise tur
operatortinun izni almmak suretiyle ve tur operatorunun belirleyecegi tarih ve sartlar dahilinde kullanmasi gerekir. Aksi takdirde
sozlesmede de belirtildigi uzere tur operatorune 90k agir tazminatlar
odenmesi soz konusu olabilir.

Turkiye genelinde otel kontenjan anlasmalannin biiytik bir
kismi turnuyle garantili olarak yapilabilse no-show ve over booking
gibi sorunlar da kendiliginden ortadan kalkacaktir. Su an icin
imkansiz gorunen bu anlasma seklinin onumuzdeki yrl larda
gerceklesmesi en buyuk temennimiz.
3.6.1.2.2.

Krsrnen

Garantili
,,

Bu tur sozlesmelerde tur operatoru kullanacagi odalara ait
odemelerin bir krsrnrm taahhiit ederl.
Kismen garantili anlasmalara omek olarak TURSEM'in yapt1g1
anlasmalan gosterebiliriz. Bu tiir anlasmalarda ornegin; 20 oda icin
anlasrna )'ap1lm1~ ise ve sezonda lSO ve-ya '200 gun ise 100 gune
oderne garantisi verilir. Diger 80 veya I 00 gun icin ise kullamlan
oda miktan kadar odeme yapihr.
Garantisiz kontenjan anlasmasi ile mukayese edildig inde
avantajh gibi de gorunse bu tarz anlasrna yapipta zor duruma dusen
tur operatorleri ile cahsan oteller odeme garantisi icinde bulunan
gun kadar odalanru tur operatcrune tahsis etmek zorundadirlar,
Ancak tur operatoru otelciye odalanm kullanamayacagirn bildirirse,
otelci bu odalanm kullanabilir. Burada sozlesme maddeleri
1

Guibilato, a.g.e, s.26.
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yururluge girer. Ornegin: Bir 90k otelin Tursem ile kismen garantili
sozlesmesi oldugu bilinmektedir. Sozlesmeye gore Tursem'in
kullanrnayi taahhut cttigi sureler icin otelcilere odeme yapmasi
gerekmektedir. Ancak resmen iflasmm aciklanmasi ve sirketin
borclan karsilayacak mal varligmm bulunmamasi bircok otelciyi
gercekten icinden cikilmayacak bir duruma getirmistir.
Kontenjan anlasmasmm iptaline iliskin diizenlemeye gore iptal
edilen kontenjanlara yonelik bir tazminat bedeli yonetmelikte
gorulmedigi gibi garantili kontenjan anlasmalan yonetmelikte hie
yer almamaktadir+.
Bu ve benzeri durumlara diismemek icin otelcilerin bir 90k tur
operatoru ile cahsmasi ve sadece bir veya iki tur operatorune bagh
kalmamalan gerekmektedir.
3.6.1.2.3. Garantisiz
En yaygm kontenjan turu olan garantisiz sozlesmelerde, tur
operatoru kontenjan olarak aldig: odalarm ancak doldurabildiklerinin ucretini oder-.
Garantisiz kontenjan anlasmalannda dikkat edilmesi gereken en
onemli husus; sezonlara gore tanmacak opsiyon stireleridir. Otelci
tarafmdan tur operatorune tamnan opsiyon sureleri icerisinde tur
operatorunun kullanamayacagi kesinlesen odalan otelci satabilir.
Ancak burada'da karsimiza odalarm sans gii9ltigii sorunu cikar,
Anlasma yapilan odalarm ne kadarmm kullamhp-kullamlmayacagmn 90k iyi bilinmesi gerekir. Bu asamada hem tur operatoru
hem de otelci gii9 durumda kalabilir. Tur operatorunun yapngi
tutarsiz anlasrnalar yuzunden (ornegin; satabileceginin 90k ustunde
oda kiralamasi gibi) otelci zor durumda kalabilir. Buna karsihk
overbooking dedi girniz rezervasyonu yaparak odalannm bos
kalmasim onlernek isteyen otelcide bu yontemle tur operatorune
1

