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ÖNSÖZ 

Turizm sektörünün en önemli yapı taşlarından olan ve konaklama 

işletmeleri içerisinde en vazgeçilmez konumda bulunan işletmelerinden 

otel işletmeleri, farklı konularla ilişkilendirilmiş ve değişik 

araştırmalara konu olmuştur. Ancak otel işletmelerinin dış mekânları 

konusunda yeterli sayı ve nitelikte akademik çalışmanın olmayışı bu 

husustaki araştırma eksikliğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu araştırmada, ilk olarak otel işletmeleri, sınıflandırmaları 

açısından sahip olması gereken nitelikleri ile güncel kaynaklardan 

istifade edilerek sunulmaya çalışılmıştır. Devam eden bölümlerde ise 

dış mekân düzenlemeleri konusunda akademik olarak literatürde 

bulunan ve otel işletmelerinde dış mekân tasarımı açısından olması 

gerekenler değerlendirilerek özellikle otel işletmeleri perspektifinde 

incelemelerde bulunulmuştur.  

Yapılan araştırmanın pekiştirilmesi adına da otel işletmelerinde 

dış mekân düzenlemeleri örnek uygulamalar dâhilinde tamamen orijinal 

görsellerle desteklenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma hem akademik 

anlamda hem de sektörel açıdan fayda sağlayacak olup, gerek literatür 

anlamında kaynak kullanmak isteyenlere gerekse sektörde faaliyet 

gösteren işletme yöneticilerine yönelik kıymetli bilgiler sunmaktadır. 

Eserin tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni eder, katkı 

ve desteklerinden dolayı ailemiz ve bizleri yetiştiren hocalarımıza ithaf 

ederiz. Ayrıca çalışmanın hazırlanmasında emekleri olan 

öğrencilerimiz Elif KOCAKAYA, Sümeyye YÜCE ve Sena AKSOY’a 

da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN 

Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ 
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1. BÖLÜM 

TURİZM İŞLETMELERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde, genel olarak turizm işletmesi kavramına ilişkin 

açıklamalar yapıldıktan sonra turizm işletme türlerinden olan 

konaklama işletmeleri ve faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak turizm işletmesi kavramının 

açıklanmasında yarar vardır. 

1.1. TURIZM İŞLETMESI KAVRAMI 

İnsanların yer değiştirmeleri, ilk çağlarından beri görülen en 

büyük ihtiyaçlardan biridir. Çünkü insanlar yaşadıkları süre boyunca, 

sürekli olarak şartlarını iyileştirmeyi düşünmüşlerdir. Dolayısıyla bu 

düşüncelerini geliştirmek amacıyla farklı unsurlardan yararlanarak 

hedeflerine ulaşmaya çalışmışlardır. İnsanlarda görülen yer değiştirme 

anlayışı, ilk zamanlarda savaş, ve göç gibi nedenlerle olsa da; sonraki 

dönemlerde, ekonomik, sosyal, politik ve turistik sebeplerle 

gerçekleşmiştir. Günümüz koşullarında ulaştırma araçlarının hızlı, 

konforlu, güvenli ve ucuzluk açısından gelişmiş olması kitle turizmi 

algısının oluşmasına ve geniş kitlelere yayılmasına sebep olmuştur 

(Usta, 2008: 35). 

İçinde yaşadığımız çağda üretim endüstrisinin ve sektörlerin 

ağırlığı hissedilir şekilde devam etmekle birlikte, ekonomide ve sosyal 

yaşantıda hizmet sektörünün ağırlığı da gün geçtikçe artmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde turizm, sağlık, sigorta, 

finansal hizmetler her geçen gün daha fazla gereksinim duyulan, 
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istihdam sağlayan sektörler olarak dikkatleri üzerine çekmekte ve hızla 

ilerleme kaydetmektedirler. Yaşanan gelişmeler paralelinde zamanla 

hizmet sektörlerinin, üretim sektörlerine nazaran daha egemen sektörler 

olacağı da ifade edilmektedir (Birkan, 1994). Bu sebeple, hizmet 

sektörleri içerisinde önemli olan ve turizm sektöründe faaliyette 

bulunan işletmelere ilişkin bilgilere yer vermeden önce genel olarak 

turizm işletmeciliği ve turizm işletmeleri ile ilgili literatürde yapılan 

tanımlamalara yer vermekte fayda vardır.   

Evliyaoğlu’na (1989: 150) göre, turistlerin ihtiyaç duyduğu her 

türlü hem mal hem de hizmetleri üreten ve pazarlayan kurumlarla ilgili 

karar ve eylemlerin tümüne “turizm işletmeciliği” denmektedir. 

Bir başka tanımda, turizm faaliyetlerine direkt veya dolaylı olarak 

katılım sağlayan turistlerin ihtiyaç duydukları mallar ile hizmetleri 

üretip, sunan ve turistlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan 

tüm faaliyetler turizm işletmeciliği kapsamı içinde düşünülmektedir 

(Aktaş, 1990: 15). 

Öte yandan; turizm işletmesi, geçici olmak kaydıyla yer 

değişikliği yapan kişi/grup/kitlelerin farklı ihtiyaçların karşılanmasına 

yarayan her çeşit mal ve hizmetlerin üretilmesini ve konuklarına 

sunulmasını sağlayan ekonomik işletmeler şeklinde tanımlanmaktadır 

(Maviş, 1992: 30). 

Yine, Gürbüz’e (1996: 98) göre, turizm işletmeleri “turistin, 

turistik faaliyetlere katılmasından itibaren en son olarak devamlı 

ikametine gidinceye kadar ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren ve 

karşılığında da kar amacı güden işletmeler” olarak da tanımlanmıştır. 
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Bu açıklamalardan hareketle, turizm işletmelerinin genel 

özellikleri şu maddeler halinde sıralanabilir (Olalı, 1990: 7-8): 

• Turizm işletmeleri, turizm faaliyetlerine katılacakların turistik 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar. 

• Turizm işletmeleri, turistik ihtiyaçların karşılanması için 

gerekli mal ve hizmetlerin üretimini sağlayacak faktörlerin 

sürekli, bilinçli ve sistemli biçimde bir araya getirildiği 

yerlerdir. 

• Turizm işletmeleri kar elde etmek amacıyla kurulan, 

ekonomiye katkıda bulunan işletmelerdir. 

• Turizm işletmeleri, finansal özerkliğe sahip bağımsız bir karar 

merkezi olan organizmalardır, çünkü turizm işletmeleri 

sermaye, muhasebe ve yönetim bakımından bağımsız bir birim 

olduğu gibi faaliyet türünü, organizasyon şeklini, üretimin 

türünü, fiyatını serbestçe tayin etme hakkına sahip karar 

merkezleridir. 

• Turizm işletmeleri canlı varlık gibi, doğan, büyüyen, gelişen, 

şekil değiştiren çevrenin koşullarına uymak için dinamizm ve 

yaşama gücü gösteren, nihayet iş hayatından çekilen 

organizmalardır.  

Turizm talebini oluşturan nedenlerin çeşitlilik göstermesi 

sebebiyle turizm işletmeleri de farklı nitelikler göstermekte ve 

incelenebilmeleri için sınıflandırılmaları gereği ortaya çıkmaktadır. Söz 
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konusu bu sınıflandırmadan sadece konaklama işletmeleri hakkındaki 

bilgilere ilerleyen başlıklarda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

1.2.KONAKLAMA İŞLETMELERİ 

 Bu başlık altında konaklama işletmelerinin tanımı, tarihi, 

gelişimi ve önemi incelenmeye çalışılmıştır. 

1.2.1.Konaklama İşletmelerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi 

Konaklama işletmeleri, tarihin ilk dönemlerinden itibaren şekil ve 

yapısal olarak değişiklikler sunmuş olsa da, tüm konaklama 

işletmelerinin temel amacı seyahat eden kişilerin başta konaklama 

olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Günümüzde oteller 

başta olmak üzere konaklama işletmesi olarak faaliyet gösteren 

işletmelerin ilk örnekleri M.S. 1. yy.’da hanlar şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu dönemleri değerlendiren araştırmacılar, seyahat 

halinde olanların tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hanlarda 

konakladıklarını ifade etmektedir. Dahası paranın değişim aracı olarak 

kullanılması ile birlikte, ticari amaçlara yönelik girişimlerin de olması 

hanlara olan ihtiyacı oldukça artırmıştır. Süreç içerisinde özellikle 

endüstri devrimine kadar tacir ve gezginlerin konakladığı hanlar, 

ekonomik alanda yaşanan büyük değişimler neticesinde yerini 

günümüz modern otel işletmelerine bırakmaya başlamıştır (Kozak, 

Çakıcı, Azaltun, Sökmen, Sarıışık, Çetinsöz, 2008: 1; Kozak, Denizer, 

Tetik, Akoğlan, Yeşiltaş ve Kozak, 1998: 1). 
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Tablo 1: Dünya Otelcilik Sektöründeki Kronolojik Gelişimler 

Yıllar Sektörel Gelişimler 

1485-1603 İngiltere’de Hanların örneklerine rastlanmıştır.  

1536 Fransada catering işletmeleri açılmıştır. Belirtilen işletmeler, 

evlere de sunum yapmaktaydı. 

1645 Venedik’te ilk kez kafe açılmıştır. 

1650 İngiltere’de ilk kafe Oxford’da açılmıştır. Çok fazla ilgi 

gördüğü için 1700 yılına kadar İngiltere’de 200 yeni kafe 

işletmeye açılmıştır. 

1653-1658 İngiltere’de “Pasting House”ler açılmıştır. Bu işletmeler, 

yolculuk yapan kişilere konaklamanın yanında sıcak 

su/yiyecek gibi hitmetler de sunmuşlardır. 

1669 Paris’te ilk kahve sunumu Osmanlı Büyükelçiliği’nde 

yapılmıştır.  

1760 İngiltere’de ilk defa “Hotel” ifadesi kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu kavramı ilk kez Anne’s Hotels ve The 

Grand Hotel kullanmıştır. 

1765 Paris’te ilk restoranların örneği açılmıştır. 

1775 The Green Dragon Oteli Boston’da bir kongre oteli olarak 

yapılandırılmıştır. 

1784 “Posting House”ler İngiltere’de devlet posta dağıtım 

noktalarının bulunduğu yere göre açılmaya başlanmıştır. 

1792 Fransız Devrimi’nin sonucunda Fransa’da imtiyazlı 

insanların belli olmaması için oteller, pansiyon gibi hizmet 

sunmuştur. Ancak aynı dönemde İngiltere’de şehir otelleri 

hizmete girmeye başlamıştır. 
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1794 New York’ta otel kriterlerine sahip olan ilk kent oteli 

açılmıştır. 

1800-1833 Parsi’te Grand Cusine açılmıştır. 

1801 Francis Union Hotel, Philedelphie’de açılmıştır. 

1801-1820 Taverna işletmeleri otel şekline dönüştürülmeye başlamıştır. 

1806 Amerika’da o dönemin en büyük oteli “The Exchange Coffe 

House”, 7 kat, 200 odası ile açılmıştır. 

1824 Hem ilk dağ evi hem de resort oteli Amerika Castkill’de 300 

oda olarak işletmeye açılmıştır. 

1825 New York’ta “The Canal” otelinde ilk defa hava gazı 

kullanılmaya başlanmıştır. 

1825-1858 Alexis Syer tarafından ilk defa yiyecek-içecek hakkındaki 

kitap, Londra’da yayımlanmıştır. 

1826 “City Hotel” birinci sınıf otel olarak kabul edilmiştir. 

1830 Amerika’da Table D’hote servis kullanılmaya başlanmıştır. 

1834 Amerika’da demiryolları istasyon noktalarının yakınlarında 

oteller hizmete açılmaya başlanmıştır. 

1841 Cesar Ritz otellerinde geceleme yapanlara eğlence hizmetleri 

sunulmaya başlanmıştır. 

1846 İlk kez otellerde kullanılan kalorifer ile ısınma sistemi, The 

Exchange Hotel’de kullanılmıştır. 

1848  Otellerde emanet kasasının kullanılmasına ilk olarak 

Boston’daki bir otelde başlanmıştır. 

1859 Amerika’daki otellerde ilk asansör kullanılmaya 

başlanmıştır. 
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1870 Otellerde spor sahalarının konukların hizmetlerine 

sunulmasına başlanmıştır. 

1875 Bu dönemin en büyük oteli olan “The Palace Hotel”, San 

Francisco’da hizmete açılmıştır. 

1882 İlk kez New York’taki “Chelsea Hotel”de elektrik ile 

aydınlatma kullanılmaya başlanmıştır. 

1884 İlk kez condiminium uygulaması New York’taki “Chelsea 

Hotel”de sisteme dahil edilmiştir. 

1888 California’nın en ihtişamlı oteli “Del Coronodo Hotel” inşaa 

edilmiştir. 

1890 Thomson şirketi tarafından otelcilikte kullanılan ilk stoklama 

uygulaması, Chicago’da kullanılmıştır. 

1907 Cesar Ritz, franchising sistemini ilk defa kurmuştur. Bu 

sistem ile çalışan oteller; Boston, Carlton, Barcelona, 

Madrid, New York, ve Montreal’de işletmeye açılmıştır. 

1908 “Buffalo Statler” ilk Statler zincir oteli olarak hizmete 

açılmıştır. 

1920 New York’da otelcilik hizmetlerinde mükemmel 

yükselmeler gerçekleşmiştir. Çok fazla otel işletmeye açılmış 

olup, bu oteller %86 doluluk ile çalışmaya başlamıştır. 

1925 İlk motel Amerika’da hizmete açılmıştır. 

1930 Otelcilik analını 1929 Krizi sebebiyle, %5 doluluk oranıyla 

hizmet vermiştir. 

1935 Hilton ve Sheraton gibi zincir olarak hizmet verebilen 

otellerin ilk örnekleri hizmete girmeye başlamıştır. 

1940 Moteller modern şekilde servis yapmaya başlamıştır. 
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1942-1945 2. Dünya Savaşı döneminde oteller ve motellerin bazıları 

askeri kamp için kullanılsa da, savaşın hemen sonrasında 

otelcilik alanında büyük gelişimler yaşanmıştır. 

