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Öz 

Bu çalışmada, Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin web siteleri 

incelenerek otellerin web siteleri aracılığı ile internetten nasıl yararlandıkları belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Çalışmanın amacı, Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama 

işletmelerinin web sitelerinde kullanılan özelliklerin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında 

verilerin toplanmasında web site değerlendirme formu kullanılmış olup, elde edilen verilerin 

analizlerinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Konaklama işletmeleri 

web sitelerinde en çok iletişim bilgisi, otel resimleri, rezervasyon hattı ve otelin haritada 

gösterimi gibi özelliklere yer vermiştir. Ancak güncel döviz kuru, döviz çevirici, yardım 

menüsü ve güncelleme tarihi gibi özelliklere ise yer vermedikleri belirlenmiştir. Ayrıca bazı 

işletmelerin web sitelerinde sosyal medya sayfalarını paylaşmadıkları gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Web, Konaklama İşletmeleri, İnternet. 

 

A RESEARCH ON INVESTIGATION OF WEBSITE CONTENTS OF FOUR 

AND FIVE STAR HOTELS IN ADANA 

 

Abstract 

In this study, web sites of 4 and 5 star hotels in Adana province were examined and it is 

desirable to determine how the hotels use the internet via web sites. The aim of the study is to 

determine the properties used in the web sites of 4 and 5 star hotels in Adana. In the scope of 

the research, web site evaluation form for data collection and content analysis of qualitative 

research methods were used in the analysis of obtained data. Hotels have included features such 

as communication information, hotel pictures, booking line and hotel map display in their web 

sites. But, hotels have not include features such as current exchange rate, currency converter, 

help menu and update date on their web sites. In addition, some businesses have not seen social 

media pages on their websites. 
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Giriş 

İnternet; kişilerin, farklı amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim kurmalarını ve bilgi 

alışverişinde bulunmalarını sağlayan haberleşme altyapısı ya da bir uçtan diğerine bilgi 

aktarımını sağlayan şebekeler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (Marangoz, Yeşildağ ve 

Saltık, 2012: 59). İnternet kavramının hızla gelişmesi, turizm sektörünün hem arz hem de talep 

yönünü etkilemiş ve önemli değişimlere neden olmuştur (Ho ve Lee, 2007: 1434; Vich-i-

Martorell, 2004: 25). Turizm sektöründe, yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılan internet, 

tüketiciler için alternatif bir dağıtım kanalı, işletmeler için ise ürün ve hizmetlerin tanıtımında 

aracılık eden önemli bir unsur olarak görülmektedir (Law, Leung ve Wong, 2004: 100). Bu 

açıdan değerlendirildiğinde otel web siteleri, pazarlama ve dağıtım açısından, müşteriler ile otel 

işletmecileri arasında arabuluculuk görevi yapan yeni bir dağıtım kanalı olarak görülmektedir 

(Yeung ve Law, 2006: 452). 

İnternet bireylerin günlük yaşamlarına girerek birçok bilgiye anında ulaşmasını kolaylaştırmış 

ve daha bilinçli tüketici profilinin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Eröz ve Doğdubay,2013:138). 

Tüketiciler açısından internet, oteller ile sınırları ortadan kaldırarak rezervasyon yapma, satın 

alma ve gerekli bilgileri sağlama imkanı sağlarken, otel yöneticileri için başarılı bir web site 

kurulması düşük maliyet, yüksek gelir ve geniş bir pazar fırsatı sunmaktadır (O’Connor, 

2003’dan aktaran Yeung ve Law, 2006: 452). İnternetin yararlarını; işletmeler, destinasyonlar 

ve nihai tüketiciler açısında 3 boyutta değerlendirmek mümkündür.  İşletmeler açısından; 

bilgiye eşit erişim olanağı, düşük maliyetli tanıtım, pazarlama ve şirket içi bilgi paylaşımı, 

bürokrasiyi azaltma ve müşteriyi ikna olanağı sağlamaktadır. Tüketiciler açısından ise; detaylı 

bilgi edinme, aracılara olan bağımlılığı azaltma, kişiye özel ürünlerden yararlanma ve 

alternatifleri karşılaştırma olanağı sunmaktadır. Destinasyonlar açısından ise; bölgesel müşteri 

profilini kolay belirleme ve küresel düzeyde düşük maliyetli bölge tanıtımı yapma konusunda 

avantajlar sağlamaktadır (Sarı ve Kozak, 2005: 256-257). 

İnternet kullanıcılarının sayısındaki sürekli artış, bu teknolojinin popülerliğinin bir göstergesi 

olarak görülmekte ve bu durumun farkında olan işletmeler, müşteri ilişkilerini geliştirmek, 

sürdürmek ve pazar payını genişletmek için web sitelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi 

yönünde çaba (para ve zaman) harcamaktadır (Law, Qi ve Buhalis, 2010: 297).  Önemli maliyet 

avantajları sağlayan internet, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve rekabet avantajı 

sağlayabilmeleri açısından sürekli takip etmeleri gereken bir alandır (Bayram ve Yaylı, 2009: 

348). Tablo 1’de, dünyadaki internet kullanımına ilişkin sonuçlar ayrıntılı şekilde verilmektedir. 