-Onsever, a.g.e., s.88

2

Guibilato, a.g.e., s.26.
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zarar verebilir. Bu konularda her iki tarafmda bilincli ve birlikte
hareket etmeleri 90k onemlidir. Verilen zarar sadece tur operatoru
veya otelcinin zaran degil ayrn zamanda o iilke turizmininde

zarandir.
Ulkernizde de en yaygm olarak kullamlan bu sozle§me ttiru
9ogu zaman otelcinin ve tur operatorunun turistlere taahhur ettikleri
hizmetleri zamanmda ve eksiksiz olarak yerine getiremedikleri icin
agrr tazminatlar odediklerini gormekteyiz.
3.6.1.3.

No Show (Ger~ekle~meyen

Rezervasyon)

«Yapihp kullamlmayan veya iptal edilmeyen rezervasyonlara
"No Show" denilrnektedir.!» Aynca yonetmelikte belirlenen iptal
suresi gectikten sonra yapilan iptaller de No Show olarak ifade
edilir.
Turkiye'de No Show uygularnalannm
ozellikle mevsimlik
cahsan orta ve kticuk olcekli otellerde uygulanamadigim gormekteyiz. Cunku bir 90k otel, seyahat acentasi ile cahsmak zorundad1r.
Gunilmuzde de insiyatifin seyahat acentalarmda oldugunu soylemek
pek yanhs olmayacaktir. Kullamlabilecek otel sayrstrnn fazla olrnasi
seyahat acentasmm secenegini cogaltmaktadir. Kendisine No Show
faturasi gonderen oteli de bir sonraki cahsmasmda kolayhkla iptal
edebilir. Bundan cekinen otelciler de zamanmda iptal edilmeyen
rezervasyonun cezasmi genellikle tek tarafh cekmeye devam eder.
3.6.1.4.

Overbooking

(Fazla Rezervasyon)

«Rezervasyonlanna icabet etme niyetleri olmayan yolcular 9ogu
kez otel rezervasyonlanm zamanmda iptal etmezler. Boyle bir
egilimin mevcudiyetinden dolayi oteller, yer ayirtan kisilerin icabet
etmemesini veya ayirttiklan yerleri iptalde gee; kalmasmi gozonune

1

Meryem .Akoglan ve Kurtulus Karamustafa, "Pazarhk Kavrarrn ve Pazarhk
Stirecinde Otel-Seyahat Acentasi Pazarhk Sorunlannin Nevsehir Yoresinde
Incelenrnesi, "Turizm Yzlligz 1994, Ttirkiye Kalkmma Bankasi A.~. Haziran
1994,Ankara, s.12.
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alarak kapasitelerinin ustunde yer ayirmak (overbooking) suretiyle
gelir tiretmekle birlikte 90k dayarnksrz olan oda envanterlerini
korumak isterler. Ne yaziknr ki, otellere iliskin literatur ve yakm
tarihlerde oteller iizerine yapilan arastirmalar, otellerdeki
"overbooking" seviyelerinin cogu kez smama ve yanilma
yaklasimryla gerceklestigini ve bircok durumda kapasiteyi asan
sanslara, ziyaretcilerin kapidan donmesine, odalann zararlara yol
acacak duzeylerde bes kalmasma ve gelir kaybma yol acabilecegini
gostermistir.!»
Avukat
Ilker
tammlamaktadir:

Unsev e r

Overbooking'i

§U

seki lde

«Yaygm ama eksik, bu nedenle de hatah deyimiyle cifte, daha
dcgru deyimiyle fazla rezervasyon veya bence en dogru nitelemeyle
rezervasyonda kapasite a§zmz... 2»
Overbooking bir kumardir ve hesaplanrrus bir risktir. Hotel
sahibine maksimum kazanci saglayabilmek icin almaya hazir
olunmasi gereken bir risktir. Deneyimler gostermektedir ki tum
rezervasyonlann % 5'i gelmiz ve yaklasik % lO'u iptal edilir. Bu
durumun iistesinden gelmenin tek yolu bu yuzdeler kadar
"overbooking" yapmaktrr.t
Overbooking ya da fazla rezervasyon, mtimktln olabildigince
basvurulmamasi gereken bir yonterndir. Cunku aylar oncesinden
ticretini odeyip turn plamm cikacagi tatile gore ayarlayan insanlan
hie kimsenin veya kurumun hayal kinkligma ugratmaya hakki
yoktur. Peki neden sik sik duyanz Overbooking'i? Neden otelciler
1