1946 Devletler karayolu yapımına ağırlık verdiği için motellerin 

de sayıları artış göstermiştir. 

1950-1970 Küçük ölçekli olarak tasarlanan oteller yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 

1954 Amerika Arizona’da, Ramada otellerinin ilk zinciri oteli 

hizmete açılmıştır. 

1960 Otellerle motellerin farklı işlevlerinin olduğu kabul edilerek, 

sınıflamalarının ayrı şekilde yapılması gündeme gelmiştir. 

Büyük otel anlayışı artık kabul edilmeye başlanmıştır. 

1970 İspanya’da İber Otelcilik zincirlerinin ilk oteli hizmet 

vermeye başlamıştır. 

1979 Holiday Inn Otel zincirleri, dünya çapında 2500 tane otel 

sayısına ulaşmıştır. 

Kaynak: (Kozak, Denizer, Tetik, Akoğlan, Yeşiltaş ve Kozak, 

1998: 4-5; Kozak, Çakıcı, Azaltun, Sökmen, Sarıışık, Çetinsöz, 2008: 

4-5). 

Tablo 1’de belirtilen kronolojik gelişmelerin devamında içinde 

bulunduğumuz dönemde konaklama işletmelerinin; farklı amaçlarla 

seyahat eden turistlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bilinmektedir. Bu 

kapsamda, konaklama tesisleri, konaklayanların tüm ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik bir organizasyon yapılanmasına girişmiş ve 

sunulan hizmetlerin çeşitliliğini oldukça artırmışlardır (Arzova, 2001: 

35). Tablo 1’de dünyada otelcilik sektöründeki kronolojik gelişmeler 
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sunulmuştur. Tablo 2’de de Türkiye otelcilik sektörü açısından önemli 

kronolojik gelişmelere yer verilmiştir. 

Tablo 2: Türkiye Otelcilik Sektöründeki Kronolojik Gelişimler 

Yıllar Sektörel Gelişimler 

795 “Ribat Harabesi” ilk kervansarayların örneği olarak inşaa 

edilmiştir. 

1019-1020 Gazneli Mahmut zamanında “Ribat-ı Mahi” yaptırılmıştır. 

1229 Sultan Hanı inşa edilmiştir. 

1872 Pera Palas Oteli hizmete girmiştir. 

1914 Tokatlıyan Oteli faaliyetlerine başlamıştır. 

1931 Park Otel hizmete girmiştir. 

1936 Yalova kaplıcalarının yeniden düzenlenmesi için çalışmalara 

hız verilmiştir. 

1950 İstanbul’da bir otelin işletmeye açılması hususunda Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Hilton Oteli arasında anlaşmaya 

varılmıştır. 

1951 Hilton Otelleri ile Emekli Sandığı arasında otel yapım 

anlaşması yapılmıştır. 

1955 İstanbul’da Hilton Oteli açılmıştır. 

1955 T. C. Turizm Bankası A. Ş. sektöre finans desteği sağlamak 

ve başat turizm işletmelerinin hizmete açılması amacıyla 

kurulmuştur. 

1956 Divan Oteli faaliyete girmiştir. 

1957 Kilim Oteli faaliyete girmiştir. 
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1958 Emek İnşaat ve İşletme A. Ş. otel işletmeye başlamıştır. 

1961 Ankara Otelcilik Lisesi eğitime başlamıştır. 

1963 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı açılmıştır. 

1966 Taksim Otelcilik A. Ş. kurulmuştur. 

1966 Dedeman Otellerinin ilk zincir oteli Ankara’da açılmıştır. 

1968 Kuşadası’nda bulunan Öksüz Mehmet Paşa Kervansarayı 

Fransız Tatil Köyü Clup Mediterrane zinciri tarafından 

açılmıştır. 

1970 Martı Tatil Köyü faaliyete girmiştir. 

1976 İstanbul Taksim’de Inter-Continental zincir oteli 

faaliyetlerine başlamıştır. 

1982 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kuruluşu yapılmıştır. 

1983 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

1989 Turizm Bakanlığı’nın kuruluşu yapılmıştır. 

1989 Turban Turizm A. Ş.’nin kuruluşu yapılmıştır. 

Kaynak: (Kozak, Denizer, Tetik, Akoğlan, Yeşiltaş ve Kozak, 1998: 14). 

Türk konaklama işletmelerinin kronolojik yapısı 

değerlendirildiğinde, Selçuklular döneminden başlayıp, Osmanlılar’ın 

katkısıyla da inşası yapılan çeşitli hanlar ya da kervansaraylara kadar 

bu sürecin dayandığı görülmektedir. Türkiye’de Cumhuriyetin 

ilanından, 1963 planlı dönemine kadar geçen zaman diliminde 

konaklama alanında faaliyette olan işletme sayısının oldukça az sayıda 

olduğu dikkat çekmektedir. 1963 yılında Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı’nın kuruluşu ile planlı dönem başlamıştır. Planlı dönemle ise 
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başta; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde konaklama işletmelerine 

yönelik yatırımların arttırılması ve yeni kurulacak olan tesislerin 

kapasiteleri ile standartlarının kitle turizmine hizmet verebilmek için 

uygun şekilde tasarlanması amaçlanmıştır (Çavuş ve Öncüer, 2013: 95-

100; Okuyucu ve Akgiş, 2016).   

1908 yılında zincir otel kavramının ortaya çıkmasıyla, zincir 

uluslararası otel işletmeleri 20. yy.’da dünyada büyük bir süratle 

yayılmıştır. Her geçen gün büyüyerek konukların ihtiyaçlarına cevap 

vermeye çalışan konaklama işletmelerinin kendine özgü bazı özellikleri 

şu şekilde ifade edilebilir (Dinçer ve Dinçer, 2011; Sezgin, 1995; 

Şener, 2001; Kozak, Kozak ve Kozak, 2001): 

• “zaman” satar, 

• “insan emeğine” dayalıdır. Çünkü akşam yemeğinin servisinde 

veya yatakların hazırlanmasında insan gücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

• Konaklama işletmeleri 365 gün, 24 saat hizmet verebilmelidir.  

• Konaklama işletmelerinde hizmetler üretildiği esnada 

tüketilmelidir, 

• Konaklama işletmelerinde hizmetlerin sunulması için 

departmanlar ve personel arasında yakın işbirliği olmalıdır.  

• Konaklama işletmelerinde öncelikli hizmet konukları 

ağırlamaktır. 

• Konaklama işletmeleri, tekniklerin ve çalışma hayatına yönelik 

uygulamaların devamlı değişikliğe uğradığı hassas bir 

sektördür. Bu bakımdan oteller, gelen konuklara teknik 
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donanımıyla ve hizmet sunumuyla beklenen konforu 

sağlayabilmelidir. Çünkü, konuk sürekli olarak hizmet aldığı 

tesisten yeni hizmet beklemektedir. 

• Turizm piyasasında talebin önceden tespiti güçtür bu durum 

ekonomik ve politik şartlara dayandığından konaklama 

işletmelerinde risk fazladır. Hizmetlerin elle tutulamaz 

nitelikte olması ürünlere soyut özellik katmaktadır. Bazı 

alanlarda (mutfak veya bar gibi) somut ürünlerin üretimi 

gerçekleştirilse bile hizmet üretimi esastır.  

Belirli standartlara göre düzenlenmiş ticari bir kuruluş olan 

konaklama işletmelerinin en ön planda olanı otellerdir. Otelleri farklı 

ölçütlere göre sınıflandırmak elbette mümkündür. Ancak literatürde 

oteller en çok kullanılan sınıflandırma biçimi şu şekilde ifade edilebilir 

(Hussein ve Saç, 2008: 48-49): 

a) Kuruluş yeri/amacı bakımından; 

- Termal, 

- Resort, 

- Kongre-İş (convention), 

- Spor (golf vb.), 

b) Ulaşım amaçlarıyla bağlantıları bakımından; 

- Terminal, 

- Gar, 

- Karayolu-kavşak, 

- Havaalanı, 

-  
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c) Yönetim/mülkiyetleri bakımından; 

- Yönetici-sahip, 

- Kamu, 

- Karma (mix), 

- Franchising (imtiyaz), 

d) Kapasiteleri bakımından; 

- Çok küçük ölçekli (0-50 oda) 

- Küçük ölçekli (51-100 oda) 

- Orta büyüklükte (101-299 oda) 

- Büyük (300 oda ve üzeri) 

e) Belgeleri bakımından; 

- Turizm belgeli, 

- Belediye belgeli, 

f) Yıldız sistemleri bakımından; 

- 1, 

- 2, 

- 3, 

- 4, 

- 5. 

Bu belirtilen otellerin sınıflandırılması yanında farklı 

sınıflandırmalar da (Konaklama amacına göre, faaliyet süresine göre, 

bulundukları yere göre, büyüklüklerine göre, hukuki özelliklerine, fiyat 

düzeyine, konaklama ihtiyacına göre vb.) söz konusudur. Fakat nasıl 

sınıflandırılırsa sınıflandırılsın tüm konaklama işletmeleri için gerekli 
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olan en asgari nitelikler de belirlenmiştir. 01.06.2019 tarihli Resmî 

Gazete kapsamında yayınlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 

Yönetmelik kapsamında konaklama tesislerinin sınıflandırılması Tablo 

3’te belirtilmiş olup, devamında asgari nitelikleri de ifade edilmiştir. 

Tablo 3: Konaklama Tesislerinin Sınıflandırılması 

 

 

 

 

Konaklama Tesisleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oteller  

1 yıldızlı  

2 yıldızlı  

3 yıldızlı  

4 yıldızlı  

5 yıldızlı  

Tatil Köyleri  

4 yıldızlı  

5 yıldızlı  

Butik Oteller 

Özel Konaklama Tesisleri 

Moteller 

Pansiyonlar  

Apart Oteller  

Termal tesisler 

Sağlık Tesisleri Sağlıklı yaşam işletmeleri 

4 yıldızlı otel 

5 yıldızlı otel 

Kongre ve rekreasyon tesisleri 

 

 

Eğlence merkezi 

(Bünyesinde konaklama tesisi 

bulunursa en az 500 yataklı ve 5 

yıldızlı otel olarak düzenlenmeli) 

 

 

Kırsal turizm işletmeleri 

Kırsal turizm tesisleri 

Çiftlik evi 

Köy evi 

Yayla evi 

Dağ evi 
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Kampingler ve konaklama amaçlı 

mesire yerleri 

 

 

Bileşik tesisler 

Turizm kompleksleri 

5 yıldızlı otel 

5 yıldızlı tatil köyü 

Tatil merkezleri 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete (2019). Turizm Tesislerinin 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190601-

16.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 16.06.2022). 

Bünyesinde barındırdığı ve ana hatları ile belirtilen özelliklerle 

turizm sektöründe faaliyet gösteren ve turistlerin öncelikle konaklama 

olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayan konaklama işletmeleri kendi 

içerisinde de alt sınıflara ayrılmaktadır. Ancak bu eserde, genel olarak 

en çok bilinen ve tercih edilen konaklama işletmeleri ve bu işletmelerin 

faaliyetleri/özellikleri/niteliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

1.2.1.1. Otel 

 Asıl amaçları konukların geceleme/konaklama ihtiyaçlarını 

karşılamak olan, ilaveten, yeme-içme, spor ve eğlence gereksinimleri 

için de gerekli olan tüm birimleri bünyelerinde yapılandırabilen tesisler 

olan otel işletmelerini ifade etmek gerekirse; “İnsanların farklı amaç ve 

nedenlerle yapmış oldukları yer değişikliği sonucu, başta konaklama 

sonra yeme-içme gereklerini ve buna bağlı olarak diğer duyulabilecek 

ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetleri üretip, aynı zamanda da 

insanların psikolojik tatmin ihtiyaçlarına hitap eden ticari ve nitelikli 

kuruluşlardır” (Şener, 2001: 4). 

Türkiye’de hizmet sunan oteller, turizm işletme belgeli ile 

belediye belgeli olmak üzere 2 grupta incelenmektedir. Turizm işletme 
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belgeli oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kontrolü altında 

işletmecilik faaliyetlerini sürdürürlerken, belediye belgeli otellerin 

kontrolü ise belediyelere ait olmaktadır. Belediye belgeli oteller, birinci 

ve ikinci sınıf olarak sınıflara ayrılmaktadır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın kontrol ve denetiminde olan turizm işletme belgeli oteller 

ise, dünya standartlarına uygun olarak 5 şekilde yıldızlara ayrılmıştır. 

Bakanlık, önceden saptanmış ve otelin her sahip olduğu hizmet 

birimine (oda, banyo, yatak, kullanılan malzemelerin niteliği vb.) 

bakarak otel işletmelerini belirlemiş olduğu ölçütlere göre yıldızlara 

ayırmaktadır. Yıldızlama, otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

saptadığı kriterler çerçevesinde verilecek puanların toplamına uygun 

biçimde yapılmaktadır (Kozak, Denizer, Tetik, Akoğlan, Yeşiltaş ve 

Kozak, 1998: 12-13).  

Bu çerçevede yıldızları itibariyle otellerin taşıması gereken 

nitelikler şu şekildedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete, 2019): 

Bir Yıldızlı Oteller; 

- En az 10 odalı, 

- Resepsiyon ile bekleme alanından meydana gelen lobi, 

- Oturma alanı ile oturulan alanlarda sıcak/soğuk içecek 

hizmeti. 

İki Yıldızlı Oteller; 

- 1 yıldızlı otellerin niteliklerini taşımak, 

- Girişte rüzgârlık, döner kapı, hava perdesi vb. 

düzenlemeler, 

- Yönetim odası, 

- Her odada TV, 
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- Odalarda saç kurutma cihazı, 

- Yatak katlarında kat hizmetleri için ofisi ya da dolap, 

- Genel alanlarda internet hizmeti. 

Üç Yıldızlı Oteller; 

- 2 yıldızlı otellerin niteliklerini taşımak, 

- Kahvaltı salonu, 

- Genel alanlarda klima, 

- Odalarda asgari 1 sandalye/koltuk ve valizlik, 

- Odalarda özel eşya kasası, 

- Odalarda internet hizmeti, 

- Çamaşır yıkama/ütüleme imkânı ve çamaşır torbası ile fiyat 

listesi. 