Tablo 1. Dünyada internet kullanımı ve nüfus istatistikleri (30 Haziran 2017) 

Dünyadaki 

Bölgeler 

Nüfus 

( 2017) 

Dünya 

Nüfusuna 

Oranı (%) 

İnternet 

Kullanıcı 

Sayısı 

İnternet 

Kullanımının 

Nüfusa oranı 

Büyüme 

2000-

2017 

İnternet 

Kullanıcıları 

Sayısına 

Oranı 

Afrika  1,246,504,865 16.6 388,376,491 31.2 % 8,503.1% 10.0 % 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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Asya 4,148,177,672 55.2 1,938,075,631 46.7 % 1,595.5% 49.7 % 

Avrupa 822,710,362 10.9 659,634,487 80.2 % 527.6% 17.0 % 

Latin Amerika  647,604,645 8.6 404,269,163 62.4 % 2,137.4% 10.4 % 

Orta Doğu 250,327,574 3.3 146,972,123 58.7 % 4,374.3% 3.8 % 

Kuzey 

Amerika  

363,224,006 4.8  320,059,368 88.1 % 196.1% 8.2 % 

Avustralya  40,479,846 0.5 28,180,356 69.6 % 269.8% 0.7 % 

TOPLAM 7,519,028,970 100.0 3,885,567,619 51.7 % 976.4% 100.0 % 

Kaynak: Internet World Stats- www.internetworldstats.com/stats.htm  (Erişim tarihi: 06.10.2017) 

Nüfusa göre internet kullanım oranlarına bakıldığında Kuzey Amerika ve Avrupa’da nüfusun 

%80’inden fazlasının, Afrika kıtasında ise nüfusun yalnızca %31,2’sinin internet kullandığı 

görülmektedir. Ayrıca, dünyadaki toplam nüfusun %51.7’sinin internet kullanıyor olması 

vurgulanması gereken önemli bir noktadır. Tablo 2’ye bakıldığında ise, Avrupa’da yer alan ve 

en çok internet kullanan ülkelere ilişkin sonuçlar ayrıntılı şekilde görülmektedir; 

Tablo 2. Avrupa’da nüfusa oranla en çok internet kullanan altı ülke 

Ülke Nüfus 
İnternet 

Kullanıcı Sayısı 

Nüfusa göre İnternet 

Kullanım Oranı 

Avrupa’daki 

Kullananlara Oranı 

Rusya 143,375,006 109,552,842 76.4 % 16.6 % 

Almanya 80,636,124 72,290,285 89.6 % 11.0 % 

İngiltere 65,511,098 62,091,419 94.8 % 9.4 % 

Fransa 64,938,716 56,367,330 86.8 % 8.5 % 

Türkiye 80,417,526 56,000,000 69.6 % 8.5 % 

İtalya 59,797,978 51,836,798 86.7 % 7.9 % 

 Kaynak: Internet World Stats- www.internetworldstats.com/stats4.htm (Erişim tarihi: 06.10.2017) 

 

Tablo 2’de, Avrupa yer alan ülkelerin nüfuslarına göre internet kullanıcı sayıları ve nüfusa 

oranları gösterilmektedir. Ülkelerin nüfuslarına göre internet kullanım oranlarının genellikle 

%70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye, internet kullananların sayıları bakımından 5. 

sırada yer almaktadır. Bu sonuç internet kullanımının Türkiye’de ne kadar yaygın olduğunun bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu veriler birçok sektörle birlikte konaklama sektörünün de 

interneti kullanmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü konaklama 

sektörü internet aracılığıyla Avrupa pazarındaki tüketicilerin %70’den fazlasına, dünya 

http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
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pazarındaki tüketicilerin ise %51,7’sine ulaşma şansı yakalamaktadır. Bu önemli oranlara ya da 

büyük rakamlara Adana’daki konaklama işletmelerinin web siteleri aracılığı ile nasıl ulaştıkları, 

yani sitelerinin içeriğinde neler olduğunun belirlenmesi araştırılması gereken önemli konudur. 

Bu çalışmada, Adana ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin web site 

içerikleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, işletmelerin web sitelerinde en çok yer 

verdikleri ve/veya en az yer verdikleri özelliklerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Elde 

edilen bulgular neticesinde bir takım öneriler sunularak uygulamaya katkıda bulunulmaya 

çalışılmıştır. Aynı zamanda Adana örneğinde çalışmanın olmaması, ilgili literatüre katkıda 

bulunulmasını sağlamıştır.  

Literatür Taraması 

İnternet, turizm piyasasında yer alan aktörler için, hedef müşterilere hizmet sunmak ve bilgi 

alışverişinde bulunmak için en önemli platformlardan biri haline gelmiştir (Ho & Lee, 2007: 

1434). Ancak günümüzde otel web siteleri, ürün ve hizmetler hakkında bilgi kaynağı olmasının 

yanında, karlılık açısından ticari bir değere sahip ortamlardır (Yeung ve Law, 2006: 454). 

Doğru şekilde dizayn edilmiş ve güvenli olduğu düşünülen bir web sitesi, tüketici satın alma 

karar sürecini etkilemekte ve çevrim içi satın alma sürecinin en önemli aşaması olarak 

görülmektedir (Lee, 2002: 81). Potansiyel bir tüketici ürün veya hizmet sunan birçok işletmenin 

web sitesine kolayca ulaşarak karşılaştırma yapabileceğinden, yeni tüketicilere ulaşmak ve 

mevcut tüketicileri muhafaza etmek için işletmeler web sitelerini doğru anlaşılır ve kullanışlı 

şekilde tasarlamalıdır (Çubukçu, 2010: 50). 

