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ÖZET 

Bu çalışmada internetin turizm açısından öneminden bahsedilmiş,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 

turizm potansiyeli ile ilgili bazı bilgiler verilmiş, ayrıca turizm pazarlamasında internet sitelerinin önemine 

vurgu yapılmıştır. Araştırma bölümünde, KKTC konaklama işletmelerinin web sitelerininde bulunan 

değişkenlerin içerik analizi ile belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla büyük oranda  Law 

ve Hsu (2005) çalışmasına dayanan bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek, otuz dört madde ve dört boyuttan 

oluşmaktadır. Kıyaslama kolaylığı için üç kategoriye ayrılan konaklama işletmeleri, dört boyut ile 

değerlendirilerek kategoriler arasında Kruskal-Wallis H testi ile kıyaslama yapılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Konaklama işletmeleri, web siteleri, içerik analizi 

 

ABSTRACT 

In this study, the importance of internet, in terms of tourism, is mentioned. Some information about the tourism 

potential of Turkish Republic of Northern Cyrpus (KKTC) is given, additionaly the importance of web sites in 

tourism marketing is emphasised. In the research section, it is aimed to identify and evaluate the varibles, that 

are on the websites of the accommodation establishments in KKTC, by content analysis. To this end, a scale, that 

is largely based on Law and Hsu (2005) study, is generated. This scale consists of 34 items and 4 dimensions. 

For the convenience of comparison, accommodation establishments are splitted into three kategories, and these 

categories are evaluated with four dimensions, additionaly a comparison is made between the kategories by 

Kruskal-Wallis H test.  
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1.GİRİŞ 
İnternet, küresel olarak birbirine bağlı, çok geniş bir bilgisayar ağıdır. 30 yıl önce ulusal savunma amacıyla 

geliştirilmesine rağmen günümüzde modern hayatın hemen hemen her alanında etkin hale gelmiştir (Ekiz ve 

Babacan, 2007:6). Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün, internet kullanıcılarının sayısı ve internette geçirilen 

zaman artmaktadır. Türkiye’de, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde internet aboneliğinde, bir önceki üç aylık 

döneme göre %16,1 artış gerçekleşmiş olup Türkiye’deki toplam internet abone sayısı 12,86 milyona ulaşmıştır 

(http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik11_1.pdf.12.01.2012). Dünya İnternet 

İstatistikleri’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)  internet kullanımı ile ilgili belirlemiş olduğu bir 

oran olmamasına rağmen, Kıbrıs’ın bütününe bakıldığında 2011 verilerine göre 1.120.489 nüfusa sahip Kıbrıs’ta 

482.420 internet kullanıcısı bulunduğu görülmektedir (http://www.internetworldstats.com/europa.15.02.2012).  

 

Hayatımızın önemli parçası haline gelen internet, 7 gün 24 saat boyunca birçok bilgiye ulaşmamızı sağlayan ve 

alışveriş yapmayı olanaklı kılan bir mecra haline gelmiştir. Harridge (2004), interneti, mevcut pazarlama 

faaliyetleri ile karşılaştırıp, internetin yeni ve farklı bir pazarlama uygulaması olduğunu belirtmektedir. Palumbo 

ve Herbig (1998)’e göre ise, internet, örgütlere bütün dünyada; pazarlama faaliyetlerini, siparişlerin alınıp 

verilmesini, iş felsefelerini tanıtmalarını, dünyanın neresinde olursa olsun mevcut ve potansiyel müşterileriyle 

iletişim kurmalarını çok daha ucuza gerçekleştirmelerini sağlayan bir bilgisayar ağıdır .  

 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda önemli 

değişiklere neden olmuştur. Bu alanlardan biri de turizm sektörüdür.  Çünkü internetin en yaygın kullanıldığı 

alanların başında turizm sektörü gelmektedir (Karamustafa ve Öz, 2010:190). Bunun temel nedeni ise,  bu 

sektörün zamana karşı oldukça hassas olması ve turistik ürünün; seyahat, konaklama ve diğer çekiciliklerin bir 

bütünü olup bunların istenilen zamanda bir araya getirilmesinin, etkin haberleşme ve koordinasyon ile 

sağlanabilir olmasıdır (Bayram, 2008:1).  Turizm sektöründe özellikle iletişim teknolojisi, sürdürülebilir rekabet 

avantajının sağlanması bakımından; bilginin toplanması, tanıtımın yapılması, turizm ürününün organizasyonu ve 

dağıtımı açısından çok büyük önem arz etmektedir (Hançer ve Ataman, 2006:194). 

 

Canatan (2011), tatil tüketicisinin, tatile çıkmadan önce hayal kurduğunu ve  %65’inin tatil hayalini internetten 

araştırdığını belirtmektedir. Ipsos KMG pazarlama şirketinin yürüttüğü araştırmaya göre de, Türkiye’de yaklaşık 

4.2 milyon kişinin farklı sıklıklarla da olsa internet üzerinden alışveriş yaptığı ve internet kullanıcılarının yüzde 

27.5’inin en çok uçak bileti, otel rezervasyonu ve alışverişlerini online olarak yaptıkları ortaya çıkmıştır 

(http://www.ipsos-kmg.com/pazarlama_arastirmalari.19.01.2012). 

 

Bilgi teknolojisi ve internetin yaygın kullanımı ile birlikte işletmeler açısından web sitelere verilen önem de 

gittikçe artmaktadır.  Çünkü,  sadece internette var olmak başarıyı garanti etmemektedir (Liang ve Law, 2003: 

194). Web, tüketici ilişkilerini yönetmek, kurmak ve oluşturmak için yeni fırsatlar sunmakta ve ilişkisel 

pazarlamada kitle iletişim araçlarından daha fazla fayda sağlamaktadır (Kim, Shaw ve Scneiders, 2003:19). Web 

siteleri sadece işletmelere değil, müşterilere de çeşitli avantajlar sunmaktadır. Kuzu (2010), web sitesinin 

işletmeler açısından yararlarını; tanıtım bütçesinden ve zamandan tasarruf, fırsat eşitli ği, uluslar arası erişim, 

bilgi kaynaklarının zenginliği ve karşılıklı etkileşim olarak sıralarken; müşteriler bakımından faydalarını ise 
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işletmenin varlığından haberdar olma, işletmeyle ilgili bilgilere anında ulaşabilme, istek ve şikayetlerine kısa 

sürede cevap alabilme, benzer ürün ve hizmet sağlayan işletmeleri karşılaştırıp fiyat ve kalite açısından uygun 

olanı seçebilme olarak sıralamaktadır. Web sitelerinin büyük bir gelişim kaydetmesi, işletmelere ve müşterilere 

çeşitli avantajlar sunması, pek çok işletme ve müşteriyi pazara çekmekte ve böylece pazarlama faaliyetlerini web 

siteleri ile gerçekleştirmelerini sağlamaktadır (Kuzu,2010:49). Böylece turizm web siteleri, turistlerin 

seyahatlerinden önce karar vermelerinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır (Zhou ve DeSantis, 2005:789). Yaylı 

ve Bayram (2009), turistlerin karar vermesini etkileyen birçok unsur olmasına rağmen temel kararların seyahat 

planının başında yapıldığını ve genellikle bu kararın değiştirilmediğini söylemektedir. Ekiz ve Babacan (2007)  

ise gelecekte otellerin internetsiz var olamayacaklarını iddia etmekte ve internet üzerindeki varlığı sınırlı olan 

otellerin, rekabet üstünlüklerinin bir kısmını kaybedeceklerini belirtmektedir. 

 

Bu çalışmada, bilgi teknolojisinin konaklama işletmeleri tarafından kullanılması web siteleri temelinde 

incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde,  KKTC turizmi 

hakkında bilgi verilmiş ve konaklama işletmelerinin web site özellikleri ve web site içerikleri ile ilgili olarak 

literatür çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise araştırmanın yöntemi ve araştırma bulguları ile 

sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Turizm 

Kıbrıs, Akdeniz’deki en büyük üçüncü adadır. Ada, Türkiye’nin 60 km güneyinde, Suriye’nin 90 km batısında, 

Akdeniz’in ise doğusunda bulunmaktadır. Kıbrıs Adası toplam 9282 km²  yüzölçümüne sahiptir. Ada, Güney ve 

Kuzey Kıbrıs olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. KKTC, 3355 km²  yüzölçümüne sahip iken, 

Güney Kıbrıs 5.927 km² yüzölçümüne sahiptir. KKTC’nin sahip olduğu deniz sahillerinin toplam uzunluğu ise 

360 km civarındadır.   