Dört Yıldızlı Oteller; 

- 3 yıldızlı otellerin niteliklerini taşımak, 

- İlave yönetim odası, 

- Tesis yatak sayısının en az %30’una hizmet verebilecek 

lokanta(lar), 

- Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis, 

- Bagaj odası ve bu alana yönelik taşıma hizmeti, 

- Hem odalar hem de genel alanlarda klima, 

- Odalarda ve banyolarda en az 10 çeşit buklet malzemesi, 

- Kuru temizleme hizmeti ve fiyat listesi, 

- Toplam personelin en az %15’inin alanında eğitimli ya da 

sertifikalı olması, 

- Konusunda eğitimli ya da en az 5 yıl tecrübeli idari personel. 
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Beş Yıldızlı Oteller; 

- 4 yıldızlı otellerin niteliklerini taşımak, 

- En az 60 oda, 

- Kat sayısı itibariyle müşteri asansörü zorunlu olanlarda servis 

alanlarıyla bağlantılı servis asansörü, 

- Odalarda mini bar ile içecek türüne uygun servis malzemesi, 

- Odalarda sehpa/sofa veya kanepe ya da kişi başına bir koltuktan 

oluşan oturma grubu, 

- Odalarda uluslararası kanallara erişimli TV, 

- Odalarda/banyolarda en az 15 çeşit buklet malzemesi, 

- Odalarda müşterinin sıcak içecek hazırlaması için gerekli 

donanım ve servis malzemesi, 

- Odalarda boy aynası, 

- Yatak başucunda priz, 

- Yatak başucunda banyo hariç oda aydınlatmasının kontrolü 

imkânı, 

- Banyolarda resepsiyonla bağlantılı telefon ya da odalarda telsiz 

telefon, 

- Oda servisi hizmeti ve bu hizmete yönelik bilgilendirme ve 

menü, 

- Yatak kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon, 

- Toplam personelin en az %30’unun alanında eğitimli ya da 

sertifikalı olması 

- Resepsiyondan ayrı bir alanda konusunda eğitimli ve deneyimli 

personel tarafından verilen müşteri ilişkileri ve danışmanlık 

hizmetleri, 
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- Oda sayısının %10’u oranında otopark hizmetlerinin mutlaka 

görevli personel aracılığıyla sağlanması, 

- Konukların girişinden ayrı personel ve malzeme girişi. 

1.2.1.2.Motel  

Yerleşim yerlerinin merkezi dışında, karayollarının rotaları, mola 

noktaları veya yakınlarında inşa edilen, araçlarıyla seyahat edenlerin 

genelde geceleme, yeme-içme ve araç park ihtiyaçlarına yönelik hizmet 

sunan asgari 10 odalı olarak hizmet veren konaklama tesisleridir (Akat, 

2008). Yol kenarındaki ve kent çevresindeki moteller günümüzde, kent 

içi ya da tatil moteli tipleri ile de ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk kez 

Amerika’da “American Plan” adıyla başlatılan bu uygulamada üç öğün 

yemek, geceleme ve eğlence hizmetleri müşterilere sunulmaktadır 

(Aktaş, 2002: 35). 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete (2019) kapsamında 

motellerde; 

- İşletmenin kolay biçimde bulunmasını ve görülmesi için yol/yön 

işaretleri, otopark ile diğer hizmetlere yönelik tesisleri 

gösteren işaretler, 

- Yeteri biçimde konumlandırılmış aydınlatma ile düzenli şekilde 

planlanmış bir çevre düzenlemesi, 

- Resepsiyon ve kapasiteye bağlı olarak yeterli bekleme 

bölümünden oluşan lobi, 

- Kahvaltı alanı/salonu, 

- Yönetim ofisi, 

- Genel alanlarda sıcak/soğuk içecek ile basit yiyecek hizmeti, 

- Genel alanlarda kablosuz internet hizmeti, 
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- Satış birimi, 

- Oda sayısının asgari %80’i kadar otopark. 

1.2.1.3.Tatil Köyü 

Bilinen konaklama tesisleri ile kamping arasında olan bir 

konaklama tesisidir. Çoğunlukla bir köy şeklinde tasarlanmış olmakla 

birlikte, tek katlı evler ya da küçük binalardan oluşan bu tesisler uzun 

süreli konaklama amacına uygun olup, konukların temel ihtiyaçlarını 

taşıyacak bütün olanaklara sahip küçük yerleşim üniteleridir 

(Barutçugil, 1989: 54). Bu konuda T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî 

Gazete (2019)’a göre tatil köylerinin en az şu kriterleri taşıması 

gereklidir: 

- En az 80 oda, 

- Tatil köyü sınırlarının emniyetinin sağlanarak, girişte 

konumlandırılmış kontrol noktası, 

- Oda sayısının %10’u kadar otopark, 

- Müşterilere tesisisin tamamını tanıtıcı ve tüm ünitelere ulaşımını 

sağlayabilecek görsel dokümanların sunulması, 

- Diğer birimlerin gürültüden etkilenmemesi için uygun biçimde 

düzenlenmiş müşteri yatak odaları, 

- Müşterilerin oda ya da ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve 

geceleri de görülebilecek şekilde konumlandırılmış 

yönlendirme işaretleri, 

- Resepsiyon ve bekleme bölümünden oluşan lobi, 

- Yönetim odaları, 

- Tesis yatak kapasitesinin en az %30’una hizmet veren 

lokanta(lar), 
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- Oturma alanları, 

- Kat hizmetlerinin verilmesini sağlayacak şekilde ve yeterli 

sayıda kat ofisleri, 

- Konaklama alanlarında resepsiyon ile bağlantılı en az 1 telefon, 

- Bagaj odası ile bu alanda emanet ve bagaj taşıma hizmeti, 

- Hem odalarda hem de genel alanlarda klima, 

- Hem odalarda hem de genel alanlarda internet hizmeti, 

- Odalarda sehpa, en az 1 sandalye veya koltuk, 

- Odalarda valizlik, 

- Odalarda TV, 

- Odalarda saç kurutma cihazı, 

- Odalarda minibar ve içecek türlerine uygun servis malzemesi, 

- Odalarda uzun boy aynası, 

- Odalarda ve banyolarda en az 10 çeşit buklet malzemesi, 

- Çamaşır yıkama/ütüleme hizmeti ile bu hizmete ilişkin çamaşır 

torbası/fiyat tarifesi ya da müşteri kullanımı için çamaşır 

makineleri, 

- Toplam personelin en az %15’i oranında konusunda eğitim 

almış ya da sertifikalı personel, 

- Konusunda eğitim almış ya da en az 5 yıl deneyim sahibi idari 

personel. 

1.2.1.4.Pansiyon 

 Pansiyonlar mevsimsel koşullara bağlı olarak genelde dönemsel 

hizmetler sunan, basit yönetimi modeli olan, ekonomik ve temiz aile 

işletmeleridir. Hizmetlerinin geneli mal sahibi ya da aile bireyleri 

tarafından karşılanır. Dolayısıyla bu işletmelerde genelde ev rahatlığı 
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söz konusudur (Akat, 2008: 86). En az 5 odaya sahip olması gereken 

(Hussein ve Saç, 2008: 50) pansiyonlar asgari olarak; yönetim ünitesi 

ve emanet hizmetleri, oturma salonu, kahvaltı salonu, odalarda lavabo, 

banyo ya da tuvaleti olmayan yatak odaları için her 10 yatağa bir duş 

veya her katta 2 tuvaletin olduğu yapıya sahip olmalıdır (Evliyaoğlu, 

1989). T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete (2019)’a göre en az; 

- Girişte hol, 

- Oturma, yemek ya da kahvaltı ihtiyacı için oluşturulmuş kapalı 

alan, 

- Yiyecek hizmetlerinin işletme tarafından verilememesi halinde, 

mutfak alanında ihtiyacı karşılayacak sayıda teçhizata sahip 

olması ve bulaşık, hazırlık ya da malzeme yerleri, servis 

malzemeleri ya da dolapları olmalıdır. 

1.2.1.5.Apart Otel 

 Apart oteller, müşterinin bireysel şekilde yeme-içme ihtiyacı için 

zorunlu olan teçhizatla donatılmış, otel şeklinde işletilen ve tüm odaları 

da apart oda şeklinde düzenlenmiş olan asgari 10 odalı işletmelerdir. 

Apart otellerde; 

- Resepsiyon ya da bekleme alanından oluşan lobi, 

- Yönetim odası, 

- Apart odalarda, tefriş elemanlarının standart beraberliği, 

çamaşır yıkama/ütüleme hizmeti verilememesi halinde çamaşır 

makinesi (otomatik), 
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- Yerleşim alanları dışında olan apart otellerde mutlaka satış 

ünitesi yer almalıdır T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete 

(2019). 

1.2.1.6.Kamping 

Spor, dinlenme veya konaklama gibi farklı amaçlara yönelik 

kurulan sabit ya da geçici olan tesislerdir. Herkes için olsa da özellikle 

gençlerin doğayla iç içe sade bir şekilde konaklama imkânı sunan 

kampingler, konaklama giderlerini düşük tutarak katılımcıların uzun 

süre tatil yapmalarını sağlamaktadır. Kamp yerinde ya da yakınında 

motorlu araçlar için servis/benzin istasyonu, danışma ofisi, 

posta/telefon hizmetleri, oyun/spor sahaları, ocaklar, soğutucular veya 

alışveriş yerlerinin olması gereklidir. Kampingler kuruluş yeri ve 

amaçları bakımında belirtilen şekilde sınıflandırılmaktadırlar 

(Barutçugil, 1989: 54): 

- Orman ya da deniz kıyısındaki tatil kampları, 

- Şehirlerin yakınlarındaki hafta sonu kampları, 

- Turistik merkezlerin yakınlarında ve yolları üzerindeki turistik 

kamplar, 

- Belirli turizm olayları sebebiyle kurulan ticari kamplar, 

- Gençler, memurlar ve engelliler için tasarlanmış özel kamplar, 

- Genelde karayolları üzerinde belirli aralıklarla kurulan transit 

yolcu kampları. 

Özetlemek gerekirse, kampingler; sabit kamplar ve seyyar 

kamplar olarak ikiye ayrılabilmektedirler. Sabit şekildeki kamplar daha 

yoğun olarak sosyal turizm amacıyla özel girişimciler veya mahalli 
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idareler ya da devlet kurumları tarafından kurulup işletilirler. Sabit 

kamplarla seyyar kampların temel farkı, sabit kamplarda konaklama 

binaları ya da kamp evlerinin (bungalov) bulunmasıdır (Aktaş, 

2002:36). Ayrıca kampinglerin en az 10 odaya sahip olması ve kamp 

sahası alanında, kampçı ünitesinin %20’sini aşmamak üzere, bungalov 

ünitelerinin bulunmasına da dikkat edilmelidir (Hussein ve Saç, 2008: 

50). 

1.2.1.7.Hostel  

Hosteller temelde ortaklaşa konaklama imkânı sunan düşük 

fiyatlı konaklama tesisleridir. Tipik olarak bir hostelde ayrı yataklarda 

oluşan geniş odalar ve ortak banyo/mutfak hizmetleri sunulmaktadır. 

Çok düşük maliyet ile hizmet veren hosteller ranzalarda yatak hizmeti 

de verebilir. Avrupa’dan tüm dünya gelenine yayılan hostellerin 

giderek popülaritesi artmaktadır (Forever, 2019). Dolayısıyla kısaca 

hosteller, gençlik turizmin ihtiyaçlarına cevap veren, İlgili 

Yönetmeliği’ne göre asgari 10 odalı hem geceleme/konaklama hem de 

yeme-içme hizmeti veren ya da konukların kendi yiyeceklerini bizzat 

hazırlayabilme imkânı sunan tesislerdir (Kozak, Kozak ve Kozak, 

2006: 57). İlaveten hosteller duş, çamaşırhane, telefon, internet ve ilk 

yardım hizmetlerin sağlıklı verilmesi için gerekli tedbirleri de almak 

zorundadırlar. Öğrenci yurtları bu konaklama türü kapsamında kabul 

edilmediği için Türkiye’de maalesef hostel bulunmamaktadır. Yine 

Türkiye’de 2020 yılı itibariyle Turizm Bakanlığı konaklama türleri 

sınıflandırmasında de hostel yer almamaktadır (Doğanay, 2001: 543; 

Ceylan ve Yakut, 2021: 716). 
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1.2.1.8.Oberj (Dağ Evi) 

Oberjler, doğal güzelliklerden yararlanmak, spor yapmak ve 

kırsal yörelerde yapılan gezintilerde, en başta konaklama ihtiyacını 

karşılayan tesislerdir. Oberjlerin asgari 30 kişiye hizmet verebilecek 

büyüklükte olması ve odalarının en çok 8 kişilik yatakhaneler şeklinde 

dizayn edilmesi gerekmektedir (Akat, 1997:85). Oberjlerin en öne 

çıkan tarafı fiziki yapılarının çevre ile bir bütünlük sağlayacak şekilde 

inşa edilmesidir (Aktaş, 2002:38). Resmi Gazete (2005)’e göre dağ 

evlerinin; kış sporları, çim sporları ve doğa güzelliklerinden 

yararlanmak için çevreci öğelere karşı sorumlu bir düşünceyle 

işletmeye açılmış asgari 1 yıldızlı otel özellikleri ile beraber şu 

nitelikleri taşıması da gereklidir:   

a) Girişte doğa şartlarının ortaya çıkarabileceği fiziksel zorluklara 

karşı koruyucu önlemlerin alınması,  

b) Kış ya da çim sporlarına ilişkin gerekli malzeme ya da 

teçhizatın kiralanabilmesi imkânı ile bunların korunması için 

depo ve bu sporların öğretilmesi için en az 1 adet 

belgeli/sertifikalı eğitim verebilecek personel,  

c) Spor kazalarına karşı ilk yardım araç ve gereçleriyle ilk yardım 

konusunda sertifikalı personel,  

d) 2. sınıf lokanta ya da kafeterya,  

e) Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla 6 kişilik 

düzenlenebilmesi olanağı, 

f) Oturma salonunda şömine,  
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g) Sauna ya da hamam veya kapalı yüzme havuzu,  

h) Çamaşırları yıkama/ütüleme hizmeti,  

ı) Yeterli biçimde dizayn edilmiş çevre aydınlatması,  

j) Bakı terası amacıyla manzara seyri için oluşturulmuş 

düzenlemeler,  

k) Jeneratör. 