Rex S. Toh, "Otel Endlistrisi Icin Envanter Bosaltma: Overbooking (KapasiteYer Ayirma) Modeli", Journal of Travel Research, Spring 1985, ss.2430'dan ceviren TUGEV (Turizmde Secme Makaleler), Tugev Yayrn No:4,
Istanbul, 1989, s.25.

U sti.i

2

Ilker Unsever, "Turizmin Sirtmda Bir Namlu! .. Overbooking: Agir Bir Turizm
Suen", Tursab Dergisi, sayi:146 (Mart), 1996, s.34.

3

Nathan Kalt, Introduction To The Hospitality Industry) Eighth Edition, The
Bobbs, Merrill Company, Inc., United States Of America, 1981, s.40.
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bu yonterne basvururlar? Otelcileri overbooking'e zorlayan en
onemli sebebi tutarsiz kontenjan anlasmalanndan kaynaklanmaktadir.
Ozellikle garantisiz anlasmalar overbooking'e neden olurlar. Seyahat
acentasi veya tur operatorleri satabileceklerinden 90k daha fazla oda
kontenjan anlasmasi yapar ve tabii ki bu odalan kullanmazlar. Bu
sekilde kontenjan tutma ahskanhgi illkemizde bir 90k seyahat
acentasi ve tur operatorunde goze carpar. Bu sekilde garantisiz
anlasmalar yapan seyahat acentalan veya tur operatorleri, kontenjan
anlasrnasiru yapmis olsalar dahi hie anlasma yapmarms olduklan
otellerden daha dusuk fiyatlar geldiginde kolayhkla bu otellerle
cahsirlar ve diger otellerden ayirdiklan kontenjanlan kullanmazlar.
Herhangi bir tazminat odernesi de soz konusu olmadigmdan
seyahat acentalan istedikleri otellerle kontenjan anlasmasi yapmadan
rahatca cahsabilmektedirler.

!

.
:;

Otel, seyahat acentasi .anlasmalannda garantisiz anlasmalar
ortadan
kalkrnadikca
bu sorunun cozurm; de pek kolay
gorunmemektedir.
Otel-seyahat acentasi anlasmasi tumuyle garantili yaprldrgi
takdirde otelci bilir ki seyahat acentasi bu odalan kullansmkullanmasin parasmi odeyecektir. Bu durum hem otelciye cahsma
kolayhgi saglar hem de seyahat acentasma veya tur operatorune oteli
satmak icin onernli bir neden olur. Cunku bu odalara turist
gondersin-gonderrnesin
parasirn odemek zorunda oldugu icin
garantili anlasma yapngi oteli satmak icin caba harcayacaktir.
Garantisiz sausta ise seyahat acentasi veya tur operatoru bilirki
kullandigi oda sayisi kadar odeme yapacaktir. Bu nedenle garantisiz
anlasma yaptigi oteli satmak icin ek bir cabaya gerek duymayacaktir.
Ulkemiz turizmine olumsuz etkilerinin dikkate ahnmasi ve
mumkun cldugunca zorunlu haller (ornegin: bilinmeyen bir
durumun ortaya cikrnasi vb.) dismda,
fazla rezervasyon
( overbooking) yapilmamasi gerekmektedir. Rakip ulkelerin ellerine
onemli bir koz vermek istemiyorsak, seyahat acentalan ve otelciler
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olarak yapilan anlasrnalarda acik ve dunlst olmaya ozen gostermeli
ve her zaman karsihkh menfaatleri dikkate almahyiz.
3.6.1.5.