 

Güney ve Kuzey Kıbrıs aynı iklim özelliklerini taşımaktadır. Sıcak yaz ayları deniz, kum, güneş turizmine çok 

güzel bir ortam yaratırken,  kış aylarının da çok soğuk geçmemesi, özellikle çok soğuk ülkelerde yaşayanlar için 

uygun turizm ortamı yaratmaktadır. 1980’li yılların ortalarında turizm sektörü bir devlet politikası ile öncü bir 

sektör olarak belirlenip teşvik edildiği için,  KKTC de kalkınmasını hizmet sektörüne dayandırmıştır (Ertek ve 

diğerleri, 2002:117). Başusta (2012), KKTC’nin, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmesinin en büyük dayanağı 

olan turizmi geliştirme arayışlarını sürdüğünü, bu kapsamda 5 yıl önce atağa geçen KKTC’de, Türkiye’dekine 

benzer yöntemle kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsis edildiğini vurgulamaktadır.  Zaten turizm sektörü 

küçük ada ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olup ekonomik kalkınmayı gerçekleştiren ana sektörlerden 

birisidir (Katırcıoğlu ve Öztürk, 2001:4).    

              

KKTC ayrıca, kumarhane turizmi açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. Başusta (2012), yabancı otel 

zincirlerinin KKTC’ye kumarhane turizmine güvenerek geldiğini, en çok kumarhaneye sahip ülke konumundaki 
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KKTC’de, 19 kumarhane faaliyet gösterirken, yatırımı devam eden tesislerin tümünde birer kumarhane 

bulunacağını ve KKTC’ye yılda 200 bin kişinin sırf kumar oynamak için gittiği belirtmektedir. 

 

KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından 2011 yılının ilk 6 ayı baz alınarak yayınlanmış olan resmi 

verilere göre; KKTC’ye gelen turist sayısı 2010’da 413.021 iken bu rakam 2011’de 454.019’a ulaşmıştır. 

KKTC’ye 2007 ve 2011 yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde gelen turistlerin (Kuzey Kıbrıs uyruklular hariç) 

ortalama %80’i Türkiye’den gelmektedir (İGD, 2011). KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan 

2009 verilerine göre ise, KKTC’ye gelen yabancı vatandaşların ve Türkiye vatandaşlarının konaklamalarında 5 

yıldızlı oteller %67 ile ilk sırada, 4 yıldızlı oteller ise %13 ile ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, KKTC 

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın 2011 verilerinde , KKTC’de 2010 yılına ait turistik konaklama 

tesislerindeki toplam yatak kapasitesinin 16.947 olduğu belirtilmektedir.. Bu tesislerin içinde 5 yıldızlı oteller 

7.712 adet yatak kapasitesiyle %46’lık bir paya sahiptir (İGD, 2011) . 

 

Öztüren (2008), KKTC turizm sektöründeki konaklama işletmelerini temel alarak yaptığı SWOT analizinde, 

konaklama işletmelerinin güçlü yanlarını; tam zamanlı olarak çalışan kalifiye iş görenler, bir çekim unsuru 

haline gelen modern kumarhaneler, Türkiye’den deneyimli yöneticiler bulma imkânları,  temiz ve cazibeli 

sahiller ve plajlar, konferans turizmi yapmaya uygun salonlar, modern ve çekici oteller ve kredi bulabilme 

imkânları olarak sayarken; zayıf yönlerini de eski otellerin fiziksel olanaklarındaki zayıflık, konaklama 

tesislerinde yerel mimari eksikliği,  müşterilere karşı kişisel ilgi yoksunluğu, markalaşma ve ürün imajında 

eksiklikler, kumarhaneler için KKTC’ye gelen turistlerden tam olarak faydalar elde edilememesi, ürün 

çeşitlili ğinde eksiklik, pazarlama konusundaki yetersizlikler ve bilgi teknolojilerinin kullanımında eksiklikler 

olarak sıralamıştır. 

 

Araslı ve diğerleri (2006), otelcilik sektörünün turizm endüstrisine olduğu kadar, KKTC ulusal ekonomisine de 

önemli bir katkısının olduğunun altını çizmiştir. Bununla birlikte, ekonomik ve politik olumsuzluklar 

KKTC’deki oteller ile potansiyel müşteriler arasındaki bağlantıyı engellediği için, otelcilik sektörünü olumsuz 

etkilemektedir  (Ekiz ve Babacan, 2007:14). Buna ek olarak KKTC’nin politik olarak tanınmaması, altyapı 

eksikliği, hükümet ve profesyonel birliklerin desteğinde eksiklik veya teknolojik bilgi eksikliği ve interneti 

kullanmadaki kararsızlık, KKTC’deki düşük internet kullanımının muhtemel sebepleri olarak 

gösterilebilmektedir (Ekiz ve Babacan, 2007:14). 

 

Ekiz ve diğerleri (2005) ise yaptıkları çalışmada, Kıbrıs adasının kuzey ve güney bölümlerindeki  konaklama 

işletmelerinin internet kullanımlarını karşılaştırmışlar; KKTC konaklama işletmelerinin internet kullanımı 

konusunda yeterli olmadıkları, KKTC’deki otel işletmelerinin interneti sahip oldukları en yüksek kapsamda 

kullanamadıkları, bir web sitesi oluşturmanın finansal yükünün otelcileri engellediği ve internetin bir pazarlama 

aracı olarak kullanılamadığı sonuçlarına ulaşmışlardır. 
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2.2. Konaklama İşletmelerinde Web Sitelerinin Kullanımı 
Web sitelerinin büyük bir gelişim kaydetmesi ve işletmelere çeşitli avantajlar sunması, pek çok işletmeyi ve 

müşteriyi pazara çekmekte ve böylece bu işletmelerin pazarlama faaliyetlerini web siteleri ile 

gerçekleştirmelerini sağlamaktadır (Kuzu, 2010:49) 
 

İşletmeler mal ve hizmetlerle ilgili bilgi sağlamak, firma imajını arttırmak, ürün ve hizmetlerin satışını sağlamak, 

müşteri hizmetleri vermek, maliyetleri düşürmek, yeni pazarlar bulmak, mal ve hizmetlerin reklamını yapmak, 

yeni müşterileri cezbetmek, yeni dağıtım kanalları bulmak, müşteriler ve tedarikçi işletmeler arasında stratejik 

işbirliği kurmak, müşteri ihtiyaçlarını araştırmak, tedarikçi işletmelerle ilişkiler kurmak, yeni hizmet fırsatlarına 

imkân sağlamak, piyasayla ilgili bilgi ve düzenlemelerin işletmeye hızlı akışını sağlamak gibi çeşitli nedenlerle 

web sitesi oluşturmaktadırlar (Anbar, 2003: 5) 

 

Tüketicilerin, konaklama işletmelerinin web sitelerini kullanma nedenleri ise, zamanlarının değerli olması ve 

fiyat avantajıdır (Yaylı ve Bayram, 2009:351). Tüketiciler web sitelerini kullanarak turistik ürünler hakkında 

daha fazla bilgiye kısa sürede ulaşabilmekte ve karşılaştırma yapabilmektedir (Garces ve diğerleri, 2002:603) 

Ziyaretçileri web sitesine çektikten sonraki önemli nokta ise, onlara nasıl çekici ve zengin içeriğe sahip bir 

sitenin sunulabileceğidir. Böylece tüketicilerin hem alışveriş yapmaları hem de siteyi tekrar ziyaret etmeleri 

sağlanabilecektir (Haas, 2002:637).  Müşterilere yararlı bilgiler ve ekstra avantajlar sunan bir web sitesi 

satışların artmasına ve otelin tanınmasına yardımcı olacaktır (Özturan ve Roney, 2004; Chung ve Law, 2003). 