Mevcut literatür incelendiğinde akademik araştırmacılar web sitesi etkinliğini değerlendirmenin 

önemini uzun zamandır savunmaktadır (Ho & Lee, 2007: 1434). Konuyla ilgili yapılmış olan 

bazı çalışmaların sonuçları şu şekildedir;  

Lu, Lu ve Zhang’ın (2002) Çin’de yaptıkları araştırma; otel web siteleri, otel web site 

kullanıcıları ve otel web site sağlayıcıları olarak üç boyutta incelenmiştir. Birçok otel 

işletmesinin web sitesinde farklı dilde hizmet verilmediği için sadece yerel turiste hitap ettiği 

belirtilmektedir.  Ayrıca işletmelerin çoğunluğunun internetin sektöre olan önemli etkilerinin 

farkında olmadığı ve web site stratejilerine adapte olamadıkları vurgulanmıştır. 

Karamustafa, Biçkes ve Ulama’nın (2002) Türkiye’de faaliyet gösteren ve web sayfası bulunan 

konaklama işletmeleri üzerine yapmış olduğu çalışmada, web sayfalarını işlevsel kılabilecek,  

genel elektronik posta, online rezervasyon, farklı yabancı dil seçenekleri, hareketsiz resim, 

rezervasyon bilgileri, ulaşım bilgisi ve özel promosyonlar gibi temel bilgilere web sayfalarında 

büyük oranda yer verildiği bulgulanmıştır. Buna karşın, elektronik posta bülteni, online forum, 

online rezervasyon ödeme, güvenli online rezervasyon ödeme, geri bildirim formu, hareketli 

resim, istihdam fırsatları, sıkça sorulan sorular gibi bir takım işlevsel bilgilere yer verme 

oranlarının düşük olduğu belirtilmiştir. 

Yeung ve Law’ın (2006) Hong Kong’da otellerin web sitelerine yönelik yaptıkları çalışmada 

ise, lüks otellerin web sitelerinin, orta fiyatlı şirketler ile kıyaslandığında aralarında önemli 

farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar, otel web sitelerinin göz alıcı, 

bilgilendirici ve kullanımı kolay şekilde dizayn edilmeleri önerisinde bulunmuştur. 

Baloğlu ve Pekcan’nın (2006) Türkiye'deki lüks otellerin web sitelerinin tasarımı ve internet 

sitesi pazarlama uygulamalarını inceledikleri çalışmada yer alan otellerin, internetin 
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potansiyelini tam olarak kullanamadıkları ve etkili bir şekilde pazarlama stratejisi 

geliştiremedikleri belirtilmektedir. Çalışmada ayrıca, işletmelerin güncel kur bilgisi ve döviz 

çeviri özelliği, web tasarım ve animasyonları, çeşitli destinasyon bağlantıları, çevrim içi müşteri 

yorumları, anket formları ve site içi arama motoru gibi özelliklerin geliştirilmesi ve eklenmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Hashim ve Murphy’nin (2007) Malezya örneğinde yapmış oldukları araştırmada, otellerin web 

sitelerinin basit kurgulanarak, gereksiz animasyonlardan kaçınılmasını ve yararlı bilgilerin 

bulunması gerektiği ifade edilmektedir. 

Son olarak, Bayram ve Yaylı (2009) Türkiye’de faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama 

işletmelerinin web sitelerini incelemiştir. Otel işletmelerinin çoğunluğunun web sitesinde çoklu 

dil seçeneğinin ziyaretçilerinin kullanımına sunulduğu, ancak site haritası, hava durum bilgisi, 

döviz bilgisi, döviz çevirici, fiyat bilgisi, farklı dillerde fiyat bilgisi, site içi arama motoru, özel 

aktiviteler takvimi, son güncelleme tarihi, manşet reklâmlar ve üyelik imkânının web siteleri 

içeriğinde büyük oranda bulunmadığı belirtilmektedir. 

3. Çalışmanın Yöntemi 

Bu bölümde çalışmanın amacı, önemi, evreni, veri toplama ve analiz teknikleri açıklanmaktadır. 

3.1. Çalışmanın Önemi ve Amacı  

Günümüzde internet, bilgiye en hızlı şekilde erişmeyi sağlayan, süreçleri optimize eden, rekabet 

avantajları sunan, müşteri sadakatini arttıran ve maliyetleri düşüren önemli bir unsurdur 

(Çubukçu, 2010: 40). İşletmeler, rekabet şartlarının giderek ağırlaştığı bir ortamda 

devamlılıklarını sağlayabilmek ve teknolojiden optimum düzeyde yararlanabilmek adına 

interneti etkili ve doğru yöntemlerle kullanmalıdır.  

Turizm sektörünün bir hizmet sektörü olması, sunulan ürünün soyut özellik göstermesi ve 

dağıtım kanallarının tersine işlemesi sektör için pazarlama faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, turizm faaliyetinin gerçekleşmesinde en önemli unsurlardan biri 

olan konaklama işletmeleri için turistik tüketicilere ulaşmak ve doğru bilgilendirme sağlamak 

oldukça önemli bir konudur.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı, Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama 

işletmelerinin web sitelerinde kullanılan özelliklerin tespit edilmesidir.   