Ucretsiz Konaklamalar

«Pazarhk edilen bu konunun da yasal smirlan olmasma ragmen,
i.izerinde esneklik saglanmaya cahsrlan onernli bir sozlesme
maddesidir. Ucretsiz konaklamalardaki kisi sayisi 11 kiside 1 kisi
veya azami 16 kiside 2 kisi oldugu halde konaklama sirasmda bu
konudaki akitlere pek dikkat edilrnedigi ve 4-5 kisilik i.icretsiz
konaklamalann talep edildigi belirtilmistir. I »
Ucretsiz konaklamalann genellikle sozlesme asamasmda nasil
uygulanacagt belirlenir ve sozlesmelerde yer ahr. Euna ragrnen
seyahat acentalarmdan otellere sik sik ucretsiz oda talepleri gelir. Bir
90k otelci bu durumdan sikayetcidir. Ancak bu durumu acik bir
. sekilde de dile getiremezler. Ulkernizde ozellikle sahillerde
mevsimlik calisan oteller, seyahat acentalan ve tur operatorleri
baglannsiz 9ah§mazlar. Bu ikili iliskide genellikle insiyatif seyahat
acentalan veya tur operatorlerindedir. Yogun sezonlar dismda bu
duruma genelde otelciler ses crkarmaz ve talep edilen odalan
ucretsiz verirler. Ancak, ytiksek sezon dedigimiz (Temmuz-Agustos)
aylarda bu talepleri yerine getirmek oldukca gucttir. Bu durum
zaman zaman otel-seyahat acentast anlasmalanmn fesh edilmesine
neden olabilir. Bu sorun her iki tarafm birbirine acik ve di.iri.ist
yaklasimlan ile cozumlenebilir.

1

Akoglan ve Karamustafa, a.g .m., s.13.
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Bu calrsmarmzda, cogunlukla yaz sezonunda hizmet veren
mevsimlik otelleri degisik acilardan ele almaya cahsnk. Turkiyc'de
mevsimlik oteller, konuklanna degisik aktiviteler sunmanm yamsira
rahat ve zevkli atmosferleri ile yerli ve yabanci turistlerin ilgisini

cekmektedirler.
Turkiye'ye gelen yabanci turist miktarmda belirgin bir
rnevsimlik yogunlasma dikkati cekmektedir, Ozellikle Nisan-Ekim
aylan arasmdaki donem, toplam yabanci turistlerin onernli bir
kisrmm kapsamaktadir.
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Yabancilann Tilrkiye'yi tercih nedenleri ile ilgili yapilan anket
· cahsmalan sonucunda tesbit ,edilen bulgulara gore, Turkiye'ye gelen
turistlerin Turkiye'yi tercih nedenlerinin basmda iklim kosullan
yani gunes, deniz ve kum gelmektedir.
Ulkernize olan mevcut talebi korumak ve daha fazla turist
cekebilmek icin turizm sektoru cahsanlanmn yamsira toplum olarak
da bu konuda daha bilincli olmaya gayret gostermeliyiz. Kisa stireli
menfaatler icin turistleri aldatmaktan kacmmarmz gerekir. Ozellikle
havaalanlanndaki bagaj tasiyrcilan (porter'lar) ulkemiz turizmine
halen buyuk zararlar vermeye devam etmektedirler. Bu soruna
mutlaka 90k krsa bir zaman icinde ulke olarak cozurn bulmak
zorundayiz. tlk kez tilkemize gelen turistleri bir taraftan ozel
gosterilerle karsilarken diger yandan bagaj tasiyicilannm sebep
oldugu cirkin davraruslar yuzunden kaybetmekteyiz. Havaalanlannda
yasanan yetki karmasasi yuzunden, bagaj tasiyicilan istedikleri
parayi alarnadiklan zaman turistleri hirpalamaktadirlar. Bu durum
ulkernize gelen turistleri olumsuz yonde etkilemektedir. Bagaj
tasiyicrlannm neden olduklan bu cirkin durumdan kurtulmak icin
bunlann standart bir tlcret almalan hususunda ilgili birimlerin
gerekli denetimleri yapmalan gerekir. Belirlenen bagaj tasirna
ucretinden fazla ucret talep eden bagaj tasiyicilannm tespit edilip