Bu noktada konaklama işletmelerinin tanınmasına ve satışların artmasına yardımcı olabilecek bir web sitesinin 

içeriğinin nasıl olması gerektiği sorusu gündeme gelmektedir. Çünkü günümüzün rekabetçi dünyasında bir web 

sitesine sahip olmak, bir işletmeye rekabet avantajı yaratma konusunda yetersiz kalabilmektedir. Wang ve 

Fesenmair (2006),  web tabanlı pazarlama uygulamalarının başarıya ulaşmasının üç özelliğin koordinasyonuna 

göre değişim gösterdiğini vurgulamaktadır. Bu özellikler; bilginin sağlanmasında web site özellikleri ile 

kapasitesinin hızlı ve etkili kullanımı, etkili web site tanıtım teknikleri, son olarak etkili online müşteri ilişkileri 

yönetim programlarıdır. Ayrıca, uygun örgüt ve teknoloji ortamı ile yenilikçi yönetim yaklaşımları web 

pazarlamasının başarıya ulaşmasında ön koşul olarak belirtilmektedir (Yaylı ve Bayram, 2009:62) 

 

Günümüz dünyasında, bir web sitesi iletişim için en etkili araçlardan biridir ve artan oranla turizm de başta 

olmak üzere tüketicilerin aradığı herhangi bir ürün için birincil bilgi kaynağı durumuna gelmiştir (Yaylı ve 

Bayram, 2009:62). 

 

Konaklama işletmelerinin web sitelerinde bulunabilecek faktörlerle ilgili, literatürde çok sayıda araştırmaya 

rastlanılabilmektedir (Chung ve Law, 2003; Schmidt  ve diğerleri, 2008; Rong, Gang ve Law, 2009; Musante ve 

diğerleri, 2009). Bu araştırmalarda, genellikle kullanılan değişkenlerin sayısı farklı olsa da, çalışmaların çoğunda 

değişkenlerin belirli başlıklar altında toplanarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu çalışmalardan bir kısmı 

aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Chung ve Law (2003), sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler, rezervasyon bilgileri, erişim bilgileri, web sitesi 

yönetimi ve çevredeki turistik bölge bilgileri olmak üzere beş ana kategoriye ayırarak otel  işletmelerinin web 
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sitelerinin performansını ölçtükleri çalışmalarında, pahalı, normal ve uygun fiyatlı otel işletmelerinin web site 

performanslarının incelenen tüm boyutlar açısından birbirlerinden önemli ölçüde farklılık gösterdiklerini 

belirlemişlerdir. 

 

Schmidt ve diğerlerinin (2008); tutundurma, fiyat, hizmet, medya, rezervasyon sistemi, elverişlilik, müşteriyi 

elde tutma ve güvenlik gibi sekiz ana başlık altında otel işletmelerinin web site karakteristiklerini inceledikleri 

çalışmada, küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin web sitelerini sınırlı sayıda ve medya aracı olarak 

kullandıkları ve müşteriyle birebir veya interaktif iletişim öğesini ihmal ettikleri vurgulanmıştır. 

 

Rong, Gang ve Law (2009) yaptıkları çalışmada, otel işletmelerinin web sitelerinde yer verilebilecek 

değişkenleri; sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler, rezervasyon bilgileri, erişim bilgileri, web sitesi yönetimi ve 

çevredeki turistik bölge bilgileri olmak üzere beş ana kategoriye ayırmış ve 40 değişkenden oluşan bir ölçek 

yardımıyla incelemişlerdir. Değişkenlerin önemlerini inceledikleri araştırmalarında, web sitelerindeki bu beş 

değişken grubundan sırasıyla, rezervasyon bilgisi, otel ve oda özellikleri ve iletişim bilgisi gruplarının daha 

önemli görüldüğü, çevresel bilgiler ve web sitesi yönetimi kategorilerinin ise daha az önemli görüldüğü tespit 

edilmiştir. Ayrıca araştırmacılar, Batılı ve Asyalı otel işletmelerinin web sitesi tasarımlarının birbirlerinden farklı 

olduğunu ve farklı kültüre sahip kullanıcıların değişkenlerin çoğunda farklı algılamalara sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. 

 

Musante ve diğerlerinin (2009), işletme bilgisi, sunulan hizmetler, destek hizmetleri, interaktif öğeler ve otelle 

ilgili i şlemler olmak üzere beş ana başlık altında,  27 değişkeni kullanarak incelediği otel işletmelerinin web 

sitelerinin verimliliği ile ilgili çalışmasında ise, 5 yıldızlı oteller ile diğer otellerin web siteleri arasında önemli 

farklılıkların bulunduğu,  3 ve 4 yıldızlı otellerin web site özelliklerinin birbirine yakın olduğu ama her iki 

sınıftaki otellerin de uygun bütçeli otellerden daha iyi web site içeriklerine sahip oldukları yani otellerin 

yıldızları arttıkça web site özelliklerinin ve verimlili ğin de arttığı belirtilmiştir.  

 

Bu alanda Türkiye otel işletmeleri üzerine yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, 

Bayram’ın (2008),  Türkiye’deki otel işletmelerinin web sitelerini kullanım kolaylığı, tasarım, yönlendirme, 

içerik, tüketici hizmetleri, kurumsal bilgi ve güvenlik olmak üzere yedi temel başlık altında, 51 adet web sitesi 

özelliği kapsamında değerlendirdiği çalışmasında, otellerin web sitelerinin büyük çoğunluğunun bilgi sağlayıcı 

özellikler sunduğu ve hizmetlerini somutlaştırmak için otel ve oda resimlerini kullandığı görülmektedir. Ayrıca 

çalışmanın sonuçları otel işletmelerinin web sitelerinde en çok kullanılan özelliklerin olarak siteye kolay ulaşım, 

iletişim ve ulaşım bilgisi, çoklu dil seçeneği, ana sayfaya kolay ulaşım ve kullanışlı menü olduğunu 

göstermektedir. Döviz çeviricisi ve döviz bilgisi, sıkça sorulan sorular, farklı ödeme seçeneği, rezervasyon hattı, 

eğlence ve arama motoru gibi özelliklerin ise web sitelerinde bulunmadığı ortaya çıkmıştır.  

 

Kuzu (2010), termal otel işletmelerinin web sitelerini; kullanım kolaylığı, tasarım, yönlendirme, içerik, tüketici 

hizmetleri, kurumsal bilgi ve güvenlik boyutları kapsamında 56 adet web sitesi özelliği kullanarak incelediği 

çalışmasında,  termal otellerin web sitesi girişlerinde ön plana çıkan unsurların otel adı, otel logosu, otelin yıldız 

sayısı ve dil seçenekleri olduğunu belirtirken,  ana sayfa tasarımında ise online rezervasyon, görsellerin 
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kullanıldığı linklere, haberler ve duyurulara, çeşitli görsellere, iletişim bilgilerine, genel bilgilere ve grafiklere 

yaygın olarak yer verildiği tespit etmiştir.  

 

Karamustafa ve Öz (2010), Türkiye’deki konaklama işletmelerinin web sitelerinde yer verdikleri rezervasyon 

bilgileri, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler, erişim bilgileri, çevredeki turistik bölge bilgileri, web sitesi 

yönetimine ilişkin bilgiler ve işletme bilgileri şeklinde altı grupta toplanan 80 faktörün başarımını inceledikleri 

çalışmalarında, birçok konaklama işletmesinin web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere yer verildiğini 

ama çevrimiçi rezervasyon bilgilerinin oldukça düşük sayıda olduğunu,   üst sınıfta yer alan konaklama 

işletmelerinin web sitelerindeki değişkenleri sayısının alt sınıftakilere kıyasla daha yüksek olduğunu 

vurgulamaktadırlar. 

 

Çubukçu (2010), rezervasyon bilgileri, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler, yönlendirme, kurumsal ve erişim 

bilgileri ile ilgili 20 web site özelliği kullanarak, Ege Bölgesi kıyısındaki konaklama işletmelerinin web sitesini 

incelediği çalışmasında,  fiyat bilgisine yer verilmesi ile rezervasyon ve ödeme konularında web siteleri arasında 

farklılıklar olduğunu, konaklama işletmesinin birinci sınıf tatil köyü ya da beş yıldızlı otel olmasıyla, İnterneti 

etkili kullanmaları arasında doğru orantı olmadığını, konaklama işletmelerinin web sitelerinin çoğunluğunun 

bilgi sağlayıcı özellikler içerdiğini fakat iyi hazırlanmış web sitelerinin yanında, konaklama işletmelerinin 

imajını olumsuz etkileyen yetersiz web sayfalarının da var olduğu tespit etmiştir. 