3.2. Çalışmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın kapsamını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunan ve Adana 

ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın kısıtı 

ise, web sitelerinin değerlendirildiği 30 Eylül 2017 - 8 Ekim 2017 tarih aralığıdır. Araştırmada, 

web sitelerinin belirli bir zaman aralığındaki özellikleri incelendiğinden, değerlendirme 

sürecindeki mevcut durumun profili ortaya koyulmuştur. Ancak, yapılan değerlendirme 

sürecinden sonra konaklama işletmeleri web sitelerini güncellemiş olabilir. Dolasıyla internet 

sitelerinin dinamik yapıya sahip olması ve sürekli güncellenmesi nedeniyle belli dönemlerde 

yapılacak araştırmalarda değişiklikler izlenebilir ve karşılaştırmalar yapılabilir. 

Web sayfalarının değerlendirilmesi, sürekli değişen ve güncellenen yapısı, etkileşimli ortam, 

kullanıcıya özgün sayfa, birbirinden farklılaşmış tasarımlar ve uygulamalar nedeniyle geçerli bir 

içerik analizi uygulanması bakımından bir takım zorluklar içermektedir. Dolayısıyla, bu tarz 
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araştırmalarda birden çok unsur değerlendirmeye alınmalıdır. Araştırma sürecinde web sitesi net 

şekilde belirtilmeli, kodlamayı yapacak araştırmacılar benzer koşullarda web sayfalarına 

erişmeli ve değerlendirme ölçütleri belirlenirken konu mevcut literatür ile ilişkilendirilmelidir. 

İnternet sitelerinin güncellenme ve kişiselleştirme özelliklerinin olması verilerin geçerliliği 

konusunda önemli sorunlar olarak değerlendirilmektedir (Başfırıncı, 2008: 64-68). Ayrıca 

araştırmacı(lar) internet sayfalarını değerlendirirken sayfalar yenilebilir ve kişiye özel bir sayfa 

ile karşılaşabilir. Bu durum çalışmanın bir başka sınırlılığıdır. 

3.3.  Çalışmanın Evreni 

Araştırmanın evreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan, turizm işletme belgesine sahip ve 

Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinin web sitelerinin 

tümüdür. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine bakıldığında, Adana ilinde 

faaliyet gösteren turizm işletme belgesine sahip dört ve beş yıldızlı konaklama işletmesi sayısı 

21 olarak tespit edilmiştir (www.kulturturizm.gov.tr).  Çalışmanın evrenini oluşturan bütün dört 

ve beş yıldızlı otellerin web sitelerine ulaşılarak tam sayım yapılmıştır.  

3.4. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 

Çalışma, araştırma amaçlarına uygun tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli var 

olan mevcut bir durumu değiştirmeye kalkışmadan var olduğu biçimiyle betimlemeyi 

amaçlamaktadır (Karasar, 2016: 109). Bu kapsamda çalışmada veri toplama aracı hazırlanırken, 

Baloğlu ve Pekcan (2006) ile Bayram ve Yaylı’nın (2009) çalışmalarında kullandıkları 

değerlendirme ölçütünden yararlanılmıştır. Baloğlu ve Pekcan’nın (2006) çalışmasında temel 

aldığı web site değerlendirme ölçeğinde 45 ölçüt bulunmaktadır.  Bayram ve Yaylı (2009) ise 

bu değerlendirme ölçeğini kendi çalışmalarında geliştirmiş ve 50 ölçütten oluşan web site 

değerlendirme ölçeği kullanmıştır.  

Ancak, Bayram ve Yaylı (2009)’nın çalışmasında kullandıkları sistemin hızlı açılması, eğlence 

gibi sübjektif değerlendirmeler ile tüketici için zaman kaybına neden olabilecek ve bu bakımdan 

güncelliğini yitiren birimlerin epostaları ve konaklama işletmelerinin dinamik yapısından 

dolayı eğlence programlarının sürekli değişim göstermesinden dolayı aktivite takvimi gibi 

özelikler çalışmanın amacı doğrultusunda çıkarılmıştır. Ancak, sosyal medya bağlantıları, 

sosyal sorumluluk faaliyetleri ve odalar hakkında bilgi gibi güncel kavramlar eklenmiş ve ölçek 

bu doğrultuda düzenlenmiştir. Değerlendirme formu etkileşim, yönlendirme, işlevsellik, site 

pazarlama özellikleri ve kurumsal bilgi ve tüketici hizmetleri  (Baloğlu ve Pekcan, 2006; 

Bayram ve Yaylı, 2009) olarak beş ana başlık altında 49 ölçütten oluşmaktadır. Değerlendirme 

formu Ek 1’de gösterilmektedir.  

Bu kapsamda araştırmanın veri toplama ve bulguların değerlendirme süreci üç aşamadan 

meydana gelmektedir. İlk aşama araştırma kapsamındaki işletmelerin ve domain adreslerinin1 

belirlenmesi aşamasıdır. İkinci aşama kodlayıcıların ve kodlama ölçütlerinin belirlenmesidir. 

Son aşama ise elde edilen verilerin değerlendirilmesidir. İki araştırmacı tarafından 

kararlaştırılmış olan kodlama, deneyimli bir araştırmacı tarafından incelenerek 

                                                           
1 Domain (alan adı), internette yer almak için gereken kimliktir (Usul ve Özdemir,2007:123). Bir başka 

tanımlamayla, alan adları web sitelerinin adı ve adresi olarak değerlendirilir ve bu adres ziyaretçilerin siteye 

ulaşmasını sağlar. 
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kesinleştirilmiştir. Bu süreç, objektif ve güvenilir bir kodlamanın üretilmesine olanak 

sağlamaktadır (Berg, 2001’den aktaran Alrawadieh ve Demirkol, 2015; 140).  

 Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme formu kullanılmış ve 

elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel veri 

analiz türleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden biridir ve ağırlıklı olarak yazılı ve görsel 

verilerin analiz edilmesinde kullanılmaktadır (Özdemir, 2010; 335). Veriler analiz edilirken 

genel olarak betimleyici analiz (descriptive analyses) teknikleri kullanılmış ve tablolarda 

verilerin frekanslarına ve yüzdesel olarak dağılımlarına bakılmıştır.  

3.5. Bulgular 

Adana ilinde faaliyet gösteren ve turizm işletme belgesine sahip konaklama işletmesi (2, 3, 4 ve 

5 yıldızlı otel, butik otel, motel, günü birlik tesis vs.) sayısının 01.10.2017 tarihi itibariyle 50 

adet olduğu belirlenmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Ancak araştırmanın evrenini 

oluşturan dört ve beş yıldızlı konaklama işletmesi sayısı 21 tane olarak tespit edilmiştir. 

Konaklama işletmelerinin dağılımı Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3. Adana ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri 

1 
ADANA GARDEN BUSINESS 

HOTEL 

4 YILDIZLI 

2 ADANA PLAZA OTEL 

3 ADANAVA 

4 ÇETİNEL TESİSLERİ HOTEL 

5 ÇUKUROVA PARK OTEL 

6 ERTEN OTEL 

7 GÜNEŞ IŞIĞI HOTEL 

8 HOTEL MAVİ SÜRMELİ 

9 İNCİ OTELİ 

10 MASEL OTEL 

11 OTEL ŞENBAYRAK CITY 

12 PARK ROYAL HOTEL LUXURY 

13 
RAMADA HOTEL & SUITES 

ADANA 

14 RİVA REŞATBEY OTEL 

15 SEDEF OTEL 
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16 ŞİRİN PARK OTEL 

17 ADANA HİLTON SA 

5 YILDIZLI 

18 DİVAN ADANA 

19 SEYHAN OTELİ 

20 SHERATON ADANA HOTEL 

21 SÜRMELİ ADANA OTELİ 

          Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017; Not: Sıralamada alfabetik sıralamaya dikkat edilmiştir. 

Adana’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin dağılımına bakıldığında 21 konaklama 

işletmesinin 16’sının 4 yıldızlı, 5 işletmenin ise 5 yıldızlı konaklama işletmesi olduğu 

belirlenmiştir. Bu bakımdan konaklama işletmelerin dağılımlarının heterojen bir özellik 

gösterdiği söylenebilir. Tablo 4’de ise, araştırma kapsamında incelenen konaklama 

işletmelerinin web sitelerinde yer alan ve en çok kullandıkları özellikler ile sitelerde en az 

kullanılan 10 özellik gösterilmektedir. 

Tablo 4. Konaklama işletmelerinin web sitelerinde en çok yer alan ve yer almayan ilk 10 

özellik 

Konaklama işletmelerinin sunulan hizmeti somutlaştırmak adına web sitelerinde, işletmenin 

genel fotoğraflarına (%95,2) yer verdiği, odalar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı (%90,5) ve 

Web Sitesi 

Özelliği 

Var 
Web Sitesi 

Özelliği 

Yok 

N % N % 

İletişim Bilgisi 21 100 Döviz Bilgisi 21 100 

Rezervasyon Hattı 20 95,2 Döviz Çevirici 21 100 

Otel Resimleri 20 95,2 Yardım Menüsü 21 100 

Otelin Harita Gösterimi 20 95,2 Güncelleme Tarihi 21 100 

Ana Sayfaya Kolay Ulaşım 20 95,2 Yiyecek-İçecek Bağlantıları 21 100 

Hareketsiz Resimler 20 95,2 Sık Sorulan Sorular 20 95,2 

Ana Sayfanın Ekranı Kaplaması 20 95,2 Kültür-Sanat Bağlantıları 20 95,2 

Odalar Hakkında Bilgiler 19 90,5 Araç Kiralama Bağlantıları 20 95,2 

Manşet Reklâm 19 90,5 Kullanım Koşulları 19 90,5 

Kullanışlı Menü 19 90,5 Arama Motoru 18 85,7 
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çeşitli hareketsiz fotoğrafların (%95,2) sergilendiği belirlenmiştir. İşletmeler konumlarını ise, 

web sitelerinde çevrim içi haritalar (%95,2)  ile göstermektedir. Pazarlama faaliyetleri 

açısından, konaklama işletmeleri web sitelerinde manşet reklamı (%90,5) etkin kullandıkları, 

rezervasyon hatlarının (%95,2) bulunduğu ve bütün işletmelerin iletişim bilgilerinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ayrıca Tablo 4’de yer alan özellikler incelendiğinde işletmelerin web sitelerinde gezinirken, 

herhangi bir sayfadan ana sayfaya ulaşımın oldukça kolay olduğu (%95,2), sitelerin ana 

sayfalarının ekranı tam olarak kapladığı (%95,2) belirlenmiştir. Bu tespit sonucunda 

işletmelerin menülerinin kullanışlı olduğu (%90,5) söylenebilir. 