Türkiye’de 2020 verilerine göre 970 yatak kapasitesi ile toplam 3 

adet oberj bulunmaktadır. Ayrıca 359 yatak kapasitesine sahip toplam 4 

turizm işletmeli dağ evi tesisi de vardır. 312 yatak kapasiteli 5 turizm 

yatırım tesisinin inşası da halen devam etmektedir. İllere göre dağılım 

değerlendirildiğinde; Bolu’da 2, Ankara, Kayseri, Rize ve Trabzon’da 

birer tesis bulunmaktadır (Ceylan ve Yakut, 2021: 717). 

1.2.1.9.Karavan 

Asıl fonksiyonları konukların karayolunda seyahat ile geceleme 

ihtiyaçlarını karşılamak olan ve bu hizmetlerin beraberinde yeme-içme 

için yardımcı ya da tamamlayıcı üniteleri de içeriğinde bulunduran ve 

Türkiye’deki yönetmelik gereği asgari 2 yatağı olan araçlardan 

oluşmuş, gezici şekilde konaklama imkanı sunan tesisleridir (Kozak, 

Kozak ve Kozak, 2001: 579). İsteğe bağlı olmakla birlikte karavanlarda 

olması kullanıcıların faydasına olabilecek bazı özellikler şu şekilde 

belirlenmiştir (Essential Caravan Features, 2022): 

• Hoş bir iç mekân, 

• Ayakların da uzatılabileceği rahat oturma alanları, 
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• Kapsamlı olarak tasarlanmış iç aydınlatma, 

• Açılabilen bol havalandırma alanları, 

• Klima, 

• Elektrik sistemleri/tesisatları, 

• Hem dahili hem de harici depolama alanları, 

• Açıkhavalarda kullanılabilecek eğlence ekipmanları, 

• Sağlam ve koruyucu araç kaplama uygulaması, 

• Kaliteli jant ve lastikler (mutlaka yedek de olmalı), 

• Araca ve araçta yapılan kaplamalara uygun süspansiyon, 

• Kaliteli çeki demiri, 

• İhtiyaç duyulabilecek kişiye özel ekipmanlar. 

1.2.1.10.Termal Turizm Tesisleri/Kaplıca-Kür Otelleri  

Kaplıca/kür otelleri, kaplıca ya da değişik banyo kürü olanakları 

sağlamayı amaçlayan konaklama tesisleridir. Şifalı su alanlarında; 

sağlık turizmi amacıyla yapılmış, tedavi ya da dinlenmenin birlikte 

sunulduğu tesislerdir. Kür imkânı olan tesislerinde kaplıca, içme suyu, 

deniz suyu veya çamur gibi maddelerle ya da solunum yoluyla mekanik 

ve elektrikli araçlar kullanılarak masaj/beden eğitimi yöntemlerini 

insan sağlığını hem koruma hem de tedavi edebilme amacını taşıyan 

hizmetler de sunmaktadır (Kozak, Kozak ve Kozak, 2008: 50). Bu 

tesisler planlanırken yeterli miktardaki su kaynakları ve bu kaynaklarla 

olan bileşimlerine ilaveten trafik gürültüsü ya da çevre kirlenmesine 

neden olan sebeplerden mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır (Aktaş, 

2002: 40).  
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Bu kapsamda, Türkiye’de 65 tane Turizm Merkezi ve 200 kadar 

da kaplıca bulunmaktadır. Ankara’da Haymana ve Kızılcahamam 

olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu, Bursa, Balıkesir, Yalova, 

İzmir gibi illerde modern termal tesisleri bulunmaktadır (Akpınar, 

2010: 41). Kaplıca turizminin altyapı ve tesislerinin geliştiği şehirler 

arasında Afyonkarahisar özellikle önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de 

medikal turizm, golf turizmi, kongre turizmi, yat turizmi gibi turizm 

türlerinin gelişmesi, konaklama sektörünün gelişmesi üzerinde etkili 

olacaktır. Fakat bu gelişimin konaklama tesislerinin mevcut coğrafi 

dağılış üzerinde çok fazla etki oluşturmayacağı da düşünülmektedir 

(Okuyucu ve Akgiş, 2016).   

Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse kaplıca veya termal 

tesis kavramları aynı manaya gelmemekte ve benzer hizmetleri 

sunmamaktadırlar. Aslında termal tesisler, konuklarına termal kür 

merkezi ve doktor denetiminde hizmetlerini sunarken, Türkiye’de 

bulunan kaplıca hizmeti sunan tesisler çoğunlukla yerel halkın 

geleneksel kaplıca alışkanlıklarını karşılayacak şekilde hizmet 

sunmaktadırlar (Kozak, Kozak ve Kozak, 2001:57). 

1.2.1.11. Diğer Konaklama İşletmeleri 

Buraya kadar özellikleri, sınıflandırılmaları ve bazı 

niteliklerinden bahsedilen konaklama işletmelerinden farklı olarak yine 

turistik amaçlı kullanılabilecek bazı konaklama işletmeleri mevcuttur. 

Bunların başlıcaları (Barutçugil, 1989: 55):  

- Çeşitli özel ya da kamu kuruluşlarının, meslek örgütleri ve 

benzeri kurumların dinlenme yerleri ile misafirhaneleri, 
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- Belirli dönemler için satılmak ya da kiraya verilmek üzere 

turistik bölgelerde inşa edilmiş olan apartman, ev veya 

odalardan oluşan tatil beldesi işletmeleri, 

- Doğa sporları için uygun yerlerde inşa edilen misafir ya da avcı 

kulübeleri, 

- Okulların tatil olduğu zaman diliminde gençlik turizmine ya da 

diğer misafirlere hizmet verebilecek düzeyde olan kamu ya da 

özel sahiplik durumu olan yurtlar. 
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2. BÖLÜM 

OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ MEKÂNLAR 

 

Son yıllarda teknolojideki gelişim, bilgiye kolay ulaşım, eğitim 

ve gelir düzesindeki yükseliş bireylerin algısının değişmesine ve 

tüketici taleplerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Özellikle bilgi 

teknolojileri ve internet alanında yaşanan gelişmelerle beraber, 

tüketiciler ve tüketici özellikleri de değişmiştir (Özdemir ve Yılmaz, 

2016:62). Bu değişim turizmin vazgeçilmez bir elemanı olan otel 

işletimlerinin stratejilerini de yansımıştır. Otel işletmeleri; “Geçici bir 

süre için yer değiştirme ve konaklama amacıyla belli standartlarda 

düzenlenmiş tesislerdir” (Erdem, 2010: 112). Turizmin temel taşını 

oluşturan otel işletmelerinin kendine has birtakım özelliklere sahiptir. 

Bu özellikler;  

 •  Zaman satarlar, 

 • İnsan gücüne dayanır, 

 • Dinamiktir, 

 • Risk unsuru yüksektir 

 • Devamlı hizmet veren tesislerdir (Didin ve Köroğlu, 2008:113). 

 

Rekabetin oldukça yoğun olduğu, otel işletmeleri mevcut 

misafirlerini elinde tutma çabasının yanında yeni müşteriler kazanarak 

varlıklarını korumak durumundadırlar. Rekabet gücüne sahip olan 

işletmeler rakipleri karşısında üstünlük sağlayarak pazar payını 

genişletmektedirler. Ancak hizmet sektöründe ayırt edici bir özellik ortaya 

koymak ve hizmet açısından farklılaşmak oldukça zor olabilmektedir. Çünkü 

hizmetlerin elle tutulamama, soyut olma, standartlaştırılamama, yasal olarak know-
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how bilgisini koruma ve patent alma süreçlerinin zor hatta olanaksız olması otel 

işletmelerindeki rekabet seviyesinin çoğu zaman endüstriyel ürün ve markalardan 

daha zor olabildiği görülmektedir. Bu sebepten konaklama işletmelerinin rekabette 

ayırt edici olabilmeleri için niş alanlar bulması, müşteri odaklı bir yapı sergilemesi ve 

farklılaşan pazar yapısını yakından takip etmesi gerekmektedir ( Yıldırım ve Çakırlı, 

2020: 209). Otel işletmecilerinin yeme –içme, temizlik, kat hizmetleri, 

konaklama, güvenlik, kalite gibi standart hizmetlerin dışında 

inovasyona yönelmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu sebepten peyzaj 

düzenlemeleri, açık alanda yapılan organizasyonlar, animasyonlar, 

sportif aktiviteler otel işletmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca turistler otele geldikleri ilk anda tesisin çevre düzenlemesinden 

ve ayrıca yeşil yıldız uygulamalarından etkilenebilmekte ve tesisle 

alakalı daha olumlu kanaatler geliştirebilmektedirler (Dönmez ve 

Türkmen, 2015).  

Otel işletmesinin fiziki özellikleri tüketicilerin işletme seçiminde 

oldukça önemlidir. Müşterilerin ilk izleniminin yapıcı olması için 

öncelikle işletmenin dış görünüşünün sıradışı ve estetik olmalıdır. 

Konaklama işletmelerinin çevre düzenlemesine, iç ve dış mekân 

tasarımına, modern ekipman kullanma gibi özelliklere öncelik vermesi 

müşteri hoşnutluğu açısından hayli önemlidir (Şıker ve Akın, 2012: 

67). Dış mekânda peyzaj düzenlemelerini müşteri gereksinimlerine 

göre uygun ve güzel tarzda yapmış bir işletme, müşterileri üzerinde 

olumlu etkiler oluşturmaktadır (Cooper vd., 1995). Tasarlanan mekân 

kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine nedenli cevap verebiliyorsa o derece 

başarılı bir mekândır (Pauya ve Akıncı, 2019: 486).  Böylece 

misafirlerin yeniden aynı işletmeyi kullanmaları söz konusu 
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olabilmektedir.  Yapılan bu tarz düzenlemelerin vaktinin pek çoğunu 

dışarıda geçirme arzusu olan ve açık havada yapılan faaliyetleri seven 

turistlerin bedensel ve ruhsal yapıları üzerinde de pozitif etkiler 

oluşturduğu bilinmektedir (Cooper vd., 1995; Özgüner, 2004; Topay ve 

Küçük, 2010). Ayrıca Oral ve Çelik (2013), “turistlerin estetik 

deneyimleri üzerine yaptıkları çalışmada otel estetiğinin turistlerin 

tatmin düzeyini olumlu yönde etkilediğini” tespit etmişlerdir (Avan ve 

Özdemir, 2015: 96). 

Dış mekân tasarımının otel işletmeleri ve tüketiciler üzerinde pek 

çok yansımaları olmuştur. Peyzaj düzenlemelerinin ve açık alan 

faaliyetlerinin konaklama işletmeleri ve müşterileri üzerindeki 

etkilerine Tablo 1 yer verilmiştir; 

 

  Tablo 3: Dış mekânın otel işletmeleri ve müşterilere etkileri 

DIŞ MEKÂNIN OTEL İŞLETMELERİ VE MÜŞTERİLERE 

ETKİLERİ 

OTEL İŞLETMELERİ MÜŞTERİLER  

• Rekabet üstünlüğü sağlar 

• Müşteri sadakatini artır 

• Otel tanıtımına katkı sağlar 

(Reklam) 

• Müşterilere farklı hizmet 

olanağı sunar. 

• Müşteri potansiyeli artar 

• Görseli artırır 

• Konaklama süresi uzar 

 

 

• Sosyalleşme olanağı bulur 

• Yaşamın yorucu temposundan 

kısa süreli uzaklaşır 

• Eğlenceli zaman geçirir 

• Müşteriler doğayla iç içe olur 

• Aile bağları kuvvetlenir 

• Ruh ve beden sağlığında 

pozitif etki yapar 
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Otelde işletmelerinde belirli bir süre konaklayan müşteriler bir 

süre sonra sıkılmakta ve bir hareketlilik arayışına girmektedir. 

Konaklama işletmeleri arayış içinde olan misafirlerin beklentilerini 

karşılayacak, monotonluktan uzaklaştıracak farklı ek hizmetler 

sunmaktadır.  

2.1.ANİMASYON FAALİYETLERİ 

Animasyon otel istemelerinde konukların boş zamanlarını mutlu 

geçirmelerini sağlama, canlandırma, oyalama, eğlendirme maksadıyla 

yapılan aktivitelerin tümüne denilmektedir (Koçak, 2016: 63). Farklı 

bir tanımda animasyon turistlerin boş zaman değerlendirmelerine 

yönelik konaklama tesislerinde sunulan yardımcı servis hizmetleri 

şeklinde tanımlanmaktadır (Hazar, 2009: 53). Turizmde animasyonun 

ortaya çıkışı; otel işletmelerinin sunduğu yeme-içme ve konaklama gibi 

hizmetlerin misafirlerini tesiste tutmada yetersiz kalmasının bir 

neticesidir. Bu aşamada konaklama yerini misafirlere daha cazip 

kılacak, eğlenceli, canlı bir ortam oluşturacak memnuniyeti artıracak, 

geceleme zamanlarını uzatacak farklılıkların oluşturulması  gerekliliği 

ortaya çıkmıştır (Karaman vd., 2016: 609). Turizm sektöründe tatilin 

bir eğlence olarak pazarlanmasında ve turist beklentilerinin 

karşılanmasında animasyonun üstlendiği rol nedeniyle animasyonun 

turizm bakımından önemi giderek artmaktadır (Akdağ & Akgündüz, 

2010, s. 230). Otellerde animasyonlar, her yaş misafir grubuna hitap 

edebilmeli ve onlara eğlenceli anlar yaşatabilmelidir. Bu sebeple 

animasyon faaliyetleri farklılık göstermelidir. Çünkü günümüzde 

değişen tatil anlayışı ile beraber yalnız sahilde güneşlenmek algısı rafa 

kalkmış, insanlar tatillerinde daha verimli ve aktif yapabilecekleri 
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faaliyetler arayışı içerisine girmişlerdir (Dalkılıç ve Mil, 2017: 47). 