 

Karamustafa ve diğerlerinin (2002) seyahat ile ilgili bilgiler, rezervasyon yapmaya yönelik bilgiler,  online 

rezervasyon özelliği,  promosyon uygulamaları ve indirimlerle ilgili bilgiler, görsel ve işitsel özellikler, işletme 

sahipliği ile ilgili bilgilerin de dahil olduğu 32 özellik ve bilgi açısından Türkiye’deki konaklama işletmelerini 

değerlendirdiği çalışmasının sonucunda, Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmelerinin web sayfalarının 

genelde durağan özellik taşıdığı ve otel işletmelerinin türüne göre bir ayrım yapıldığında, tatil köyleri ve oteller 

ile bazı özel belgeli tesislerin web sayfalarının etkileşimli özellik gösterdiği bilgilerine ulaşılmıştır. 

 

Yukarıda özetlenen çalışmalardan da görüldüğü üzere, konaklama işletmeleri web sitelerinde yer alabilecek 

özellik ve hizmetler oldukça fazla sayıdadır. Bu geniş seçenekler içerisinden pazarlama açısından en doğru 

bileşene ulaşmak oldukça ciddi bir problemdir. Üstelik teknolojik gelişmeler bu problemi azaltmamakta, aksine 

yeni boyut ve özellikleri gündeme getirerek çözümü daha da zorlaştırmaktadır (Pfaffenberg ve Burnett, 2007: 

54). Bu kapsamda, sektörel özelliklerin ve teknolojik gelişmelerin de dikkate alınarak, tüketici 

değerlendirmelerinin ön planda tutulduğu çalışmalara sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalar, 

uygulayıcılara ve daha sonraki araştırmalara yol gösterebilecek önemli sonuçlar üretebilir. 

 

3. KKTC’DE FAAL İYET GÖSTEREN KONAKLAMA 

İŞLETMELER İNİN WEB SİTELER İNİN İÇERİK ANAL İZİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, KKTC’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin web sitelerini çeşitli ölçütlere göre 

değerlendirmek ve web sitelerinde kullanılan özellikleri tespit etmektir. Ayrıca, çalışmada araştırmaya konu olan 
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konaklama işletmelerinin, türleri ve sınıfları ile web sitelerinde bulunan özellikler arasında bir fark olup 

olmadığına da bakılacaktır. Bu çalışmada KKTC’nin seçilme nedeni; Türkiye’de 2011 yılının KKTC yılı 

seçilmesi, KKTC’nin doğal güzellikleri, deniz, kum, güneş açısından turizme elverişli olması ve KKTC’de 

kumarhanelerin yasal olmasının KKTC’yi turizm açısından daha cazip hale getirmesidir. 

 

3.2. Araştırmanın Önemi 
Turizm sektörü bünyesinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, rekabetin giderek arttığı bir ortamda 

varlıklarını sürdürebilmek için mevcut ve potansiyel tüketicilere sundukları ürün ve hizmetleri etkin ve sürekli 

bir biçimde tanıtmak zorundadırlar. Konaklama işletmelerinin bu faaliyetleri gerçekleştirmesinde internet, etkili 

bir araç olarak kullanılabilmelidir. İnternet, bir kitle iletişim aracı olmanın yanı sıra konaklama işletmelerinin 

pazarlama faaliyetlerine yeni olanaklar sağladığından ötürü, internetin sağlamış olduğu tüm avantajlardan azami 

düzeyde yararlanmak isteyen konaklama işletmeleri, internette yer almış bulunmaktadırlar. Ancak web site 

sahibi olmak kadar, işletmenin web sitesinde yer alacak bilgiler, bu bilgilerin sunumu ve sektörün niteliğinden 

dolayı olması gereken ölçütler de önemlidir. Bir web sitesinde, değerlendirme ölçeğindeki niteliklerin var 

olması, web sitelerinin yeterlilik ve etkinliğini arttırmaktadır. Literatürde işletmelerinin web sitelerini 

değerlendiren pek çok çalışmanın (Baloğlu ve Pekcan, 2006; Karamustafa ve Öz, 2010; Kuzu, 2010; Law ve 

Hsu, 2005; Law ve Liang, 2005; Murphy ve diğerleri, 1996; Karamustafa ve diğerleri, 2002; Çubukçu, 2010; 

Bayram, 2008)  olduğu  fakat özellikle KKTC’deki konaklama işletmelerinin  web sitelerini değerlendiren 

çalışmaların (Ekiz ve diğerleri, 2005; Ekiz ve diğerleri, 2007) az sayıda olduğu görülmüştür. Bu açıdan,  bu 

çalışma literatürdeki bu boşluğu doldurmaya yöneliktir. 

 

3.3. Ana kütle ve örnek kütle çerçevesi 
Araştırmanın ana kütlesi KKTC’de faaliyet gösteren tüm konaklama işletmeleridir. Araştırma için belirlenen 

örnek kütle ise Turizm İstatistikleri Raporu (2009)’nda yer alan konaklama işletmeleri ile www.kibris.com.tr, 

(Son erişim: 01/03/2011) adresinde yer alan ve kullanılabilir bir web sayfası olan konaklama işletmelerinden 

oluşmaktır. Turizm istatistikleri Raporu ve belirtilen internet sayfasında toplam 129 konaklama işletmesi 

bulunmaktadır. İşletmelerin internet sayfalarına erişmek için “google” ve “bing” arama motorlarından 

faydalanılmış ve 77 işletmenin kendine ait bir web sayfası olduğu saptanmıştır. Aşağıda Tablo 1’den de 

görüleceği gibi örnek kütledeki işletmelerin %59,68’sının kendine ait bir web sitesi bulunmaktadır. 

 

  

5 

Yıldızlı 

Oteller 

4 

Yıldızlı 

Oteller 

3 

Yıldızlı 

Oteller 

2 

Yıldızlı 

Oteller 

1 

Yıldızlı 

Oteller 

Turistik 

Bungalovlar 

Apart 

Oteller Toplam/% 

Konaklama 

İşletmesi Sayısı 18 11 18 23 19 33 7 129 

Web Sitesi Olan 

Konaklama 

İşletmesi Sayısı 17 9 14 12 6 17 2 

77 

(%59,68) 

 

Tablo 1. Örneklem Kapsamındaki Konaklama İşletmeleri 
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3.4. Araştırmanın Modeli ve Yöntemi 
Araştırmada benimsenen model tarama modelidir. Tarama modeli, var olan mevcut bir durumu değiştirmeye 

kalkışmadan var olduğu biçimde betimleyi amaçlamaktadır (Karasar, 2005:77). Araştırmanın yöntemi ise içerik 

analizidir. İçerik analizi, belirli bir iletişim türüne ait içeriğin (yazılı veya görsel reklamlar, televizyon 

programları, yazılı metinler, vb.) nicel olarak tanımlanması ve sistematik biçimde gözlemlenmesidir (Zikmund 

ve diğerleri, 2008:246-247). İçerik analizinin başlıca amacı, veriyi mevcut teoriye dayalı olarak yapılandırıp 

özetleyerek, sadeleştirmektir. İçerik analizinde araştırmacı, nitel verilerle çalışabiliyor olsa bilse, içerik analizi 

sınıflamaya ve hesaplamaya dayalı nicel bir teknik olarak kategorilendirilmelidir (Malhotra ve Birks, 2007:251). 

 

Literatürde konaklama işletmelerinin web sayfaları farklı sayıda ve nitelikte maddelerle değerlendirilmiştir. 

Murphy ve diğerleri (1996), 32 maddede; Law ve Hsu (2005), 4 boyut ve 36 maddede; Bayram ve Yaylı (2009) 

51 maddede; Chiannh (2003), 5 boyut ve 19 maddede; Giannapoulos ve Mavragani (2011), 5 boyut ve 19 

maddede; Elliott ve Meng (2011) ise 4 boyut ve 40 maddede işletmelerin web sayfalarını değerlendirmişlerdir. 