Konaklama işletmelerinin web sitelerinde kullanılmayan ya da az kullanılan özellikler 

incelendiğinde ise, sitelerde çevrim içi olarak günlük döviz kurlarının yer almadığı (%100) ve 

ziyaretçilerin yabancı para birimlerini çevirebilecekleri herhangi bir özellik olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca incelenen web sitelerinde şehirde yöresel lezzetlerin sunulduğu çeşitli 

yiyecek ve içecek işletmelerine yönelik bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca araç kiralama ve 

kültür-sanat etkinliklerine yönelik (%95,2) özellikler işletmeler tarafından web sitelerde çok 

fazla tercih edilmediği belirlenmiştir. 

Son olarak Tablo 4’de yer alan ve işletmelerin web sitelerinde bulunmayan yardım menüsü 

(%95,2), sık sorulan sorular (%95,2), kullanım koşulları (%90,5) ve arama motoru (%85,7) 

tüketicilerin siteleri kullanım şekillerini etkileyecek özelliklerdir.  

Aşağıda yer alan Tablo 5’te ise, konaklama işletmelerinin web sitelerinde yer alan diğer 

özelliklerin dağılımı yer almaktadır. Konaklama işletmelerinin web sitelerinin %81’inde hızlı 

indirme olanağı sunulmaktadır. Ekran kişiselleştirme özelliğine bakıldığında ise %85,7’sinde bu 

özelliğin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca işletmeler arama motorunda aratıldığında işletmelerin 

%57,1’i ilk sırada yer alırken, %42,9’u daha aşağıdaki bir sırada yer aldığı görülmüştür.  

Tablo 5. Konaklama işletmelerinin web site özelliklerinin dağılımı 

Web Sitesi 

Özelliği 

Var  Yok 
Web Sitesi 

Özelliği 

Var  Yok 

N % N % N % N % 

Kullanışlı Menü 19 90,5 2 9,5 Döviz Bilgisi - - 21 100 

Hızlı İndirme 17 81,0 4 19,0 Döviz Çevirici - - 21 100 

Siteye Kolay Ulaşım  12 57,1 9 42,9 Fiyat Bilgisi 9 42,9 12 57,1 

Ekran Kişiselleştirme 3 14,3 18 85,7 
Farklı Dillerde Fiyat 

Bilgisi 
5 23,8 16 76,2 

Ana Sayfanın Ekranı 

Kaplaması 
20 95,2 1 4,8 Yerel Bölge Bilgisi 6 28,6 15 71,4 

Ana Sayfaya Kolay Ulaşım 20 95,2 1 4,8 Arama Motoru 3 14,3 18 85,7 

E-posta İle Rezervasyon 8 38,1 13 61,9 Odalar Hakkında 19 90,5 2 9,5 
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Bilgiler 

Çevrim içi Rezervasyon 18 85,7 3 14,3 Güncelleme Tarihi - - 21 100 

Çevrim içi Rezervasyon 

Ödeme 
14 66,7 7 33,3 Manşet Reklâm 19 90,5 2 9,5 

E-posta Bülteni 7 33,3 14 66,7 Üyelik İmkânı 7 33,3 14 66,7 

Özel Özendirme (Promosyon) 9 42,9 12 57,1 
Araç Kiralama 

Bağlantıları 
1 4,8 20 95,2 

Otel Resimleri 20 95,2 1 4,8 
Bağlı Kur. 

Bağlantıları 
6 28,6 15 71,4 

Oda Resimleri 19 90,5 2 9,5 
Havayolu 

Bağlantıları 
- - 21 100 

Hareketli Resimler 7 33,3 14 66,7 
Kültür-Sanat 

Bağlantıları 
1 4,8 20 95,2 

Hareketsiz Resimler 20 95,2 1 4,8 
Yiyecek-İçecek 

Bağlantıları 
- - 21 100 

Otel Videosu 5 23,8 16 76,2 Hakkımızda 19 90,5 2 9,5 

Yenilik Duyurusu 10 47,6 11 52,4 Kariyer Bilgisi 6 28,6 15 71,4 

Çevrim içi Misafir Defteri 4 19,0 17 81,0 Kullanım Koşulları 2 9,5 19 90,5 

Sosyal Medya Bağlantıları 16 76,2 5 23,8 
Güvenli Gizlilik 

Bilgisi 
3 14,3 18 85,7 

Site Haritası 6 28,6 15 71,4 İletişim Bilgisi 21 100 - - 

Dil Seçeneği 15 71,4 6 28,6 Yardım Menüsü - - 21 100 

Ulaşım Bilgisi 18 85,7 3 14,3 Sık Sorulan Sorular 1 4,8 20 95,2 

Otelin Harita Gösterimi 20 95,2 1 4,8 Geri Bildirim Formu 18 85,7 3 14,3 

Hava Durumu Bilgisi 6 28,6 15 71,4 Rezervasyon Hattı 20 95,2 1 4,8 

Sosyal Sorumluluk 

Faaliyetleri 
5 23,8 16 76,2 

 

 

Web sitelerini ziyaret edenler tüketicilerin rezervasyonlarını çevrim içi olarak yapabilmesi için 

işletmelerin % 85,7’sinin çevrim içi rezervasyon özelliği sunmaktadır. Ancak çevrim içi 

rezervasyon ödemeleri konusunda işletmelerin %66,7’sinde bu özellik yer almaktadır. 
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Elektronik posta ile rezervasyon konusunda ise,  işletmelerin web sitelerinde % 61,9 oranında 

eposta ile rezervasyon olanağı yokken,  % 38,1’inde bu özelliğin bulunduğu gözlenmiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin web sitelerinin 

%71,4’ünde bölgenin hava durumu ve yerel bölge hakkında bilgilerin bulunmadığı 

belirlenmiştir. İşletmelerin tüketiciler ile etkileşim kurmada önemli unsurlar olan sosyal medya 

bağlantıları (%76,2) ve geri bildirim formunu (%85,7) web sitelerinde yaygın şekilde 

kullanırken, çevrim içi misafir defteri (%81), e-posta bülteni (%66,7), yenilik duyurusu 

(%52,4), kişiye ve zamana özel promosyonlar (%57,1) gibi özelliklere çok fazla yer verilmediği 

görülmüştür. 