Bireylerin tatil esnasında eğlenceli ve keyifli vakit geçirmesini 

sağlayan animasyon hizmetleri faaliyet alanına göre farklılık 

göstermektedir. Otel animasyon hizmetleri; 

• Spor faaliyetleri,  

• Gece gösterileri  

• Çocuk animasyonu (mini kulüp) olarak sınıflandırılabilir.  

 Konaklama işletmeleri misafirlerinin konforlarını artırmak, 

geceleme sürelerini uzatmak ve otellerde kaldıkları süre zarfında daha 

keyifli zaman geçirmelerini sağlamak dış mekânda farklı hizmetler 

alanları oluşturmaktadır. Müşterilerin otelde kaldıkları süre zarfında 

açık alan tasarımları daha çok ilgilerini çekerken, binalar ise arka 

planda kalmaktadır.  Bu açık  alan tasarımlarına Şekil 1 de yer 

verilmiştir; 

YEME İÇME ALANLARI: Restoran ve kafeler 

SANAT FAALİYET ALANLARI: Sanat atölyeleri 

(hobi alanları), Amfi tiyatro (açık hava tiyatrosu) 

EĞLENCE MEKÂNLARI: Havuzlar; Yüzme 

havuzları, Süs havuzları, Su kaydırakları, Çocuk 

havuzları 

ÇOCUK ETKİNLİK ALANLARI: Çocuk kulüpleri, 

Lunapark, Çocuk trafik eğitim parkları, kum havuzları 

DİĞER ALANLAR: Otopark, Mini hayvanat 

bahçesi, hobi bah. 

SPORAKTİF ALANLAR: Basketbol alanları, 

Voleybol alanları, Bahçe satrancı (zemin satrancı), 

Golf sahası, Tenis kortu, At biniciliği tesisi, yürüyüş 

yolları 

 

Şekil 1: Otel işletmelerinde dış mekân tasarımları 
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Şekil 1 de belirtilen dış mekân tasarımları çalışmada ayrı ayrı ele 

alınarak açıklanmıştır. 

2.2.YEME İÇME ALANLARI 

 2.2.1. Restoranlar ve Kafeler 

Restoranlar, yiyecek hizmetleri sektörünün olduğu kadar turizm 

merkezlerinin de önemli bir bileşenidir (Yılmaz ve Özdemir, 2017: 81). 

Yeme – içme fizyolojik bir ihtiyacın yanı sıra insanların ruhunu da 

doyuran bir eylemdir. İnsanlar yemek ihtiyaçlarını giderirken yemek 

sofralarında dostları ile keyifli sohbetlerde etmektedirler.  Günümüzde 

restoran müşterileri yalnızca iyi yemeğe değil, keyifli bir yemek 

ortamına ve mükemmel bir hizmete de bakmaktadırlar. “cızırtıyı 

satarsınız, bifteği değil” atasözü de bunu desteklemektedir (Ünal vd., 

2014: 25). Bu bakımdan yemek yenilen alanın atmosferi, fiziksel çevre 

müşterilerin duygularını etkilemekte ve restoranda kalma sürelerini 

artırmaktadır. Şehrin yorucu temposundan kaçan otel müşterileri 

konakladıkları işletmelerde genellikle yemeklerini açık alanda tercih 

etmektedirler. Dış mekânda iyi bir peyzaj tasarımı yapılmış restoran 

konukların restoran içinde kalma sürelerini uzatan en önemli 

faktörlerden biridir. Genellikle dış mekânda yer alan restoranlar havuz 

kenarı ya da tabiatla iç içe olunacak bir bahçede tasarlanmaktadır. 

Kapalı mekânda sıkılan otel misafirleri yemeklerini açık alanda yiyerek 

hem ruhlarını hem de karınlarını doyurmaktadırlar. 



Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ  | 42 

       

Resim 1-2: Otel işletmelerinde dış mekân restoranları (URL 1- URL 2)  

2.3.SANAT FAALİYET ALANLARI 

2.3.1.Sanat Atölyesi (Hobi atölyeleri)  

 Tatil köylerinde bilindik eğlence ve spor aktivitelerinden sıkılan 

veya farklı bir uğraş türü aramak isteyenler için düzenlenmiş sanat 

atölyesi yer alır. Burası genellikle seramik ve kumaş desenleri üzerine 

uygulamalı çalışmalar yapılan ortama elli kişilik kapalı, bir o kadarda 

teras tarzında açık mekânı olacak şekilde dizayn edilmiş atölyelerdir. 

Kullanılacak fırça, boya, kil çömlekçi turu, gibi gereçler bu atölyeyi 

yöneten, misafirleri eğiten görevli tarafından ücretsiz temin edilir. 

Zaman zaman oluşturulan yapıtlar içinde yarışma açıldığı, derece 

alanlara ödül verildiği ve tatil köyü merkezinde değişik sergiler 

düzenlendiği görülmektedir (Karakaya, 2009: 43). Bu sergiler özellikle 

müşterilerin sıklıkla bulunduğu, konukların rahat gezebilecekleri açık 

alanlarda düzenlenmektedir. 
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Resim 3-4: Dış mekânda sanat etkinlikleri (URL 3- URL 4). 

2.3.2.Amfi Tiyatro 

    Amfi tiyatrolar genellikle açık alanlarda otele yakın mesafede 

yuvarlak veya oval şekilde tasarlanmış mekânlardır. Amfi tiyatrolar 

basamaklarlar şeklinde ve her iki tarafı açık olan özel bir mimariye 

sahip olan alanlardır. Betonarme amfiler olduğu gibi zemini çimden 

yapılmış amfilerde mevcuttur. Son dönemlerde tesisler dış mekân 

dizaynlarında doğayla uyumlu çim amfilere daha çok yer vermektedir. 

Bu amfi tiyatrolarda gece ve gündüz gösterimi ayrı olmak üzere 

animasyon, çocuk gösterileri, yarışmalar tiyatro gibi eğlenceler 

düzenlenmektedir. Ayrıca bu alanlarda çeşitli konser etkinlikleri 

planlanmakta ve yapılmaktadır. Amfi tiyatrolar sıcak yaz aylarında 

otelde bulunan konukların en keyifli zaman geçirdiği rekreasyon 

alanlarıdır. Otel müşterileri bireysel ya da grup olarak, ebeveynler ise 

çocukları ile birlikte amfi tiyatrolarda düzenlenen etkinliklere katılım 

göstermektedir. Açık alanda yanlarına aldığı yiyecek ve içeceklerle 

otelin çalışanlarının hazırlamış olduğu gösterileri izleyerek tatillerini 

eğlenceli hale dönüştürmektedirler. 
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Resim 5-6: Amfi tiyatro örnekleri (URL 5- 6). 

2.4. EĞLENCE MEKÂNLARI 

2.4.1.Havuzlar 

Günümüzde müşterilerin daha bilinçli olmalarının yanı sıra, 

ihtiyaç ve isteklerinin çeşitlenmesi, işletmelerin de ürün/hizmetlerinde 

farklılaştırmaya gitmelerine sebep olmaktadır. İşletmelerin, müşterileri 

odaklı ürün ve hizmet üretmeleri, müşterileri memnun etmekte ve buna 

paralel   olarak da turistlerin işletmeye bağlılıkları artmaktadır (Bostan 

vd., 2006: 32). Otel işletmeleri müşterilerin değişen kalite 

beklentilerine yönelik bir politika izlemek durumundadır. Bu bilinçle 

hizmet veren oteller, müşteri memnuniyetini sağlayarak işletmenin 

devamlılığına ve kârlılığına sahip olarak rakiplerine karşı daha avantajlı 

olabilirler (Şirin ve Aksu, 2016: 531).  

Son yıllarda insanlar hayatın yorucu koşuşturmasından 

uzaklaşarak aileleri ile kaliteli zaman geçirebilecekleri tatil 

programlarını tercih etmektedirler. Bu sebepten aileler konaklama ve 

seyahat kararı alırken dinlenebilecekleri, dinlenirken eğlenebilecekleri 

otel işletmelerine öncelik vermektedirler. Otel işletmelerinin 

müşterilerine sunduğu en önemli hizmetlerden biri de havuz 
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hizmetleridir. Yetişkin ve çocukların tatil süreci boyunca en sevdiği 

aktivitelerden biri havuz eğlenceleridir. Havuzlar yüzme ve 

serinlemenin yanı sıra animatörlerin eğlence, yarışma, gösteri ve su 

aktiviteleri düzenlediği özel mekânlardır. Bu sebepten müşteri odaklı 

hizmet veren oteller konseptlerinde farklı havuz türlerine yer 

vermektedir. Havuzların kalitesi ve çeşitliliği, yüksek rekabet 

ortamında, otel seçimini etkileyen önemli faktörlerdendir. Havuzların 

büyüklüğü, otelin standartlarına ve büyüklüğüne göre farklılık 

göstermektedir (Durna ve Babür, 2011: 85). Otel işletmelerinin yaygın 

olarak bulunan havuz türleri; 

                       Tablo 4: Otel işletmelerinde havuz türleri  

OTEL İŞLETMELERİNDE HAVUZ ÇEŞİTLERİ 

Çocuk havuzları (çırpınma havuzları) 

Açık ve kapalı yüzme havuzları 

Süs ve peyzaj havuzları 

Su kaydırakları (aquaparklar) 

2.4.1.1.Çocuk Havuzları (Çırpınma Havuzları)  

 Otel konseptlerinde çocukların daha güvenli bir şekilde suda 

zaman geçirmelerini sağlayacak çocuk havuzları yer almaktadır. 

Çırpınma havuzu olarak da isimlendirilen bu havuzlar çocuk ve anne 

bölümünde küçük çocukların su da oynamalarına ve suya 

alıştırmalarına yarayan bir havuz türüdür (URL-7). Çocuk havuzları, 0-

5 yaş arası ve yüzme bilmeyen çocukların anne babalarıyla birlikte 

girebildikleri, derinlikleri özel kurallara göre belirlenen (30 cm.-50 cm. 

arası olup oteller için bu derinlik 35 cm. alınmış) havuzlardır. 

Ergonomik şekilleri ve tasarım kriterleri standartlarla belirlenmiş özel 
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havuz çeşididir (Sayın, 2008: 12). Yüzme havuzunun çocuklara uygun 

şekilde tasarlanması, zeminin kaygan olmaması, geceleri de 

ışıklandırmanın yapılması, cankurtaranın bulunması, havuzlarda yüzme 

simidi vb. ekipmanların bulunması (Tuna vd., 2019: 11) konaklama 

işletmelerinin kriterleri arasında yer almaktadır. Çocuk havuzları 

çocukların otelde konaklama sürelerinde en çok keyifli zaman 

geçirdikleri etkinliklerin arasında il sırada yer almaktadır.  

         

Resim 7- 8: Çocuk (çırpınma) havuzu örnekleri (URL 8- URL 9) 

2.4.1.2.Süs ve Peyzaj Havuzları 

 Tarih boyunca su; coğrafi, dinsel ve kültürel farklılıklara rağmen 

tüm topluluklar için önemli bir tasarım öğesi olmuş, psikolojik ve 

görsel amaçlı olarak tarihi bahçelerde kullanılmıştır (Düzenli, vd., 

2019: 27). Başlarda bağ bahçe sulamak için kullanılan havuzlar zaman 

içinde peyzaj tasarımının vazgeçilmez elemanlarından biri olmuştur. 

Süs havuzları genellikle dış mekânlarda estetiği artırmak için yapılan 

peyzaj çalışmalarıdır. Süs havuzları, suyun farklı tarzlarda 

kullanılmasını sağlayarak estetik açıdan etkili görüntüler oluşturan, 

estetik ve görsel olarak mimari yapı ile bütünleşen, suyun farklı ölçü ve 

formalarda hareketlendirilmesi ile yapılan havuzlar olarak 

tanımlanabilir (URL- 10). Süs havuzları her insan da farklı duygular 

http://meslek.eba.gov.tr/moduller/Sus%20Havuzlari).%20süs
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oluşturmaktadır. Kimi insanlarda canlılık, heyecan gibi duygular 

yaşatırken kimileri ise dinginlik ve rahatlama hissi yaşamaktadır. 

Ayrıca su öğesi bulunduğu ortamlarda baskın bir karakter olarak öne 

çıkmaktadır (Sağlık, vd., 2021). Bu sebepten otel işletmeleri açık 

alanlarında müşterilerin görsel doyuma ulaşabilecekleri, çevresinde 

keyifli zaman geçirebilecekleri farklı tasarımlarda süs havuzları yer 

vermektedir. 

                    

Resim 9- 10: Dış mekân süs havuzu örnekleri (URL 11- 12) 

2.1.4.3.Yüzme Havuzları 

Yaygın olarak otellerin açık alanlarında bulunan yüzme 

havuzları, içinde su bulunan bir ya da daha fazla insanın aynı anda ya 

da aralıklı olarak yüzme, dinlenme, spor, serinleme ve eğlenme amaçlı 

kullanılan, güzel bir mimari ile yapılmış, genel kullanıma açık, 

betonarme ya da çelik yapılar şeklinde tanımlanmaktadır (Ünver ve 

İstanbulluoğlu, 2016: 104). Otel işletmelerinin müşterilerine sunduğu 

en önemli hizmetlerden olan yüzme havuzları, çevrelerine verdikleri 

güzellik ve de insanları cezbetme özellikleri ile aile ve dostları bir arada 

tutmaktadır.  Buna ek olarak insanlara vücut çalıştırma ve eğlence, 

serinleme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca; bölgede, göl ve deniz olsa 
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bile artan çevre kirliliği, temizliğinden emin bir suya sahip havuzların 

önemini her geçen gün arttırmaktadır (Bölükbaşoğlu, 2009).  