Belirtilen ölçekler arasından kapsamlı ve anlaşılır olması nedeniyle Law ve Hsu (2005)’nun ölçeği bu 

araştırmada tercih edilmiş, otel işletmeciliği alanında deneyimli bir öğretim elemanının görüşleri doğrultusunda 

bu ölçekteki (iletişim kurulacak kişi), (ödeme seçenekleri), (rezervasyon politikaları),  (resmi tatiller), (otelin 

tasviri), (sık ziyaretçiler için özel imkanlar), (sık sorulan sorular), (web sitesi indirme zamanı) ve (havaalanı 

bilgisi) maddeleri çıkarılmış, ayrıca ölçeğe; Kuzu(2010)’nun (sosyal medya bağlantıları); Murphy ve diğerleri 

(1996)’in (kendine ait web sitesi ismi); Giannapoulos ve Mavragani (2011)’in (indirilebilir özel içerikler) ve (e-

posta listesine katılım) maddeleri eklenerek 34 maddelik nihai ölçek oluşturulmuştur. Nihai ölçekte rezervasyon 

bilgileri, tesis bilgileri, iletişim/etkileşim bilgileri ve çevresel alan&web site yönetimi bilgisi olmak üzere dört 

boyut bulunmaktadır. 

 

3.5. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu araştırma, Turizm İstatistikleri Raporu (2009) ve www.kibris.com.tr’de ismi yer alan konaklama işletmeleri 

arasından, çalışır durumda bir web sayfası bulunan işletmelerle sınırlıdır. Bu sebeple, herhangi bir nedenle ismi 

yer almayan ya da internet sayfası olmayan/kullanılamayan konaklama işletmeleri araştırma kapsamı dışındadır. 

Konaklama işletmelerinin web sayfalarının sürekli güncellenmesi, kolaylıkla yeni özellikler eklenip 

çıkarılabilmesi araştırma sonuçlarının geçerlilik süresini azaltmaktadır, bu nedenle araştırmanın sonuçları 

anakütleyi, ağırlıklı olarak verilerin toplandığı 10-25 Şubat 2012 tarihi itibariyle temsil edebilmektedir. Son 

olarak bu araştırmada konaklama işletmelerinin, yalnızca yukarıda bahsedilen özelliklere sahip olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. Bu özelliklere sahip olma derecesi veya kalitesi değerlendirilmemiş, ayrıca belirtilen 

özelliklere sahip olan işletmelerin kendi aralarında kıyaslaması yapılmamıştır. 

 

4. Bulgular 

4.1. Konaklama İşletmelerinin Genel Özellikleri 
Bu bölümde araştırmaya konu edilen konaklama işletmelerine ilişkin genel bilgiler verilecek, belirlenen 34 

özellik açısından konaklama işletmeleri değerlendirilecektir. Kıyaslama kolaylığı açısıdan konaklama işletmeleri 
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5 ve 4 yıldızlı oteller, 3 yıldız ve altında oteller, ve diğer konaklama işletmeleri olarak üç kategoride 

incelenecektir. 

İŞLETME TÜRÜ DA ĞILIM(N)  ORAN(%)  

4 ve 5 yıldızlı(*) oteller 26 33,8 

3, 2 ve 1 yıldızlı(*) oteller 32 41,6 

Diğer işletmeler 19 24,7 

GENEL TOPLAM 77 100 

 

Tablo 2. Örneklem Kapsamındaki Konaklama İşletmelerinin Kategorilendirilmesi 

 

Tablo 2’ye göre örneklem kapsamındaki konaklama işletmelerinin üç kategoriye indirgenmesinin ardından 

dağılımın daha dengeli olduğu söylenebilmektedir. 

 

4.2. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin -Rezervasyon Bilgileri- 

Açısından Değerlendirilmesi 

 

İŞLETME TÜRÜ 

5-4* otel 

(N=26) 

3* ve 

altında otel 

(N=32) 

Diğer 

(N=19) 

BOYUT DEĞİŞKENLER 

Var  (%) Var  (%) Var (%) 

1.Oda fiyatları 19 73,08 20 62,50 11 57,89 

2.Döviz kurları 9 34,62 5 15,62 1 5,26 

3.Online rezervasyon1 24 92,31 18 56,25 13 68,42 

4.Rezervasyon görüntüleme ve iptal 5 19,23 1 3,12 2 10,52 

5.Otele giriş/çıkış saatleri 6 23,08 2 6,25 1 5,26 

6.Özel istek formları 9 34,62 18 56,25 10 52,63 

7.Güvenli ödeme 17 65,38 5 15,62 1 5,26 

R
E

Z
E

R
V

A
S

Y
O

N
 B

İL
G
İL

E
R
İ 

TOPLAM 89 48,90 69 30,80 39 29,32 

 

Tablo 3. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Rezervasyon Bilgileri Özellikleri 

 

Tablo 3’de konaklama işletmelerinin web siteleri, rezervasyon bilgileri boyutu kapsamnında değerlendirilmiştir. 

Buna göre toplam değişken sayısında 5 ve 4 yıldızlı oteller 90 değişken, 3 yıldız ve altında oteller 69 değişken ve 

                                                 
1 Her ne kadar literatürde online rezervasyon ile kastedilen anlık rezervasyon imkanı olsa da; çok az sayıda işletmenin web sitesinin bu 

özelliğe sahip olması, ve pek çoğununun online rezervasyon başlığı altında Microsoft Outlook bağlantılı rezervasyon formunun olması 

nedeniyle, web sitelerinde rezervasyon formu barındıran işletmeler de bu kategoriye dahil edilmiştir. 
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diğer konaklama işletmeleri 39 değişken barındırmaktadırlar. Oransal olarak bakıldığında 5 ve 4 yıldızlı oteller, 

toplam değişkenlerin % 43,27’sini; 3 ve altında yıldızlı oteller % 29,74’nü; diğer konaklama işletmeleri ise 

%22,16’sını barındırmaktadırlar. İşletmelerin web sitelerinin döviz kurları, rezervasyon görüntüleme-iptal ve 

güvenli ödeme değişkenleri bakımından oldukça yetersiz oldukları söylenebilir.  

 

4.3. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin -Tesis Bilgileri- Açısından 

Değerlendirilmesi 
 

İŞLETME TÜRÜ 

5-4* Otel 

(N=26) 

3* ve altında 

Otel (N=32) 

Diğer 

(N=19) 
BOYUT DEĞİŞKENLER 

Var  (%) Var (%) Var  (%) 

1.Otelin haritası 15 57,69 10 31,25 7 36,84 

2.Otel özellikleri 26 100,00 31 96,87 19 100 

3.Odaların özellikleri 24 92,31 26 81,25 19 100 

4.Otelin resimleri 26 100,00 29 90,62 19 100 

5.Otel promosyonları 15 57,69 10 31,25 5 26,31 

6.Restoranlar 26 100,00 18 56,25 7 36,84 

7.Sanal turlar 6 23,08 3 9,37 4 21,05 

8.Toplantı ve kongre olanakları 19 73,08 4 12,50 3 15,78 

9.İstihdam olanakları 12 46,15 2 6,25 0 0 

T
E

S
İS

 B
İL

G
İL

E
R
İ 

TOPLAM 169 72,22 133 46,18 83 48,53 

 

Tablo 4. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Tesis Bilgileri Özellikleri 

 

Tablo 4’de konaklama işletmelerinin web siteleri, tesis bilgileri boyutu kapsamnında değerlendirilmiştir. Buna 

göre toplam değişken sayısında 5 ve 4 yıldızlı oteller 169 değişken; 3 yıldız ve altında oteller 125 değişken; ve 

diğer konaklama işletmeleri 91 değişken barındırmaktadırlar. Oransal olarak bakıldığında 5 ve 4 yıldızlı oteller, 

toplam değişkenlerin % 72,22’sini; 3 ve altında yıldızlı oteller % 47,89’nu; diğer konaklama işletmeleri ise 

%45,96’sını barındırmaktadırlar. Sanal turlar ile kastedilen otele ait 360° panoramik fotoğraflardır. İşletmelerin 

web sitelerinin sanal turlar ve istihdam olanakları değişkenleri bakımından oldukça yetersiz oldukları 

söylenebilir. 
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4.4. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin -İletişim/Etkile şim Bilgileri- 