Ayrıca tüketicilerin zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak ve işlerini kolaylaştıracak site 

haritası özelliğinin (%71,4) ve oda resimlerinin (%90,5) sitelerde oldukça yaygın olarak 

kullanıldığını söylemek mümkündür. Aynı zamanda işletmenin havaalanı, otogar, şehir merkezi 

gibi konumlara olan uzaklarının belirtildiği ulaşım bilgisini (%85,7) ve farklı ülke 

vatandaşlarının web sitesini daha rahat kullanabilmeleri açısından önemli bir unsur olan dil 

seçeneğini (71,4) genellikle kullandıkları belirlenmiştir. Ancak işletmenin olanakları hakkında 

daha net bilgi sağlayabilecek otel videosunun (%76,2) ve görsel açıdan siteye zenginlik katacak 

hareketli resimlerin (66,7) web sitelerinde tercih edilmediği belirlenmiştir. 

Son olarak Tablo 5’e göre konaklama işletmeleri web sitelerinde hakkımızda (%90,5) 

seçeneğini yaygın şekilde kullanırken, potansiyel personele yönelik kariyer bilgisi (%71,4), 

güvenli gizlilik bilgisi (85,7), fiyat bilgisi (%57,1), farklı dillerde fiyat bilgisi (%76,2)  ve sosyal 

sorumluk faaliyetlerine yönelik (%76,2) özelliklerin kullanılmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Adana ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin web sitelerinin 

incelendiği bu çalışmada, işletmelerin genel olarak sitelerinde hangi özelliklere daha çok yer 

verdikleri ve hangi özellikleri daha az tercih ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İşletmeler için 

internet, günün 24 saati iki yönlü iletişim sistemi ve yüksek oranda pazarlama fırsatları 

sağlamaktadır (Vich-i-Martorell, 2004: 25). Bu açıdan işletmeler web sitelerini etkili 

kullanmalıdır. 

Genel olarak konaklama işletmelerinin web sitelerinde sosyal medya hesaplarını paylaştıkları 

belirlenmiştir. Ancak bazı işletmelerin sosyal medya hesaplarına sitelerinde yer vermemesi 

irdelenmesi gereken bir husustur. Çünkü gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan sosyal medya 

araçları, turizm işletmelerinde özellikle pazarlama ve sadık müşteri oluşturma konusunda etkin 

bir şekilde kullanılmalıdır (Eröz ve Doğdubay, 2013:153). Sosyal medya araçları, tüketici satın 

alma karar sürecinde önemli bir faktördür. Bu bakımdan işletmelerin web sitelerinde sosyal 

medya hesaplarına yer vermeleri ve bu hesapları etkin kullanmaları iş hacimlerinin 

genişlemesini sağlayacaktır.  

Ayrıca dinamik bir yapıya sahip olan konaklama işletmelerinin yenilikleriyle ilgili duyurulara 

ve konaklama yapan misafirlerin deneyimlerini paylaşabilecekleri çevrim içi misafir 

uygulamalarının birçok işletmenin sitesinde olmadığı gözlenmiştir. İşletmelerin kullanıcıların 

çevrim içi olarak paylaşım yapabilecekleri özellikleri web sitelerine eklemeleri, tüketicilerin 

işletmeye yönelik güven duygularının artmasını sağlayabilir. Turizmin bir hizmet sektörü 

olması ve ürünün soyut özellik taşıması sebebiyle, müşterilerin ürünleri deneme şansını ortadan 
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kaldırmaktadır. Bu bağlamda, müşterilerin ürünlere dair memnuniyet veya 

memnuniyetsizlikleri, hizmetin tüketildiği sırada veya tüketildikten sonra ortaya çıkmaktadır 

(Alrawadieh ve Demirkol, 2015: 133). Dolayısıyla yeni müşteriler için daha önceki deneyimler 

sonucu yapılan paylaşımlar daha fazla önem kazanmaktadır. 

Konaklama işletmeleri internet sitelerinde hizmetleriyle ve fiziksel olanaklarıyla ilgili özellikleri 

somutlaştırmak adına çok sayıda fotoğraf paylaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmelerin web 

sitelerinin kullanışlı olduğunu ve sayfalar arası geçişlerin kolay olduğunu söylemek 

mümkündür. İşletmeler sitelerinde kurumlarıyla ilgili bilgileri genel olarak verirken, büyük 

çoğunluğunda bölge ve şehir hakkında bilgiler sunulmadığı belirlenmiştir. Oysa turistler sadece 

konaklama yaptıkları otele gelmemekte, destinasyona gelmektedir. Bu konuda işletmeler 

destinasyonu bir bütün olarak değerlendirilmeli ve turistik tüketicilere şehrin doğal, tarihi ve 

kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler vermelidir. Siteyi ziyaret eden tüketiciler buralardan 

yararlanarak yeni yerler keşfedebilir ve buraları ziyaret edebilir. 