Otellerin dış mekân kurgusunda önemli yeri olan açık yüzme 

havuzları peyzaj tasarımında da görsel etki bakımından güçlü 

parçalardır (Sağlık, vd,, 2020:68). Açık yüzme havuzları peyzaj 

mimarisi açısından ele alındığında bazı kriterleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu kriterler; 1. Gün içinde en çok güneş alabilecek 

şekilde bir alan seçimi yapılmalıdır. 2. Ağaçlara kökleri, drenaj, temel 

ve diğer tesisata zarar verebileceğinden ağaçlara yakın yapılmamalıdır. 

Ayrıca yapraklar havuz suyunun renginde bozulmalara veya kaplamada 

çıkarılması güç lekelere sebep olabilir. 3. Rüzgâr önleyici olarak, 

yoğun bir çalı-ağaççık kitlesi, bina, bahçe duvarı gibi unsurlara işlev 

yüklenmelidir (Atça, 2007: 11). 

Konaklama işletmeleri tarafından havuza yakın alanlarda 

müşterilere özel giyinme – soyunma yerleri, duş alabilecekleri 

mekânlar sunulan ek hizmetlerdir. Havuz çevresinde yer alan şezlong, 

şemsiye, sehpa gibi donatılarda misafirlerinin konforunu artıran 

servislerdir. 

           

Resim 11- 12: Otel işletmelerinde açık yüzme havuzu örnekleri (URL 

13- URL 14) 
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2.4.1.4.AquaParklar (Su Kaydırakları) 

Günümüzde turizm sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri 

aquaparklardır. Aquaparklar; içerdiği suya bağlı olarak çok farklı 

etkinliklerle her yaştan insan grubuna hitap eden, program elemanları 

ve mekân özellikleri bakımından birbirlerinden çok farklı ölçeklerde 

dizayn edilebilen suya dayalı aktif rekreasyonel alanlardır (Yerli ve 

Aykut, 2021: 1003). Dış mekân etkinlikleri kapsamında değerlendirilen 

su parkları, turizm tesisleriyle özdeşleşen, turizme hizmet veren yeşil 

alanlar olarak büyük görevler üstlenmektedir (Algül, 2006:7).  

Otellerde yer alan su kaydırakları ve su parkı özellikle çocukların 

çok eğlendiği aktivitelerden biri olmaktadır. Otel işletmeleri sundukları 

farklı su kaydırakları türleri ile çocukların hem kendi kendilerine 

eğlenebildikleri hem de ebeveynleri ile beraber aktivite yapabildikleri 

ve ayrıca çocukların bu sayede yaşıtlarıyla tanışıp arkadaşlık kurarak 

sosyalleşebildikleri, psikolojik olarak rahatladıkları bir ortam 

oluşturmaktadır (Kahvecioğlu ve Topaloğlu, 2018: 67). Özellikle 

müşteriler tatil satın alırken çocuk ve yetişkinlere özel farklı dizayn 

edilmiş su kaydıraklarının bulunduğu tatil paketlerini tercih 

etmektedirler.  
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Resim 13- 14: Yetişkin ve çocuklar için aquapark örnekleri (URL 15- 

16) 

2.5.ÇOCUK OYUN ALANLARI 

Gelişen dünya koşullarında geçmişle mukayese edildiğinde bugün 

çocuklara daha fazla önem verilmekte ve ailelerin pek çok kararında 

çocuklar belirleyici olmaktadırlar. Çocukların belirleyici rol oynadığı ve 

ön plana çıktığı sektörlerden birisi de turizm sektörüdür (İtik ve Sel, 

2020: 1988). Artan gelir düzeyi ve eğitim seviyesi ile doğru orantılı 

olarak aile yapısının geniş ailelerden çekirdek aileye dönüşmüş olması 

ve çocuğun bir birey olarak görülmesi tatil destinasyonu tercihinde 

çocukların etkili olmasını sağlamıştır (Sayılır, vd., 2021: 96). Ailenin 

tüketici olarak karar verme aşamasında geçmişte ebeveynler etkili 

olurken günümüzde tüketim alışkanlıkları ve aile yapısının 

farklılaşmasıyla satın alma kararlarında çocuklar aktif rol oynamaktadır 

(Tuna, vd., 2019: 3). Ebeveynler çocuklarının güvenli bir şekilde 

eğlenebilecekleri, kaliteli zaman geçirecekleri tatil planlarını tercih 

etmektedirler. Bu sebepten son dönmelerde çocuk dostu otel kavramı 

ortaya çıkmıştır. “Çocuk dostu otel, çocuklar için çeşitli imkân ve 
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faaliyetleri barındıran, aileler için uygun oda, yeme içme gibi olanakları 

sunabilen oteller olarak tanımlanabilir” (Sayılır, vd., 2021: 97).  

Birçok otel müşteriline çocuk odaklı özel olanaklar 

sunmaktadırlar. Yeme-içme çocuk menüsü, bakıcı hizmetlerin yanı sıra 

açık alanlarda çocukların gelişimine katkı sağlayan mekânlar 

oluşturmaktadır. Açık alanda oynanan oyunlar çocukların çevrelerini 

keşfetmelerine; çamur, su ve kumlarla eğlenceli duyusal tecrübeler elde 

etmelerine; kendi oyunlarına özgü mekânlar bulmalarına veya bu 

mekânları oluşturmalarına; fiziksel aktivitelerle olan ilişkilerini 

arttırmalarına, hobilerini geliştirmelerine ve objeler toplamalarına 

olanak sağlamaktadır (Yıldırım, 2017: 2). Bundan dolayı otel 

işletmeleri çocukların açık alanlarda serbest zaman geçirebileceği, 

keyifli anlar yaşayacağı yapay kum havuzları, çocuk kulüpleri, çocuk 

trafik park alanları, lunapark, bisiklet parkurları gibi çeşitli alanlar 

tasarlamaktadır. Bu çocuk oyun alanları tasarlanırken çevresi, alçak ve 

tehlike oluşturmayacak (tel çit, dikensiz bitki, vb.) şekilde 

sınırlandırılmalı, bahçedeki tüm faktörler çocuk ölçeğine indirgeyerek 

seçilip düzenlenmeleri yapılmalıdır (Timur, vd., 2018:39). 

2.5.1.Çocuk Kulüpleri 

 Günümüzde özellikle büyük otellerde çocuk aktiviteleri (mini 

kulüp) yaygın olarak bulunmaktadır. Aileler kendilerinden çok 

çocuklarının mutlu olmalarını istedikleri için, otellerde yapılan çocuk 

animasyonlarına önem vermektedirler (Dalkılıç ve Mil, 2017: 47). 

Konaklama tesislerinde çocuk kulübü; çocuklara tatillerinde eğlenceli 

ve eğitimsel aktivitelerin sunulduğu, özel olarak dizayn edilmiş, 

alanında uzman, nitelikli animatörlerin görev yaptığı, eğlence 



Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ  | 52 

hizmetleri departmanına bağlı bir bölümdür.  Yaşa göre 

bölümlendirmenin yapıldığı çocuk kulübünde; mini kulüp, bebek 

kulübü, genç kulüp ve midi kulübünden oluşan bölümler bulunmaktadır 

(Topoloğlu ve Özgürel, 2018: 47). Mini kulüpler, gün içinde çeşitli 

etkinlikler yaparken, çocukların sosyalleşmesine de katkı 

sağlamaktadır. Geceleri de yetişkin şovlarından önce çocuklarla mini 

kulüp dansları yapılmaktadır (Dalkılıç ve Mil, 2017: 47). Mini kulüp 

aktiviteleri: Çocuklar için otellerdeki mini kulüp aktivitelerinde sanat 

faaliyetleri, oyun ve hareketli aktiviteler, drama etkinlikleri, deney ve 

doğa etkinlikleri, matematik ve fen etkinlikleri, tiyatro etkinlikleri, 

müzik etkinlikleri, jimnastik ve spor etkinlikleri yer almaktadır (Üstün, 

vd., 2020: 62). 

 

            

Resim 15- 16: Otel işletmelerinde çocuk kulübü örnekleri (URL 17-

18). 

2.5.2.Çocuk Trafik Parkları  

 Araç sayılarının her geçen gün arttığı ve buna paralel olarak kaza 

oranlarında da artış gösterdiği bilinmektedir. Gerçekleşen kazalar insan 

ve mal kaybına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için eğitimin 
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gerekli olduğu ön görülmektedir. Trafik bilincinin henüz çocuk 

yaşlardan itibaren kazanılması sağlamak maksadıyla temalı oteller dış 

mekân dizaynında çeşitli mini çocuk trafik eğitim parklarına yer 

vermektedir. Akülü arabalar, levhalar, trafik ışıkları, yaya geçitleri gibi 

trafik kurallarını uygulayarak öğrenecekleri mini trafik parkları 

tasarlamaktadırlar. İnovasyona önem veren, ileri görüşlü otel 

işletmeleri bu tarz tasarımlarla müşteri potansiyelini artırarak daha 

geniş kitlelere hitap edebilmektedir. Bu tarz ek hizmetler özellikle 

çocuklu ailelerin otel tercih kriterlerini etkileyen önemli faktörlerden 

içinde yer almaktadır.  

 

Resim 17: Çocuk trafik eğitim alanları (URL 19) 

2.5.3.Lunapark  

 Yaz aylarının ve çocukluğun en özel aktivitelerinden biri 

lunaparklardır. İnsanların mutluluk arayışını dinamik tutarak, çocuksu 

eylemleri içeren farklı eğlencelerin gerçekleştirildiği bu alanlar, her zaman 

popüler kültürün bir göstergesi olmuştur (Kozak ve Araboğa, 2021:67). 
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Renkli ışıkları, araç ve gereçleriyle çocuk, genç, yaşlı her yaş grubunu 

hitap eden lunaparklar konaklama işletmelerinin en dikkat çekici 

eğlenceli dış mekân rekreasyonlardan biridir. Genellikle geniş alana 

sahip her şey dâhil oteller bünyelerinde lunapark alanına yer vererek 

müşterilerinin mutluluk arayışına karşılık vermektedir. 

Çocukluklarından kalma heyecanını yeniden yaşamak yetişkinler ve bu 

eğlenceyi deneyimlemek isteyen çocuklar için lunaparklar otel 

işletmelerinin vazgeçilmez rekreasyon alanlarından biridir. 

                    

Resim 18-19: Lunapark Örnekleri (URL 20- 21). 

2.5.4.Kum Havuzları 

 0-6 yaş aralığındaki çocukların dışarı oyunlarında kum ve toprak 

vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Yapılan çalışmalarda ortaya 

çıkan bulgulara göre çocuğun hayal dünyasını oluşturma da kumun 

yerini hiçbir malzeme alamamaktadır. Çocuk kürek ve kovayla bazen 

de hiçbir materyal kullanmadan elleriyle hayal dünyasına kapılır, farklı 

kalıplar ve formlar yaparak oyun oynar. Bu da özel tasarlanmış kum 

havuzları içinde gerçekleşir (URL-8). Otellerin hizmet yeniliklerinden 

biri de dış tasarımda çocukların güvenli bir şekilde çocukluklarını 

yaşayabilecekleri özel düzenlemeler yapılmaktadır. Çocukların 
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vazgeçilmezi olan kum otel bahçelerinde mini kum havuzu olarak 

yerini almaktadır. 

           

Resim 20-21: Çocuk kum havuzu örnekleri (URL 22-23) 

2.5.5.Çocuk Parkları 

 Konaklama işletmeleri peyzaj düzenlemeleri içinde çocuk 

alanlarına geniş yer vermektedir. Çocukların eğlenceli zaman 

geçirebilecekleri salıncak, kaydırak, tahterevalli ya da macera 

yaşayabilecekleri tırmanma parkurları otel bahçelerinde küçük yaş 

rekreaktif alanları olarak tasarlanmaktadır. Bu alanlar çocukların oyun 

elemanları ile oynarken çevresinde ebeveynlerin dinlendikleri ve 

çocuklarını gözlemleyebildikleri dış mekânlardır. 

 

Resim 22: Açık alan çocuk parkı (URL 24) 



Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ  | 56 

2.6. SPOR ALANLARI (BASKETBOL, VOLEYBOL, 

GOLF, AT BİNİCİLİĞİ VB.) 

Turizm bir spor türü olmamasına karşın spor ile yakından alakalı 

olan ve çevresinde pek çok spor aktivitesini barındıran bir kavramdır 

(Korkutata, 2015:41). Spor, rekreasyonun en kapsamlı, çeşitli ve ilgi 

çeken alanlarından birini oluşturmaktadır. Bireylerin rekreatif 

ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir hareket alanı sağlamaktadır (Metin, 

vd., 2013: 5031). Açık alan rekreasyonu içinde değerlendirilen birçok 

spor alanları otel işletmecilerinin müşterine sunduğu özel aktiviteler 

arasında yer almaktadır. Özel eğitmenler tarafından otelin dış 

mekânlarında yapılan sabah jimnastiği, belirli alanlara yerleştirilmiş 

spor aletleri, bahçe satrancı, golf sahası, tenis kortu, basketbol, 

voleybol, futbol, at biniciliği gibi spor tesis alanları müşteri 

potansiyelini artıran rekreasyon etkinlikleridir. Ayrıca spor aktiviteleri 

hem turistlerin spor yaparak hareketlenmelerini hem de birbirleri ile 

iletişim kurmalarını sağlamaktır (Demir ve Demir, 2015: 36). 

2.6.1.Tenis 

 Dünyanın her yerinde tenis ilgiyle takip edilen bir spor dalıdır. 

