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ÖZET 

  

Otel işletmeciliği, ekonomik, sosyal, demografik gibi dışsal faktörlere oldukça 

duyarlı bir sektördür. Bu alanda, yöneticilerin dışsal faktörlere etkisi, ancak, tutundurma 

faaliyetleri ile olasıdır. Rekabetin yoğunlaştığı ve yabancı turist talebinin birçok olaydan 

etkilendiği bir ortamda,  tutundurma faaliyetleri daha da  önemli hale gelmektedir. Bu 

durum, otel işletmeciliği açısından tutundurma faaliyetleri ve araçlarının incelenmesi ve 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

 

Otel işletmeciliğinde tutundurma faaliyetleriyle ilgili olan bu çalışma, üç bölümden oluşmuştur. 

Birinci ve ikinci bölüm literatür incelemesi olup; üçüncü ve son bölüm, Türkiye’de bulunan dört ve beş 

yıldızlı otel işletmelerinde uygulanan tutundurma faaliyetlerinin belirlenmesine dönük araştırma kısmını 

kapsamaktadır. 

  

Araştırmada, otel yöneticilerinin tutundurma faaliyetlerini, öncelikle seyahat 

acenteleri gibi aracı işletmeler ile mevcut ve potansiyel müşterilere dönük yaptıkları, satış 

ağırlıklı düşündükleri, ancak, büyük oranda, bu faaliyetler için bütçe hazırlamadıkları 

anlaşılmıştır. Diğer taraftan, yapılan birçok faaliyetin “reklam” olarak anlaşıldığına dair 

işaretler elde edilmiştir.  

 

Araştırmada, ayrıca, otel işletmelerinin dört ve beş yıldızlı olmasına ve bağımsız, 

grup, ulusal ve uluslar arası zincir olmalarına göre, tutundurma araçlarının etkinlik 

bakımından farklı olmadığı anlaşılmıştır. Böylece, her türlü işletme kararında profesyonel 

yönetimin önemi ortaya bir kez daha çıkmaktadır. 

 



THE IMPORTANCE OF PROMOTIONAL ACTIVITIES 
IN HOTEL MANAGMENT: A STUDY AND ITS FINDINGS CONDUCTED ON 

FOUR AND FIVE STARS  HOTELS OPERATING IN TURKEY 

 
 

ABSTRACT 
 

 Hotel industry has always been very sensitive to many external factors such as 

economy, social changes and demografical changes. In the hotel industry, impact on these 

external factors is only possible through pomotional activities. As competition intensify 

and international travelers’ travel decisions are affected by many uncontrolable factors, 

promotional activities become more important. As a result, this research was conducted to 

study promotional activities in the hotel industry.  

The study consists of three parts. The first and second parts are literature review on 

promotion activities  in the hotels industry. In the third and last part, a survey results are 

presented. The survey was conducted to determine promotional activities of 4 and 5 stars 

hotels operating in Türkiye. 

  

It was found that hotels have executed promotional  activities primarly to travel 

agencies, current potential customers, focusing on selling, but not heavily preparing a 

budget for promotion mix. On the other hand, the data implied that, managers of hotels 

misconcepted  promotion and consider as if it was advertising. 

  

In addition, it was found that there was no statistical difference on the effectivness 

of  promotional elements among the hotels regardless  of type and ownership. Study has 

proved the importance of professional management once in every decision of business 

management in the hotel industry. 



ÖNSÖZ 
 
 
 Türkiye’de mevcut ekonomik faaliyetler içerisinde turizm sektörü, karşılaştırmalı 

üstünlüklere sahip bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Sektör, yatırım yapısı itibariyle 

“sermaye yoğun”, işletme yapısı itibariyle “emek yoğun” bir niteliğe sahiptir.  

 

Turizm, ülkelerin ekonomik,  sosyal ve kültürel  yapılarını ve  doğal  çevresini 

etkileyebilen, dışsal faktörlere duyarlı bir sektördür. Otel işletmeciliğinde yöneticilerin 

dışsal faktörlere etkisi, ancak, tutundurma faaliyetleri ile olasıdır. Rekabetin yoğunlaştığı 

ve talebin yetersiz olduğu dönemlerde, ürünün bilinmişlik  düzeyini artırma, ürüne dikkat 

ve ilgi çekme, tüketicilerde satın alma niyeti oluşturma ve nihayet satın almaya yöneltme 

gibi talep yaratma ve talebi etkilemeye dönük kararları vermek ve uygulamak, önemli hale 

gelmektedir. Bu durum, otel işletmeciliği açısından tutundurma faaliyetleri ve araçlarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.  

 

 Çalışmanın amacı, otel işletmeciliğinde tutundurma faaliyetlerini teorik olarak 

incelemenin yanı sıra, Türkiye’de faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 

alınan tutundurma kararları ve uygulama biçimlerini tespit etmek, şeklinde belirlenmiştir.  