İşletmelerin web sitelerinde havaalanı, otogar, alışveriş merkezleri gibi yerlere göre 

uzaklıklarını belirtmesi ve otelin konumunun çevrim içi haritada gösterilmesi tüketicilere 

kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca işletmeler konumlarını haritada gösterirken yaygın olarak 

Google tarafından hizmete sokulmuş ve ücretsiz çevrim içi haritalama servisi olan uygulamaları 

kullanmaktadır. Aynı zamanda birçok işletmenin farklı dil seçenekleri sunması yabancı 

turistlerin siteyi kullanmalarını kolaylaştırmaktadır. Ancak bazı işletmelerin sitelerinde farklı dil 

seçeneğinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durum işletmelerin yerel özellik göstermesine ve 

potansiyel müşterilerin kaybedilmesine neden olmaktadır. Turizm evrensel bir sektör 

olduğundan farklı uluslardan tüketicilere ulaşmak işletmeler açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma kapsamında dikkat çekilmesi gereken bir başka husus ise, hiçbir konaklama 

işletmesinin web sitelerinde güncel döviz kuru ve çevrim içi döviz çeviri özelliğinin 

bulunmamasıdır. Aynı zamanda işletmelerin büyük çoğunluğunun farklı dillerde fiyat bilgisi 

sunmadıkları gözlenmiştir. Fiyatların sürekli değişim göstermesi, fiyatların açıklanmamasının 

bir nedeni olarak düşünülebilir. Ayrıca bu durum tüketicilere pazarlık yapabilme imkanı 

sağlamaktadır. Pazarlama stratejileri açısından önemli avantajlar sunan ve sadık müşteri 

profilinin oluşmasına katkıda bulunabilecek olan üyelik imkanı, eposta bülteni, sosyal 

sorumluluk ve promosyon faaliyetleri gibi özelliklerin web sitelerin çoğunluğunda 

kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu özelliklerin kullanılması işletmelere maliyet avantajları ve 

tüketici memnuniyeti sağlayabilir.  

İşletmelerin büyük çoğunluğunun web sitesinde, çevrim içi rezervasyon ve ödeme imkanlarının 

sunulması siteleri sürekli bir e-ticaret platformuna dönüştürürken, manşet reklam özelliğinin 

kullanılması yeni ürünlerin pazarlanmasını ve tüketici farkındalığının artmasını sağlamaktadır. 

Ayrıca, emek yoğun bir özellik gösteren ve işgücü devir oranının yüksek olduğu turizm 

sektöründe kalifiye personel temin edilmesi oldukça zordur. Ancak incelenen işletmelerin 

büyük çoğunluğunda kariyer bilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. İşletmelerin sitelerine 

kariyer bilgisi özelliğini eklemesi önemli maliyet avantajları sağlayacaktır. İşletmeler tüketici 

tarafından bir vitrin olarak algılanan web sayfalarını profesyonel şekilde hazırlamalıdır. 

Tüketicilerin zamandan tasarruf etmeleri adına ihtiyaç ve beklentileri doğru tanımlanmalı ve 

web sitelerin dizaynı bu doğrultuda yapılandırmalıdır. 

Ek 1. Web Site Değerlendirme Formu 
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Web Sitesi 

Özelliği 

Var Yok Web Sitesi 

Özelliği 

Var Yok 

N % N % N % N % 

Etkileşim 

E-posta Bülteni     Döviz Bilgisi     

Geri Bildirim Formu     Döviz Çevirici     

Çevrim içi Misafir Defteri     İletişim Bilgisi     

Yönlendirme 

Ana Sayfaya Kolay Ulaşım     Bağlı Kur. Bağlantıları     

Site Haritası     Havayolu Bağlantıları     

Arama Motoru     Kültür-Sanat Bağlantıları     

Araç Kiralama Bağlantıları     
Yiyecek-İçecek 

Bağlantıları 
    

İşlevsellik 

Kullanışlı Menü     Yerel Bölge Bilgisi     

Hızlı İndirme     Güncelleme Tarihi     

Siteye Kolay Ulaşım     Hava Durumu Bilgisi     

Ekran Kişiselleştirme     Ulaşım Bilgisi     

Ana Sayfanın Ekranı 

Kaplaması 
    Otel Videosu     

Hareketli Resimler     Yenilik Duyurusu     

Hareketsiz Resimler     Dil Seçeneği     

Site Pazarlama Özellikleri 

Otel Resimleri     Özel Özendirme      

Oda Resimleri     Odalar Hakkında Bilgi     

Çevrim içi Rezervasyon     Otelin Harita Gösterimi     

Çevrim içi Rezervasyon 

Ödeme 
    Manşet Reklâm     
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E-posta İle Rezervasyon     Üyelik İmkânı     

Sosyal Medya Bağlantıları     Fiyat Bilgisi     

Rezervasyon Hattı     
Farklı Dillerde Fiyat 

Bilgisi 
    

Sosyal Sorumluluk 

Faaliyetleri 
     

Kurumsal Bilgi ve Tüketici Hizmetleri 

Hakkımızda     Sık Sorulan Sorular     

Kariyer Bilgisi     Yardım Menüsü     

Kullanım Koşulları     Güvenli Gizlilik Bilgisi     
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