Dünyada binlerce insan tenisle hem profesyonel düzeyde hem amatör 

hem rekreasyonel olarak ilgilenmektedir (Akdeniz ve Ardahan, 2019: 

39). Açık alanda oynana tenis sporu kort denilen sahalarda 

oynanmaktadır. Tenis sert, toprak veya beton gibi farklı zeminler 

üstünde raket ismi verilen bir araç yardımıyla ile keçeden kaplanmış 

olan bir topa vurularak sahanın tam ortasında bulunan 91 cm. 

yüksekliğindeki bir filenin üzerinden ve fileyi tutan direklerin 

yanlarından topu geçirerek oynanan bir spor dalıdır. Tenis yaklaşık 

olarak 8.23 x 23.78 m (bazı kaynaklarda 23.77 m) ölçülerinde 
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dikdörtgen bir sahada oynanır (Yılmaz, 2021: 6). Yeni nesil otel 

işletmeleri konseptlerinde misafirlerine yönelik açık alanda zaman 

geçirebilecekleri mini tenis kortlarıyla hizmet vermektedir. Otel 

yöneticileri bu tenis kortlarında, müşterilerin ve dışardan sporcuların da 

dâhil olduğu tenis turnuvaları düzenlemektedirler. Konaklama 

işletmelerinde gelenekselleştirilmeye çalışılan bu turnuvalar pek çok 

kişi tarafından izlenilmekte ve takip edilmektedir. Ayrıca otel 

çalışanları tenis sporunu bilmeyen ancak meraklı olan konuklarına özel 

eğitmen hizmeti de vererek müşteri hoşnutluğunu artırmaktadır.  

             

Resim 23- 24: Tenis kortu örneği (URL 25- 26) 

2.6.2.Yürüyüş Yolları ve Bisiklet Parkurları 

Bireyler boş zamanlarında kapalı alanlardan ziyade açık alanlarda 

da vakit geçirmeyi daha çok tercih etmektedir. Açık alanlarda geçirilen 

vaktin, insanların zihinsel, ruhsal ve bedensel sağlıkları üzerinde 

yararları olduğunu ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Korpella vd. (2014) Finlandiya halkına özgü yaptıkları çalışmalarında, 

“doğa temelli rekreasyonlara ayrılan boş zaman ile duygusal iyi oluş 

arasında önemli bir ilişki bulmuş ve bu aktivitelerin olumsuz duyguları 

önemli ölçüde azalttığı; pozitif ruh halini ise yükselttiği” ifadelerin de 
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bulunmuştur (Saltık ve Akova, 2019: 2). Bu bilince sahip otel 

işletmeleri şehrin yorucu temposundan kaçan müşterilerine konaklama 

süresi boyunca tabiatla iç içe zaman geçirebilecekleri kısa ya da uzun 

mesafeli yürüyüş yolları imkânı sunmaktadır. Oteller misafirleri için 

bisiklet parkur ve rotaları oluşturmakta ve bisiklet kiralama gibi 

hizmetler vermektedir.  Koşu, trekking, bisiklete binme otel 

müşterilerinin her mevsim en sık yaptıkları aktivitelerdendir. Genellikle 

otelin çevresinde, ormanlık alanda yer alan parkurlar kapalı mekânda 

sıkılan misafirlerin arkadaşlarla keyifli zaman geçirebilecekleri ya da 

bireysel olarak spor maksatlı kullanılabilecekleri dış mekânlardır.  

              

Resim 25-26: Abant Oteli Yürüyüş Parkuru (URL 27 -28) 

2.6.3.Golf 

 Golf, ufak bir topu farklı sopalarla ve mümkün olan minimum 

sayıda vuruşla küçük deliklere sokma temeline dayanan bir açık hava 

oyunudur (Gökdeniz, 1995:40). Golf sporu her yaştan ve her özelliğe 

sahip insanlar tarafından rahatlıkla oynanabilen bir oyundur. Bu 

sebeple golf, ailelere hem beraber zaman geçirme hem de bu zamanı 

nitelikli olarak geçirme olanağı sunan dolaysıyla aile bağını 

kuvvetlenmesinde de katkı sağlayan bir spor türüdür. Ayrıca bedensel, 
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zihinsel, ruhsal ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlayan bir spordur 

dalıdır (Yetiş, 2020:114). Dünya çapında son on beş yılda golf 

tutkusunun hızla arttığı ve yabancı turistlerin uluslararası 

destinasyonlara yöneldikleri görülmektedir (Oyman ve Yılmaz, 2013: 

94). İlk zamanlar golf turizmi alternatif turizmin bir öğesi olarak 

görülürken, son dönemlerde verilen devlet destekleriyle (Örneğin: 

Türkiye) radikal bir farklılık yaşamış kitle turizminin bir bakıma 

lokomotifi haline dönüşmüştür (Rahmalaroğlu, 2019: 37). Golf sporuna 

duyulan ilginin artmasıyla yeni golf otellerinin faaliyete başlaması, 

mevcut oteller ve golf sahalarının kalitelerinin yükselmesi, 

destinasyonlar arasında golf turizmi pazarı için artan rekabetin bir 

göstergesidir (Oyman ve Yılmaz, 2013: 94). Golf heyecanını 

deneyimlemek isteyenler için günümüzde çok işlevli oteller vardır. 

Çam ağaçlarının ve göllerin bulunduğu bir mekânda kurulan, golf 

sahaları ve otel binaları uyumlu bir tarzda yapılmaktadır. Konukların 

bütün ihtiyaçlarına karşılayan, hem de golf heyecanını tecrübe etmek 

isteyenler için golf otelleri hizmet vermektedir (Akhmetsadykova, 

2014: 17). Ülkemizde Antalya-Belek golf sporunun yapıldığı önde 

gelen kentlerden biridir. Birçok otel ve tesis misafirlerine golf 

oynayabilecekleri mini sahalarla hizmet vermektedir. 
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Resim 27- 28: Otel işletmelerinde golf sahası örnekleri (URL 29-30). 

2.6.4.At Biniciliği 

  Ata sporlarımızdan olan at biniciliği otel işletmelerinin 

bünyelerine kattığı özel aktivitelerden biridir. Otel işletmeleri 

misafirlerine açık ya da kapalı manej sahalarıyla at binme olanakları 

sunmaktadır. Konaklama süresi boyunca misafirler etrafı çevrili, zemini 

kum olan tesislerde amaca elverişli atlarla binicilik deneyimi 

yaşamaktadır. Özellikle aileler küçük yaştan itibaren çocukların hayvan 

sevgisi kazanabileceği bu tarz spor faaliyetlerine büyük önem 

vermektedir. Ayrıca ebeveynler çocukların fiziki ve ruhi gelişimine de 

katkı sağlayan bu hizmetler sebebiyle yeni nesil otel işletmelerini tercih 

etmektedirler. Büyük küçük her yaş grubundan müşteriler konaklama 

işletmeleri tarafından görevlendirilen eğitmenler eşliğinde at binme 

isteğini gerçekleştirmektedir. Genellikle açık alan da yapılan bu 

faaliyetler misafirlerin memnuniyet tatminini ve işletmeye bağlılığını 

artıran hizmetler arasında yer almaktadır. 
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Resim 29-30: Otel işletmelerinde at biniciliğine örnek (URL  31– 32) 

2.6.5.Basketbol 

  Spor branşları arasında basketbol dünyada en çok sevilen ve en 

popüler spor dalından birisidir. Basketbol yapısı gereği oyuncularının iş 

birliği, mücadele isteği, cesaret, kendine güven ve bütünlük 

özelliklerinin gelişmesine de katkı sağlar ayrıca sporcularının 

psikolojilerini ve sosyal davranışlarını pozitif yönde etkileyip onların 

toplum için yararlı insan olarak yetişmesine de yardımcı olmaktadır 

(Öztürk, vd.,2016: 2). Çocuk ya da yetişkinlerin artan zamanlarında 

sıklıkla tercih etti spor branşlarından biri olan basketbol açık ve kapalı 

alanlarda oynanmaktadır. Genellikle konaklama işletmeleri açık 

alanlarda misafirlerine mini basketbol sahası ile hizmet vermektedir. 

Müşteriler otelde geceledikleri zaman sürecinde bu basketbol 

sahalarında aile ve arkadaşlarıyla keyifli spor yapma fırsatı 

yakalamaktadırlar. 
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Resim 31-32: Dış mekânda basketbol sahası örnekleri (URL 33-34) 

2.6.6.Bahçe Satrancı (Zemin Satrancı) 

 Satranç iki rakibin birbirini mat etmeye çalıştığı 32 taşla oynanan 

bir spordur. Satrancın başka oyunlardan farkı şansa dayalı 

olamamasıdır. Satranç bir akıl kullanma sanatı olarak, oynandıkça 

zekâyı geliştirir, zekâ da geliştikçe daha iyi oyunları ortaya çıkarır. 

Basit temel yaşam kurallarını içinde barındıran satranç oyunu, hızlı 

karar verme, analitik düşünme, plan yapma ve uygulama, dikkatli ve 

sabırlı olma gibi pek çok özelliği bireye kazandırır (Akay, K. 2017: 9). 

Satranç sporu genellikle ufak bir satranç tahtası üzerinde 

oynanmaktadır. Ancak değişen sosyal ve kültürel yapı ile beraber 

satrancın oyununu bir kapalı alan sporu olmaktan çıkarak açık alanlarda 

yerini almaya başlamıştır. Pek çok otel işletmesi dış mekân tasarımında 

zemin satrancına yer veren peyzaj düzenlemeleri yapmaktadır. Zihinsel 

ve bedensel gelişime önem veren otel müşterileri otelde bulundukları 

süre içinde arta kalan zamanlarını açık alanlarda satranç oyunu 

oynayarak değerlendirmektedirler. 
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Resim 33-34: Bahçe satrancı örnekleri (URL 35-36). 

2.6.7.Voleybol 

 Yüzyıllardır oynanan voleybol, sürekli değişen pozisyonlarla, 

dinamik, karmaşık hareketler içeren, çok yönlü sportif beceriler 

gerektiren bir takım oyunudur (Koçak ve Yılmaz, 2013: 20). Voleybol 

sporu piknikte, bahçede plajda, kapalı salonda her yerde oynanabilen ve 

her yaş grubuna hitap eden bir spordur. Denize yakın konaklama 

işletmeleri müşterilerinin plaj kısmında keyifli zaman geçirebilecekleri 

plaj voleybol sahası tasarlamaktadırlar. Kumdan hoşlanmayan 

misafirler için de otel çevresinde eğlenebilecekleri voleybol sahalarına 

yer vermektedirler.  Profesyonel olarak voleybol saha ölçüleri “18 

metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde bir dikdörtgendir. Bu 

dikdörtgeni tam ortasından ayıran bir voleybol filesi vardır. Voleybol 

filesinin yüksekliği erkeklerde 2.43 metre, kadınlarda 2.24 metredir. Bu 

file, voleybol sahası alanını 9’ar metrekarelik iki eşit kareye böler. Bu 

iki kare her iki takımın yarı sahasıdır” (URL- 37). Ancak otel 

işletmeleri bu ölçüleri esas almamaktadırlar. Amatör olarak eğlenmek 

isteyen misafirleri için açık alanda ufak voleybol sahaları 

tasarlamaktadırlar. 
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Resim 35-36: Açık alan voleybol sahası örnekleri (URL 38-39) 

2.6.8.Kondisyon alanları 

 Otel yöneticileri konaklama süreçlerinde kapalı alanda fittnes 

yapmaktan hoşlanmayan ancak spor yapmayı seven misafirler için 

alternatif çözümler üretmişlerdir. Oteller, tabiatın içinde spor yapmayı 

ve form tutmayı tercih eden konuklar için özel kondisyon alanları tahsis 

etmektedirler. Kondisyon alanları konaklama tesislerinin en popüler dış 

mekânlardan biridir. Yeme – içmenin hayli zengin olduğu otel 

işletmelerinde tüketiciler geceleme süreçlerinde beslenmelerine dikkat 

etmemekte ve ölçüyü kaçırmaktadırlar. Fiziksel olarak rahatsız olan 

misafirler hem ruhsal olarak rahatlamak hem de hem de egzersiz 

yapmak için kondisyon alanları sıklıkla kullanmaktadırlar. Bireysel ya 

da arkadaş gruplarıyla spor yapan müşteriler verilen bu hizmetlerden 

memnun kalmakta ve tesise olan sadakatleri artmaktadır.  
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Resim 37: Dış mekan kondisyon alanları (URL 40) 

2.7.OTOPARKLAR 

Modernleşen dünyada insanların ulaşımını hızlı, rahat ve konforlu 

yapmak istemeleri otomobil kullanımını artırmaktadır. Her geçen gün 

artan araç sahipliği oranı ve turistlik hareketlilik turizm potansiyeli 

yüksek kentlerde otopark sorununu gündeme getirmektedir (Dönmez 

vd., 2016:138). Bundan dolayı otel işletmeleri araç sahibi olan 

müşterilerine yönelik açık ve kapalı ücretsiz otopark hizmeti 

sunmaktadır. Açık alanlarda yer alan otoparklar için Şimşek (2011), 

dikim ve ağaçlandırma tekniği hakkında yazdığı kitabında otopark 

alanlarında bitkilendirme çalışmalarında nelere dikkat edilmesi 

konusuna değinmiştir. “Otopark alanlarında ağaçların sırayla dikimi 

sayesinde etkili bir gölge alanı oluşturacağını, araçların ağaçların dibine 

çok yaklaştırılmaması gerektiğini, dikilen ağaçların dibinde sulama, 

havalandırma ve gübreleme için borularla döşenmesi gerektiğini, 

drenajının sağlanmasını, ağaç diplerine ızgara ya da bordür konulması 
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gerektiğini” ifade etmiştir (Yıldırım, 2019: 177-178). Ayrıca otopark 

alanlarında yapılan ağaçlandırma otopark mekânlarının büyüklük 

görünümlerini kırarak kişide bıraktığı boşluk duygusunu ortadan 

kaldıracak, göze hoş gelecek görünümler oluşturacaktır (Selim, 2021: 

167). Otel işletmeleri misafirlerinin araca gidip gelme esnasında 

kolaylık yaşaması açısından açık otoparkları otele yakın mesafede 

hizmet veren alanlar olarak tasarlamaktadırlar. 

      

Resim 38-39: Açık Otopark Örnekleri (URL 41-42). 