I
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gerekli uyanlarm yapilrnasi, bu davraruslarin devam etmesi
durumunda ise i§ anlasmalannm iptal edilmesi bu sorunun
cozulmesine yardimci olabilir.
Mevsimlik otellerde cahsanlann buyuk bir kisrru gecici olarak
istihdam edilirler. Bu durum kalifiye elemanlar acismdan pek cazip
degildir. Iyi egitim alrrus, nitelikli elemanlann mevsimlik otellerde
cahsmaya istekli olmadiklan gorulrnektedir. Cahsmak arzusunda
olanlann ise i§ ayinrm yapnklan ve her isi begenmedikleri dikkat
cekmektedir. Mevsimlik otellerin sezonluk yapismdan dolayi sadece
belirli alanlarda isletmeye acik olmasi mevsim issizligine yol
acrnaktadir.Bu yiizden kalifiye elemanlar bu tiir i§letmelerde
calrsrnayi cazip bulmamaktadirlar. S0nu9 olarak da halen bir 90k
otelde turizm egitimi almarms ve kalifiye olmayan elemanlarm
istihdam edildigi gorulmektedir. Alt kadrolarda vasifsiz isler icin
istihdam edilen personel isletme icinde uzman kisilerce surekli
egitimlere tabi tutularak yetistirilebilirken, zaman zaman orta ve list
kademelerde turizm egitirni alrnarms kisilerin istihdami buyuk
sorunlara yol acmaktadir, Devlet, ozel sektor ve egitim kurumlannm
dayarnsma icinde hareket etmesi ve surekli bilgi alf§veri§inde
bulunulmasi bu soruna en etkin cozurm! getirecektir.
Plansiz gelisme sorunlanrmzda ise gunumuze kadar hazirlanan
kalkmma planlarmda belirlenen bir 90k hedefe ulasamadigimrz
dikkati cekmektedir. Ozellikle turistik bolgelerirnizde bitirilemeyen
altyapi cahsmalan, ulasnrma olanaklannm krsithhgi, list yapisiru
tamarnlarms tesisleri zor durumda birakrnaya devam etmektedir.
Ulkemizde genellikle sahillerimizdeki tesislerin mevsimlik olarak
cahstiklan, kis nufusuna gore planlanan elektrik, su ve kanalizazyon,
ulasirn, saglik hizmetleri vb. hizmetlerin turistlerin yogun oldugu
(Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul) aylarda talebi kar§1layamad1g1
ve kaynaklann yetersiz kaldigi gorulmektedir. Plansiz bir sekilde
insa edileri ikincil konutlar cevreyi tahrip ettigi gibi, cirkin bir
betonlasmaya da neden olmuslardir.
Plansiz gelismenin ortaya cikardigr sorunlarda ve ozellikle
altyapr sorunlarmda, turizmde gelismis tilkelerin dti§ttigii hatalara
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dusmemek icin gerekli tedbirler almmah ve en azmdan bundan
sonrasi icin planh hareket etmeye ozen gosterilmelidir.
Turizme
acilacak alanlarda yatmrn izni verilmeden
once altyapilannin
bitirilmesi, bundan sonraki yatmmlarda sorunlarm azalmasma
yardimci olabilir. Aynca mevcut yatmmlann yenilenmesi amaciyla
olanaklar
olcusunde
devlet
kredi saglayabilir.
Turistik
bolgelerirnizde
yerel yonetimlerin
de plansiz ve gelisiguzel
betonlasmaya
izin vermemeleri gerekmektedir.
Turizmin elindeki tirtiniin Turkiye olmasi nedeniyle turizmciler
acisindan tamtim ve pazarlama sorunlan her zaman guncelligini
korumustur. Ulkernizin dis tarnttrmnda devlet ve ozel sektor isbirligi
zorunlu gorunmektedir.
Devlet i.ilkemizin tamumi icin gerekli
ortarm hazirlayarak bir anlamda ozel sektore tesislerini kolayhkla
pazarlama imkam verebilir.
:1••