  

Bu tez çalışması ile başlayan bilimsel çalışmalarımı, Viktor HUGO’nun “Çalışmak 

hayat, düşünmek ışıktır” sözlerinin izini hissederek sürdürdüm ve bundan sonra da 

sürdürmeye devam edeceğim. Günümüz dünyasında bilimin ışığına duyulan ihtiyacın 

artması, büyük düşünürün bu sözünün rehberliğine duyulacak ihtiyacı da artıracağı 

kesindir. Daha çok “çalışmaya” ve “ışığa” ihtiyaç duyulan ülkemizde, çalışan ve ışık saçan 



tüm bilim insanlarına daha çok destek verilmesi, geleceğimizin pırıltılarla dolu olması için, 

öncelikli koşul olacaktır. 

 

Çalışma süresince, desteği, anlayışı ve bilgi birikimi ile her zaman yanımda olan, 

birlikte özveri ile çalıştığımız değerli hocam, sayın Doç. Dr. A. Celil ÇAKICI’ya, çok 

teşekkür  ederim. 

 

 Ayrıca,  çalışmalarımda    desteğini   her   zaman   hissettiğim,   değerli   hocam,      

sayın  Yrd. Doç. Dr. Kemal BĐRDĐR’e,  teşekkür ederim. 

 

 Araştırmanın öznesi  olan ve iş yoğunluğuna rağmen, anketlere yanıt gönderen otel 

işletmelerine katlandıkları zahmetten ve yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

 

 Beni, verdiğim kararlar ve attığım adımlarda bağımsız kılan, sevgili annem ve 

aileme, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum; ancak, diyebilirim ki, bunun için 

çalışıyorum.   

 

 

           Sevda SAHĐLLĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GĐRĐŞ 

 

Turizm, ülkelerin ekonomik,  sosyal ve kültürel  yapılarını ve  doğal  çevresini 

etkileyen bir sektördür. Ülke aleyhinde yapılan propagandalar, ekonominin dar boğaza 

girmesi, ekonomik istikrarsızlık, terörizm, tanıtım eksikliği gibi bazı sorunlar,  turizm 

talebini çok çabuk etkileyebilmektedir. Talebin yetersiz olduğu dönemlerde ise, ürünün 

bilinmişlik  düzeyini artırma, ürüne dikkat ve ilgi çekme, tüketicilerde satın alma niyeti 

oluşturma ve nihayet satın almaya yöneltme gibi talep yaratma ve talebi etkilemeye dönük 

kararları vermek ve uygulamak önemli hale gelmektedir. Talebi yaratma ve talebi 

etkileyebilme, ancak, pazarlama karmasının tutundurma elemanı ile olanaklı 

olabilmektedir.  

 

Tutundurma, esas itibariyle, herhangi bir işletmenin ürününün tüketicilere satışını 

kolaylaştıran, işletme ile hedef kitleleri arasındaki iletişimden oluşur. Bu iletişimde 

kullanılan tutundurma araçları kişisel satış, reklam, tanıtım ve satış geliştirmedir. Otel  

işletmeciliğinde yaşanan  yoğun  rekabet, müşterilerin  ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak 

geliştirilen hizmetlerin etkili tutundurma çabalarıyla desteklenmesini gerekli kılmaktadır. 

Otel işletmeleri arasındaki rekabetin, hizmeti daha kaliteli hale getirmek yerine,  “fiyat”  

üzerinde odaklandığı görülmektedir. Bu durum,  otel işletmelerinin aracı işletmelere olan  

bağımlılığını* artırmakta ve bu işletmelere yönelik kişisel satış ve satış geliştirme 

faaliyetleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

--------------------------------------------- 

* Otel işletmelerinin aracı işletmelere bağımlılığı, seyahat acentesi, tur operatörü gibi aracı 
işletmeler tarafından yapılan rezervasyonların ya da gönderilen müşterilerin  toplam 
rezervasyonlara veya müşterilere oranını ifade etmektedir.  

 



Otel işletmeciliği açısından her geçen yıl,  daha önemli hale gelen tutundurma 

faaliyetleri nedeniyle, tutundurma araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi gereği 

ortaya çıkmaktadır. Otel işletmeciliğinde tutundurma faaliyetlerini esas alan çalışmamız, 

üç bölümden oluşmaktadır.  

 

Çalışmamızın birinci bölümünde otel işletmeciliği ve özellikleri, kısaca 

irdelenmektedir. Ayrıca,  otel işletmeciliğinde pazarlama karması, tutundurma 

faaliyetlerinin önemi, hedefleri, kararları ve tutundurma karmasını oluşturma süreci 

incelenmektedir. 

      

Đkinci bölümde, otel işletmeciliğinde tutundurma araçları ve kullanımı üzerinde 

durulmaktadır. Bu bölümde,  ayrıca,  tutundurma  araçlarının  her  biri  ayrı  ayrı  

irdelenmektedir. 

 

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, Türkiye’de faaliyette bulunan dört ve beş 

yıldızlı otel işletmelerindeki yöneticilerin tutundurma karar ve uygulamaları 

değerlendirilmektedir. Bu konuda, yapılan uygulamaya bağlı olarak elde edilen bulgu ve 

öneriler, sonuç kısmında yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