Açısından Değerlendirilmesi 
 

İŞLETME TÜRÜ 

5-4* Otel 

(N=26) 

3* ve altında 

Otel (N=32) 

Diğer 

(N=19) 
BOYUT DEĞİŞKENLER 

Var  (%) Var  (%) Var  (%) 

1.Telefon numarası 26 100,00 31 96,87 17 89,47 

2.Adres 26 100,00 31 96,87 17 89,47 

3.E-posta adresi 26 100,00 27 84,37 19 100 

4.Faks numarası 23 88,46 29 90,62 19 100 

5.Geribildirim formu 20 76,92 16 50,00 9 47,36 

6.Online forum 1 3,85 1 3,12 5 26,31 

7.Sosyal medya bağlantısı 8 30,77 2 6,25 3 15,78 

8.Kendine ait web ismi 22 84,62 31 96,87 19 100,00 

9.İndirilebilir özel içerikler 4 15,38 1 3,12 1 5,26 

10.E-posta listesine katılım 12 46,15 4 12,5 2 10,52 

11.Çok dil seçeneği 21 80,77 10 31,25 8 42,10 İL
E

T
İŞ
İM

/E
T

K
İL

E
Ş
İM

 B
İL

G
İL

E
R
İ 

TOPLAM 189 66,08 183 51,98 119 56,93 

 

Tablo 5. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin İletişim/Etkileşim Bilgileri Özellikleri 

 

Tablo 5’de konaklama işletmelerinin, web sitelerin iletişim/etkileşim boyutu kapsamında değerlendirilmiştir. 

Buna göre toplam değişken sayısında 5 ve 4 yıldızlı oteller 189 değişken; 3 yıldız ve altında oteller 166 değişken 

ve diğer konaklama işletmeleri 133 değişken barındırmaktadırlar. Oransal olarak bakıldığında 5 ve 4 yıldızlı 

oteller, toplam değişkenlerin % 66,08’ni; 3 ve altındanda yıldızlı oteller % 52,04’nü; diğer konaklama işletmeleri 

ise %54,96’sını barındırmaktadır. İletişim/etkileşim açısından konaklama işletmeleri arasındaki fark diğer 

boyutlara göre daha azdır. İşletmelerin web sitelerinin online forum ve indirilebilir özel içerikleri değişkenleri 

bakımından oldukça yetersiz oldukları söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4.5. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin -Çevresel Alan & Web Site 

Yönetimi Bilgisi- Açısından Değerlendirilmesi 
 

İŞLETME TÜRÜ 

5-4* Otel 

(N=26) 

3* ve altında 

Otel (N=32) 

Diğer 

(N=19) 
BOYUT DEĞİŞKENLER 

Var  (%) Var (%) Var  (%) 

1.Ulaşım 21 80,76 16 50,00 7 36,84 

2.Şehirdeki cazibesi yüksek yerler 13 50,00 17 53,12 13 68,42 

3.Şehrin genel bilgisi 15 57,69 20 62,5 13 68,42 

4.Son güncelleme tarihi 0 0,00 2 6,25 0 0 

5.Site haritası 6 23,08 5 15,62 0 0 

6.Arama motoru 0 0,00 2 6,25 2 10,52 

7.Diğer işletmelere bağlantılar 14 53,85 9 28,12 4 21,05 

Ç
E

V
R

E
S

E
L 

A
LA

N
 &

W
E

B
 S

İT
E

 

Y
Ö

N
E

T
İM

İ 
B
İL

G
İS
İ 

TOPLAM 69 37,91 71 31,69 39 29,32 

 

Tablo 6. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Çevresel Alan& Web Site Yönetimi Bilgileri Özellikleri 

 

Tablo 6’da konaklama işletmelerinin, web sitelerinin çevresel alan&web site yönetimi boyutu kapsamında 

değerlendirilmiştir. Buna göre toplam değişken sayısında 5 ve 4 yıldızlı oteller 69 değişken, 3 yıldız ve altı 

oteller 64 değişken ve diğer konaklama işletmeleri 46 değişken barındırmaktadırlar. Oransal olarak bakıldığında 

5 ve 4 yıldızlı oteller, toplam değişkenlerin % 37,91’ni; 3 ve altında yıldızlı oteller % 31,53’nü; diğer konaklama 

işletmeleri ise %29,87’sini barındırmaktadırlar.  

 

4.6. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin İşletme Türüne Göre 

Kar şılaştırılması 
Bu bölümde belirlenen konaklama işletmesi kategorileri arasında rezervasyon bilgileri, tesis bilgileri, 

iletişim/etkiletişim bilgileri ve çevresel alan bilgisi boyutu bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığı test 

edilecektir. 
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İŞLETME TÜRÜ 
5-4* Otel 
(N=26) 

3* ve altı 
otel (N=32) 

Diğer 
(N=19) 

BOYUTLAR 

Var (%) Var (%) Var  (%) 

1.Rezervasyon Bilgileri (7 madde) 89 48,90 69 30,80 39 29,32 

2.Tesis Bilgileri (9 madde) 169 72,22 133 46,18 83 48,53 

3.İletişim/Etkileşim Bilgileri (11 madde) 189 66,08 183 51,98 119 56,93 
4.Çevresel Alan&Web Site Yönetimi 
Bilgisi (7 madde) 69 37,91 71 31,69 39 29,32 

 

Tablo 7. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Rezervasyon Bilgileri, Tesis Bilgileri, İletişim/Etkileşim 

Bilgileri ve Çevresel Alan&Web Site Yönetimi Bilgisi Açısından Özellikleri 

 
Tablo 7’de daha önce verilen bilgilerin bir özeti şeklinde, 4 boyuta ilişkin özelliklerin konaklama işletmelerine 

göre sınıflandırılması görülebilmektedir. Buna göre belirtilen 4 boyut açısından da en fazla değişken barındıran, 

ve yüzdesi en yüksek olan kategori 4 ve 5 yıldızlı oteller olmaktadır. En düşük değişken barındıran kategori ise 

rezervasyon bilgileri açısından diğer kategorideki konaklama işletmeleri, tesis bilgileri açısından 1, 2 ve 3 

yıldızlı oteller, iletişim/etkileşim bilgileri açısından 1, 2 ve 3 yıldızlı oteller, son olarak çevresel alan&web site 

yönetimi bilgisi açısından en düşük değişken barındıran kategori diğer kategorisindeki konaklama işletmeleridir. 

Bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının test edilmesi amacıyla, veriye öncelikle Shapiro-

Wilk normallik testi uygulanmıştır. Shapiro-Wilk testi, 2000 ve daha az büyüklükteki örnek kütlelerine 

uygulanabilen ve daha kesin sonuçlar verebilen bir normallik testi türüdür (Anonim).  

 

Tests of Normality 
  Shapiro-Wilk 
  

İşletme 
türü  Statistic df Sig. 
5-4 yıldız 0,935 26 0,101 
1-3 yıldız 0,928 32 *0,033 

Rezervasyon bilgileri 
boyutu 

Diğer 0,862 19 *0,011 
5-4 yıldız 0,928 26 0,068 
1-3 yıldız 0,902 32 *0,007 

Tesis bilgileri boyutu 

Diğer 0,855 19 *0,008 
5-4 yıldız 0,889 26 *0,009 
1-3 yıldız 0,942 32 0,086 

İletişim/etkileşim bilgileri 
boyutu 

Diğer 0,908 19 0,067 
5-4 yıldız 0,921 26 *0,047 
1-3 yıldız 0,919 32 *0,019 

Çevresel alan&Web site 
yönetimi boyutu 

Diğer 0,869 19 *0,014 
*p<0,05 

 

Tablo 8. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Belirlenen 4 Boyut Açısından Shapiro-Wilk Normallik Testi 

Sonuçları (SPSS Çıktısı) 

 

Tablo 8’de, farklılığın test edileceği 12 kategoriden 8’nin verilerinin Shapiro-Wilk normallik testine göre normal 

dağılmadığı, başka bir deyişle bu 8 kategori için kurulacak “veriler normal dağılmaktadır” hipotezinin 
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reddedileceği görülmektedir.  Ayrıca araştırmada kullanılan değişkenler sürekli ölçekle ölçülmemiş olduğundan 

kategoriler arasındaki farklılığı test etmek için Kruskal-Wallis H testi kullanılmasının doğru olacağı 

düşünülmektedir. Kruskal-Wallis H testi, birbirinden bağımsız iki ya da daha fazla grubun (örneklemin) bağımlı 

bir değişkene ilişkin ölçümlerinin karşılaştırılarak, iki dağılım arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test 

etmek amacıyla kullanılır. Diğer parametrik olmayan testlerde de olduğu gibi, Kruskal-Wallis H testinde, 

gruplara ait ölçümlerin karşılaştırılmasında aritmetik ortalama yerine ortanca (medyan) değer esas alınır (Ural ve 

Kılıç, 2011:273). 