Ozellikle
pazarlamasmm

sezonluk
ayn bir

calisan
isletmeler
acismdan
otel
onerni vardir, Cunku sadece belirli

donernlerde hizmet veren bu tip oteller ancak bir yil onceden bir
sonraki sezonun anlasmasim yapmaktadirlar. Yaz-kis olarak calisan
bir otelin pazarlamasmdaki belirgin farklihk budur.Ornegin, NisanKasun aylan arasmda hizmete acik olan bir otel isletmesinin otel
odalannm pazarlamasi genellikle cahsilacak yildan onceki NisanMayis gibi biter. Bu aylardan sonra otel odalannm pazarlamasi biraz
daha guclesir. Anlasrnalardaki fiyatlar dusmeye baslar, Zaman
zaman tur operatorlerinin ek ucak seferleri icin ekstra otel
anlasrnalan yapnklan da gorulmektedir. Ancak ihtiyac halinde
kullamlan bu kontenjan anlasmalanrun Nisan-Mayis aylarmda
yapilan anlasrnalar kadar guvenilirligi olmayabilir. Acenta veya tur
operatoninun genellikle ilk etapta anlasma yaptiklan kontenjanlanm
doldurma egilimleride goze carpar.
Kontenjan sczlesmeleri yapmak ozellikle mevsimlik otel
isletmeleri icin daha avantajh gorunmektedir. Cunku kontenjan
sozlesmeleri, genellikle sahil otellerinde 7-8 ay gibi uzun bir sureyi

kapsamaktadir.
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Kontenjan sozlesmelerinda, otellerin satismda yapilan hatalann
basinda, tesislerin verdikleri gercekci olmayan fiyatlar karsismda,
beklenen hizmetleri yerine getirememelerini
gosterebilirtz. Otel
fiyatlanru hemen herkesin bilmesine ragmen ayrn tekliflere 90k daha
ucuz teklifler uretmek haksiz rekabete yol a9t1g1 gibi, Avrupa'da 90k
gecerli olan seyahat eden insanm haklanndan dogan bir tazminatm
odenmesine de neden olmaktadir.
Korfez krizinden sonra otel fiyatlannm du§ttigu bir 90k seyahat
acentasi ve otelci tarafmdan da dogrulanmaktad1r.H1zlt
fiyat
dususleri, hizmetteki kalitenin de dusmesine neden olmaktadir, Bu
sorunlarm cozurnunde de devlet ve ozel sektor isbirlig! ihtiyaci
ortaya crkmaktadtr. Ozellikle pazarlama asamasmda, otellerin 90k
buyuk bir krsmirun yabanci tur operatorlerine olan bagrmhhg:
dikkat cekmektedir. Devletin Turk tur operatorlerini destekleyerek,
ulkemizin bu yuzden yillardir ugradrg: doviz kaybiru bir an once
telafi etmesi gerekmektedir. Yabanci bir tur operatorunun
Turkiye'deki tesisleri sansa sunma cabasi ile Turk tur operatorunun
cabasi elbette farkh olacaktir. Turk tur operatorlerinin sayisinda ne
kadar artis saglanabilirse, tllkemize girecek doviz rniktannda da aym
oranda bir artis olacagi muhakkaktir,
Son zamanlarda birbiri ardma yasanan tur operatoru iflaslan da
mevsimlik otel isletmelerini oldukca guc durumda birakmisnr.
Tahsil edilemeyen alacaklar, bos kalan ve yeniden pazarlanmasi
gereken otel odalan ve cozum bekleyen bir 90k sorun ...
Ozellikle turizm egitimli kisilerin sektordeki yerlerini bir an
once alarak, sorunlann cozurnunde devlet-ozel sektor ve egitim
kurumlan isbirliginde bizzat gorev almalan gerekmektedir.
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