2.8.MİNİ HAYVANAT BAHÇELERİ 

Günümüzde hızla gelişen teknolojinin yaşamımıza olumlu etkileri 

olduğu kadar bir takım olumsuz etkiler de oluşturmaktadır. Özellikle 

sosyal medya insanları etkisi altına almakta ve yalnızlığa 

sürüklemektedir. Bu yalnızlıktan kurtulmak, sevgi eksikliğini 

gidermek, yaşamın stresini azaltmak ve mutsuzluklarını minimuma 

indirmek için insanlar evlerinde evcil hayvan beslemektedirler. Zaman 

içinde evcil hayvanları ile bağları artmakta ve her an beraber vakit 

geçirmeyi arzulamaktadırlar. Tatile çıktıkları anlarda da evcil 

hayvanlarını yanlarında getirmek istemektedirler. Hayvan dostu oteller 

müşterilerinin bu isteklerine cevap vermek için özellikle dış mekânda 
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evcil hayvanları konaklama süresince barındıracak alanlar 

tasarlamaktadırlar. Evcil hayvan yatakları, bakım ve veterinerlik 

hizmetleri hayvan sahiplerini mutlu eden olanaklardandır. Bunun yanı 

sıra otel bahçelerinde dizayn edilen mini hayvanat bahçeleri 

müşterilerin konaklama süreçlerinin artmasına olanak sağlayan 

yardımcı hizmetlerdendir. Mini hayvanat bahçesini anımsatan bu tarz 

hizmet ve mekânlar müşteri memnuniyetinin artmasına ve hayvan sever 

misafirlerin konaklama esnasında hayvan sevgisini yaşamasına olanak 

sunmaktadır. 

         

Resim 40-41: Hayvan dostu otellerde mini hayvanat bahçesi (URL 43-

44). 

2.9.HOBİ BAHÇELERİ 

 İnsanlar yorucu iş temposundan ve şehrin kalabalıklığından 

uzaklaşarak tabiatla iç içe zaman geçirebilecekleri alternatif çözümler 

aramaktadır. Tatil yeri seçiminde bu isteklerine cevap verecek tesislere 

öncelik vermektedir. Konaklama tesisleri günümüzde oldukça trend 

olan hobi bahçeleri tasarlayarak müşterilerinin doğayla temas 

kurmalarına olanak sağlamaktadır. Genellikle otele yakın mesafede 

kurulan hobi bahçeleri, ekip biçmeye merakı olan konuklara bunu 
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deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Hobi bahçeleri; ekip biçmenin, 

dalından meyve sebze toplamanın hazzına varan otel misafirlerin 

stresten uzaklaşarak keyifli bir tatil geçirmelerine etken 

oluşturmaktadır. Tamamıyla özel bir zevk olan bu uğraş müşterilerin 

memnuniyetleri artırmakta ve yeniden aynı tesisisin tercih edilmesine 

katkı sağlamaktadır 

  

Resim 42-43: Hobi bahçesi örnekleri (URL 45-46) 
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3. BÖLÜM 

ÖRNEK UYGULAMALAR 
 

Bu bölümde otel işletmelerinde dış mekanlarda kullanılan yapısal 

uygulamalara ilişkin örnek tasarımlara yer verilmiştir.  

3.1.HAVUZLAR 

Havuz genişliği hesabı için Türkiye Standart Enstitüsü göre alan 

hesapları;  

Havuzu kullanacak kişi sayısı x 4,5 m2 olarak hesaplanacaktır. 

Havuz Derinlikleri 

• Yüzme Havuzları; 180-220 cm 

• Çocuk Havuzları; 35 cm 

• Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m 

• Yüzme bilmeyenler için; 1.35 m olması önerilmektedir. 
 

Şekillerine göre havuz örnek plan ve görselleri şekil 1'de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 2. Havuzların şekillerine ait plan gösterimleri. 
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Havuzlara ilişkin bazı örnek görseller aşağıda verilmiştir. Fikir 

bazlı görsellerin, dileyen otel işletmelerinin istifade edilmesi 

amaçlanmıştır. 

3.1.1.KULLANIM ŞEKİLLERİNE GÖRE HAVUZLAR 

3.1.1.1.Açık Yüzme Havuzu 

    Açık yüzme havuzları, genellikle spor ve eğlence amacı ile 

kullanılan, üzeri kapalı olmayan ve bu sebeple daha çok yaz ya da 

bahar aylarında kullanımı tercih edilen yüzme havuzlarıdır. Yeterli 

ısıtma sistemi ile kış aylarında da faaliyet gösterebilir. Açık yüzme 

havuzlarının derinlikleri değişkenlik gösterir. 0,30 ile 1,80 metre arası 

derinliğe sahiptir.  

3.1.1.2.Kapalı Yüzme Havuzu 

    Bu havuz otel işletmelerinin az tercih ettikleri türleri olup, büyük 

işletmelerin ise yılın on iki ayı kullanılabilen havuzlar olması sebebiyle 

tercih ettikleri görülmektedir. Genellikle su sporlarının yapıldığı havuz 

çeşididir. Kış turizmi kapsamında daha yoğun kullanıma sahiptir. 

3.1.1.3.Eğlence Havuzu 

    Eğlence havuzları Aquapark olarak da bilinmektedir. Su 

kaydırakları, yamaç kaydırağı, su üstünde bulunan eğlence makineleri 

ve dalga havuzları bulunmaktadır. Su derinliği 60 cm-1.80 m arası 

değişkenlik göstermektedir. Her bir bölümü için ayrı büyüklüklerde 

havuzları bulunmaktadır.           
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Şekil 3. Havuzların şekillerine ait plan gösterimleri. 

 

Şekil 4. Kullanım amaçlarına göre havuzlar 
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3.2.OTOPARKLAR 

3.2.1. Açık Otopark 

    Açık otoparklar, otel işletmelerinin önemli birimleri arasındadır. 

Sıcak yörelerde üzerlerinin kapatılması tavsiye edilir. Güneş panelleri 

ile kaplanması faydalı olacaktır. Sahip olunan oda sayısı kadar 

yapılması ayrıca günübirlik gelen ziyaretçiler içinde bir alan ayrılması 

uygun olacaktır.  

      

Şekil 5. Açık otoparka ilişkin görsel 

3.2.2.Yarı Açık Otopark 

Yarı açık otoparklar, üzeri kapalı çevresi açık olan otoparkları 

ifade eder. Yönetmeliğe göre, otopark iç yüksekliği kiriş altı dâhil 

olmak üzere net 2,10 metreden az olamaz.  
 

 

Şekil 6. Yarı Açık Otopark ilişkin görsel 
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3.2.3.Kapalı Otopark 

  Kapalı otoparklar, motorlu taşıtları toplu halde park etmek için 

dış etkenlerden uzak ve kapalı otoparkları ifade eder. Çoğunlukla çok 

katlıdırlar.   

3.3.HELİKOPTER PİSTLERİ 

  Helikopter pisti, heliport olarak adlandırılır. Büyük otellerde 

yapılması tercih ediltir. 5 yıldıza sahip otellerin, müşteri portföyleri 

dikkate alınarak tasarlanması, sağlık sorunu yaşayanlar içinde kullanım 

imkanı oluşturabilir. Ayrıca deprem gibi afet durumlarda da 

kullanılması amaçlanabiliri. Pistin alanı 14x14 ile 24x24 metreler 

arasındadır.  

 

Şekil 7. Helikopter Alanına ilişkin görsel 

3.4.SPOR ALANLARI 

Spor alanları dış mekânın önemli aktivite alanlarının başında yer 

alır. İlgi alanları ve yaş gruplarına göre tasarımları yapılır.  
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3.4.1.Basketbol Sahaları 

 Basketbol sahaları açık ya da kapalı alanlarda kurulan ve farklı 

zemin türlerine sahip olan, basketbol oynamak için yapılmış özel 

alanlardır. Yapımında zemin olarak parke, poliüretan, akrilik ve tartan 

zemin kullanılabilir. Oyun alanının kuzey-güney yöneliminde olması 

ideal olarak kabul edilir.  

 

Şekil 8. Basketbol Sahasına ilişkin görsel 

3.4.2.Golf Alanları 

  Golf sahaları için mutlaka dış etkenlerden arındırılmış, özel çim 

alanlara gereksinim duyulmaktadır. En uygun alanlar, ormanlık yol ile 

ağaç topluluğu veya ağaç grupları arasındaki düz yokuşlu arazi, doğal 

engeller ve tepecikler veya deniz kenarındaki kumullardır. 

    

Şekil 9. Golf alanlarına ilişkin görsel 
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3.4.3.Voleybol Sahası (Plaj Voleybolu) 

  Plaj voleybolu, kumun üzerinde oynanan bir takım sporudur. 

Oyun alanı, uzunluğu 16 metre, genişliği 8 metre olan bir 

dikdörtgendir. 

  

Şekil 10. Voleybol Sahasına ilişkin görsel 

3.4.4.Futbol Sahaları 

 Futbol sahaları ölçüleri kurulduğu yere göre farklılık gösterir. 

Eni 45-90 metre arasında, boyu 90-120 metre arasındadır. Futbol sahası 

zemin kaplamasında suni çim, akrilik, tartan, EPDM kaplama gibi 

birçok zemin çeşidi kullanılabilir.  

 

Şekil 11. Basketbol Sahasına ilişkin görsel 
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3.4.5.Tenis Kortu 

Tenis açık ve kapalı alanlarda oynanabilen bir spordur. Tenis 

kortları zeminlerine göre tartan zeminli kortlar, akrilik zeminli kortlar 

ve suni çim zeminli kortlar olmak üzere 3’e ayrılır.  

 

Şekil 12. Basketbol Sahasına ilişkin görseller 

3.5.ÇOCUK OYUN ALANLARI 

3.5.1.Ahşap Oyun Parkları 

Ahşap oyun parkları, tamamen doğal ahşap malzemelerin 

kullanılmasıyla üretilen oyun parklarıdır. Çocukların gelişimlerinin 

farklı aşamaları için kullanılmaya uygun olan bu oyun parkları sağlıklı 

olmaları ve kanserojen maddeleri içermemeleri sebebiyle tercih 

edilirler. 

    

 
Şekil 13. Çocuk oyun alanlarına ilişkin görseller 
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3.5.2.Eğitici Oyun Parkları 

  Çocuk oyun parkı çocukların arkadaş grupları ya da tek başlarına 

oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirebilecekleri özel alanlardır. Eğitici 

oyun grupları sayesinde çocuklar eğlenirken öğrenme deneyimi 

yaşarlar. Çocukları eğlendirirken aynı zamanda eğiten ve 

sosyalleşmelerine olanak sağlayan modelde tasarlanan bu mekanlarda, 

farklı yaş aralığındaki çocukların kullanabileceği farklı oyun alanları 

bulunmalıdır.  

     

 

Şekil 14. Eğitici Oyun Parklarına ilişkin görseller 

3.6.AMFİ TİYATRO 

3.6.1.Açık Amfi Tiyatro 

  Amfi tiyatro, ortasında arena adı verilen bir alan ile bu alanı 

çevreleyen, eş merkezli olarak dizilmiş oturma yerlerinden oluşan, 

yuvarlak ya da daha çok elips biçimli, bağımsız yapıdır. Çeşitli sahne 
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sanatları gösterilerine olanak sağlar. Ahşap, beton, taş gibi 

malzemelerle yapılabilir.  

   

Şekil  15. Amfi Tiyatroya ilişkin görseller 

3.6.2.Yarı Açık Amfi Tiyatro  

  Çeşitli örtü sistemleriyle üzeri kapatılmış ya da yarı kapatılmış, 

çevresi açık ya da yarı açık olan amfi tiyatrolardır.  

          

Şekil  16. Amfi Tiyatroya ilişkin görseller 

3.7.ETKİNLİK ALANLARI 

3.7.1.Plajlar 

  Plajlar, kıyı şeridinde denize girmek için düzenlenmiş, genellikle 

kumluk veya çakıl taşlı alanlardır. Denize girmenin yanı sıra plaj 

voleybolu gibi birçok aktiviteye de olanak sağlar. Genellikle doğal 

oluşumlardır.  
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Şekil 17. Plaja ilişkin görsel 

3.7.2.Kafe/Restoranlar 

  Kafe ve restoranlar kullanıcıların belirli ücretlerle yiyecek ve 

içecek ihtiyaçlarını karşıladıkları mekânlardır. Kapalı, açık ve yarı açık 

oturma alanlarına sahiptirler. Genellikle oturma alanları, bar, mutfak, 

servis ve depo birimleri bulunmaktadır. Sosyal donatılar arasında 

önemli bir yere sahiptir.  

 

   

Şekil  18. Kafe/Restoranlar ilişkin görseller 
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3.7.3.İskeleler 

  İskeleler, denize kıyısı olan otel işletmeleri için aktivite 

alanlarındandır. Özellikle güneşlenme, dinleme gibi pasif dinlenmenin 

yanında su sporları içinde olanak sağlarlar. Kıyıdan en fazla 20 metre 

olması önerilmektedir.   

 

Şekil  19. İskeleye ait ilişkin görseller 

3.7.4.Yürüyüş Yolları 

  Yalnızca yayaların kullanımına uygun yol türüdür. En az 

genişliği 1,5 metre olmalıdır. En fazla kullanılan yürüyüş yolu zemin 

kaplaması malzemeleri arasında taş, epoksi ve poliüretan malzemeleri 

bulunmaktadır. Zemin kaplamalar farklı özelliklerde ve renklerde 

üretilebilmektedir.  
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Şekil  20. Yürüyüş Yolları ait ilişkin görseller 

3.7.5.Oturma Alanları 

  Dış mekanda oturma alanlarının tasarımı ve kullanılan malzeme 

seçimi işletmelerin dikkatle üzerinde durmaları gerekmektedir. 

Dinlenme amaçlı gelen ziyaretçilerin, işletme alanı içerisinde pasif 

dinlenme amaçlı olarak kullanılan birimlerin özgün ve rahat 

malzemeden üretilmiş ve tasarlanmış olmalıdır.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. Oturma alanlarına ait ilişkin görseller 
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Dış mekan tasarımı, otel işletmelerinin üzerinde durması gereken 

önemli konularının arasında yer almaktadır. Kullanıcı isteklerine ve 

ihtiyaçlarına göre dönemsel olarak yenilenmesi tavsiye edilmektedir. 

Bu kitapta otel işletmeleri için önemli bir konu olan dış mekan tasarımı 

üzerine değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Böylelikle konu 

üzerine dikkat çekilmeye çalışılmış ve fikir bazlı bazı örnekler 

verilmeye çalışılmıştır. 
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