 

Farklılıkları test etmek için kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

 

H1: Konaklama işletmeleri kategorilerine göre rezervasyon bilgileri boyutu açısından bir fark yoktur. 

H2: Konaklama işletmeleri kategorilerine göre tesis bilgileri boyutu açısından bir fark yoktur. 

H3: Konaklama işletmeleri kategorilerine göre iletişim/etkileşim bilgileri boyutu açısından bir fark yoktur. 

H4: Konaklama işletmeleri kategorilerine göre çevresel alan&web site yönetimi boyutu açısından bir fark yoktur. 

 

  
Rezervasyon 

bilgileri 
boyutu 

Tesis 
bilgileri 
boyutu 

İletişim 
boyutu 

Çevresel alan&web 
site yönetimi 

boyutu 
Chi-Square 11,780 28,990 14,349 2,033 
df 2 2 2 2 
Asymp. Sig. *,003 *,000 *,001 ,362 

               a.Kruskal Wallis Test   *p<0,05 
               b.Grouping Variable: İşletme türü 
 

Tablo 9. Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Belirlenen 4 Boyut Açısından Kruskal-Wallis H Testi 

Sonuçları (SPSS Çıktısı) 

 

Tablo 9’dan işletme kategorileri arasında rezervasyon bilgileri boyutu, tesis bilgileri boyutu, iletişim boyutu ve 

çevresel alan&web site yönetimi boyutu açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle 

H1, H2 ve H3 hipotezleri reddedilirken; H4 hipotezi kabul edilir. Tablo 7’deki ortalamalardan hareket ederek 

yorum yapılacak olunursa, rezervasyon bilgileri açısından 5 ve 4 yıldızlı otellerdeki bilgilerin bulunma oranı 

(%48,90), 3 yıldız ve altı otellerden (%30,80) ve diğer işletmelerden (%29,32) yüksektir. Tesis bilgileri 

açısından 5 ve 4 yıldızlı otellerin web sitelerindeki bilgilerin bulunma oranı (%72,22), 3 yıldız ve altı otellerden 

(46,18) ve diğer işletmelerden (%62,40) yüksektir. İletişim/etkileşim bilgileri açısından diğer işletmelerin web 

sitelerindeki bilgilerin bulunma oranı (%90,22), 5 ve 4 yıldızlı otellerden (%66,08) ve 3 yıldız ve altı otellerden 

(%43,46) yüksektir. Çevresel alan&web site yönetimi bilgisi açısından her üç kategorideki işletmelerin de web 

sitelerindeki bilgilerin bulunma oranı birbirine oldukça yakındır. Bu oranlar, 5 ve 4 yıldızlı otelleri için %37,91, 

3 yıldız ve altı oteller için %31,69 ve diğer işletmeler için %29,32’dir. 

 

SONUÇ 
Dünya çapında ulaşım imkanlarının artması, internet ve mobil teknolojiler, ülkeler arası işbirlikleri, uluslararası 

organizasyonlar bireyleri yeni coğrafyaları tanımaya teşvik etmektedir. Farklı coğrafyaları ziyaret etmeden önce 

internet sayfalarının ziyaret edilmesi, sanal topluluklara danışılması bireylerin algıladıkları riskleri azaltmaktadır. 
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Bu durum turizm pazarlaması açısından web sitelerin önemini arttırmaktadır.  Pek çok çalışma işletmenin 

kapsamlı bir web sitesi olmasının tüketicilere fiyat ve zaman tasarrufu sağlarken, işletmelere de tutundurma 

maliyetlerinden tasarruf ve daha geniş bir pazara ulaşma imkanı sağladığını göstermektedir (Canatan, 2011; 

Zhou ve DeSantis, 2005:789, Yaylı ve Bayram, 2009:351). Bunun bilincinde olan konaklama işletmeleri web 

sitelerini daha fazla özellik barındıracak şekilde tasarlarken, web sitelerinin tek yönlüden (iletişim) ziyade, çift 

yönlü (etkileşim) özelliklerini geliştirmeye gayret etmektedirler.  

 

Araştırma sonuçlarını genel olarak değerlendirecek olunursa, konaklama işletmelerinin rezervasyon bilgileri 

açısından oldukça zayıf oldukları görülmektedir. İşletmelerin online rezervasyon imkanları oldukça kısıtlıdır ve 

işletmelerin pek çoğunda online rezervasyon bağlantısı tıklandığında rezervasyon formu açılmaktadır. Güvenli 

ödeme imkanı özellikle 3 yıldız ve altı oteller ile diğer konaklama işletmelerinde çok kısıtlıdır, hatta bazı 

işletmeler rezervasyon formlarında müşterilerinden kredi kartı numarası talep etmektedirler. 

 

Tesis bilgileri açısından işletmeler nispeten daha iyidir, ancak pek çok otelin internet sayfasına koyduğu resimler 

oldukça amatördür. Sanal turla kastedilen 360º (panaromik) fotoğraflardır, ancak bazı otellerde sanal tur 

bağlantısı tıklandığında otele ait 2 boyutlu fotoğraflar açılmaktadır. Restoran bilgisi, özellikle 5 ve 4 yıldızlı 

otellerde tatmin edicidir, ancak restoranlardaki mönüler, farklı çeşitte ve tatta yiyecek seçenekleri konusunda 

bilgiler kısıtlıdır. 

 

İletişim/etkileşim boyutuna bakıldığında; web sitelerinin iletişim özelliklerinin oldukça iyi, ancak etkileşim 

özelliklerinin  oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. 5 ve 4 yıldızlı otellerin yalnızca birinin web sitesi online 

forum özelliğini barındırmaktadır. Ayrıca kısıtlı tanıtım bütçeleri sebebiyle sosyal medyaya en çok ihtiyaç duyan 

işletmelerin küçük konaklama işletmeleri olması gerekirken, web sitelerinde en az sosyal medya bağlantısı olan 

da küçük konaklama işletmeleridir. İşletmeler çok dil seçeneği açısından kötü durumda değildirler, ancak 

sitelerinde tek bir dil olan web sitelerinin bazılarının Türkçe yerine İngilizceyi tercih ettikleri görülmüştür. Bazı 

otellerin web sitelerinde İngilizce bağlantısına tıklandığında web sitelerinin google/translate online çeviri 

bağlantısı açılmaktadır.  

 

Çevresel alan & web site yönetimi bilgisi açısından bakıldığında işletmelerin web siteleri tatmin edici değildir. 

Ulaşım açısından özellikle 3 ve altı yıldızlı oteller ile diğer işletmelerin web siteleri oldukça zayıftır. 5 ve 4 

yıldızlı otellerin hiçbirinin web sitesinde son güncelleme tarihi bilgisi görülmemiştir. Turizme ve konaklama 

işletmelerine aşina olmayan tüketiciler için bir rehber niteliği olan “arama motoru” özelliği konusunda da 

işletmelerin web siteleri yetersizdir. 

 

Hem coğrafi açıdan hem de iklim açısından eşsiz bir konumda bulunan, kumarhane turizmi özelliği ile pek çok 

farklı bölgeden turist çekme potansiyeline sahip KKTC’nin belirlenen örneklemdeki konaklama işletmelerinin, 

web siteleri açısından yetersiz olduğu düşünülmektedir. KKTC’nin turizm açısından rekabet edebilmesi ve 

ekonomik hedeflerine ulaşması için, konaklama işletmelerinin daha kapsamlı ve etkileşimli web siteleri 

olmalıdır. Gelecek çalışmalarda daha geniş ve farklı türdeki örneklemlerle, web sitelerde bulunan özelliklerin 

niceliği yanında niteliklerinin de ölçülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 



 17 

KAYNAKÇA 

 
ANBAR, A. (2003), Firma Tanıtımında Web Sitesi Dizaynı ve İçeriğinin Önemi ve Başarı Koşulları, Endüstri 

İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (1). 

 

ANONİM, How to Test Whether Your Data is Normally Distributed with SPSS, 

http://www.ehow.com/how_5713655_test-data-normally-distributed-spss.html, Son erişim: 15/03/2012 

 

ARASLI, H., Bavik, A.  ve Ekiz, H.E. (2006), The Effects of Nepotism on HRM and Psychological Outcomes: 

The Case of 3, 4 And 5 Star Hotels in Northern Cyprus, International Journal of Sociology and Social Policy, 26 

(7/8). 

 

BALOĞLU, Ş. ve Y.A. Pekcan (2006), The Website Design and Internet Site Marketing Practices of Upscale 

and Luxury Hotels in Turkey, Tourism Marketing, 27, 171-176. 

 

BAŞUSTA, Ü. (2011), Türkiye ve Dünyada Casino Gerçeği, http://www. turizm habercisi.com, 18.01.2012. 

 

BAYRAM, M. ve Yaylı, A. (2009), Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (27), 348-379. 

 

BAYRAM, M. (2008), Elektronik Ticarette Web Site Tasarımının Önemi: Türkiye Otel Web Sitelerinin 

Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU (2011), Pazar Verileri, 

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik11_1.pdf, 12.01.2012 

 

CANATAN Ç., (2011), 2014’de Online Reklam Pazarı , http://www. turizm habercisi.com, 20.01.2012 

 

CHIANG, L.C. (2003), Effectiveness of the Hotel Websites in Singapore: A Perspective From Business-to-

Business (B2B) Organisations, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 8 (2), 38-47. 

 

CHUNG, T. ve Law, R. (2003), Developing a Performance Indicator For Hotel Websites, Hospitality 

Management, 22, 119–125. 

 

ÇUBUKÇU, M.İ. (2010),  Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi, İnternet 

Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi,  1 (1). 

 

           EKİZ, E. H., Kayaman, R.  ve Bavik, A. (2005), İnternetin Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetleri 

Üzerine Etkileri: Kuzey ve Güney Kıbrıs Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Karşılaştırma, Çanakkale Turizm 

Biyaneli, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 160-170. 



 18 

 

EKİZ, E. H. ve Babacan, E., Tütüncü, Ö. (2007), Hong Kong ve Kuzey Kıbrıs Otel Endüstrilerinde Internet 

Kullanımı, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çeşme, İzmir, 21-23 Kasım: 311-323.  

 

ELLIOT, K.M. ve Meng, J.G. (2011), Hotel Website Information: How Satisfied are Customers With What 

Hotels Provide?, International Journal of Business Strategy, 11 (1), 120-129. 

 

ERTEK, T., Altınay, M. ve Bıçak, H.A. (2002), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yönelik Turizm Talebi, 

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13 (2),117-128 

 

GIANNAPOULOS, A.A. ve Mavragani, E.P. (2011), Travelling Through the Web: A First Step Toward a 

Comparative Analysis of European National Tourism Websites, Journal of Hospitality Marketing&Management, 

20, 718-739. 

 

GARCES, S.A., Gorgemans, S., Sanchez, A.M., ve Perez, M.P. (2002), Implications of The Internet-An 

Analysis of The Aragonese Hospitality Industry, Tourism Management, 25, 603-613. 

 

HAAS, R., (2002), The Austrian Country Market: A European Case Study on Marketing Regional 

Products And Services in a Cyber Mall, Journal of Business Research, 55 (8), 637-464. 

 

HANÇER, M. ve Ataman, C. (2006), Seyahat Acentalarında İletişim Teknolojisinin Kullanılması ve Web 

Sitelerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

8(3), 193-207 

 

HARRIDGE, M.S. (2004), Electronic Marketing: The New Kid on The Block, Marketing Intelligence And 

Planning. 22 (3), 297-309.  

 

INTERNET WORLD STATS,  (2011), Internet Users in the European Union, 

http://www.internetworldstats.com/europa, 15.01.2012. 

 

İPSOS-KMG, (2011), Pazarlama Araştırmaları, http://www.ipsos-kmg.com/pazarlama_arastirmalari, 

19.01.2012 

 

İSTANBUL GAYRİMENKUL DEĞERLEME  (İGD), (2011), Kuzey Kıbrıs Turizm Piyasası Araştırma Raporu, 

www.igd.com.tr, 20.01.2012. 

 

KARAMUSTAFA, K. ve Öz, M. (2010), Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen 

Faktörlerin Başarımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 189-218. 

 



 19 

KARAMUSTAFA, K., Biçkes, D.M. ve Ulama, Ş., (2002), Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin  İnternet 

Web Sitelerini Değerlendirmeye  Yönelik Bir Çalışma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 19, 51-92. 

 

KARASAR, N., (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları. 

 

KATIRCIOĞLU,S. ve Öztürk, İ., (2001), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Turizm Sektörünün Yeri ve 

Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi, Maltepe Üniversitesi, MYO Dergisi, 2. 

 

KIM, S.E., Shaw, T. ve Scneiders, H.,(2003), Website Design Benchmarking Within Industry Groups, Internet 

Research: Electronic Networking Applications And Policy, 13 (1), 17 – 26. 

 

KUZU,Ö. (2010), Termal Otel Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi, Afyon. 

 

LAW, R. ve Hsu, C.H.C. (2005), Customers’ Perceptionf on the Importance of Hotel Web Site Dimensions and 

Attributes, International of Contemporary Hospitality Management, 17 (6), 493-503.  

 

LIANG, K. ve Law, R., (2003), A Modified Functionality Performance Evaluation Model for Evaluating The 

Performance of China Based Hotel Websites. Journal of Academy of Business and Economics, 2 (2), 193-208. 

 

MALHOTRA, N.K. and Birks, D.F. (2007). Marketing Research: An Applied Approach, (3th  Edition). Pearson 

Education Limited. 

 

MURPHY, J., Forrest, E.J., Wotring, C.E. ve Brymer R.A (1996), Hotel Management and Marketing on the 

Internet: An Analysis of Sites and Features, Cornell Hospitality Quarterly, 37(3), 70-82. 

 

MUSANTE, M.D., Bojanic, D.C. ve  Zhang, J., (2009), An Evaluation Of Hotel Website Attribute Utilization 

And Effectiveness By Hotel Class, Journal of Vacation Marketing, Vol.15, 203-215. 

 

ÖZTURAN, M. ve Roney, S.A. (2004). Internet Use Among Travel Agencies in Turkey: An Exploratory Study. 

Tourism Management, 25, 259 – 266. 

 

ÖZTÜREN, A. (2008), KKTC Turizm Sektöründe Bütünleşik Tedarik Zincirinin Konaklama İşletmelerinin 

Performansına Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 

 

 

PALUMBO, F. ve Herbig, P. (1998), International Marketing Tool: Internet. Industrial Management & Data 

Systems. 98 (6), 253 – 261.  

 



 20 

PFAFFENBERG, C. ve Burnett, J.  (2007), Users of Hotel Web Site Reservation Systems: A Demographic 

Profile, The Consortium Journal, 11(2), 51‐60. 

 

RONG, J., Gang, L. ve Law, R.,  (2009), A Contrast Analysis of Online Hotel Web Service Purchasers and 

Browsers, International Journal of Hospitality Management, 28, 466–478. 

 

SCHMIDT, S., Cantallops, A.S. ve Santos, C.P., (2008),  The Characteristics Of Hotel Websites And Their 

Implications for Website Effectiveness, International Journal Of Hospitality Management, 27, 504–516. 

 

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU (2009), KKTC Turizm ve Planlama Dairesi,  , 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_K%C4%B1br%C4%B1s%27taki_oteller_listesi, 02/02/2012.  

 

URAL, A. ve Kılıç, İ. (2011), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık. 

 

WANG, Y. ve Fesenmaier, D. R.  (2006), Identifying The Success Factors Of Web-Based Marketing Strategies:  

An Investigation of Convention And Visitors Bureaus In The United States, Journal of Travel Research, 44(3), 

239 - 249.  

 

YAYLI, A. ve Bayram M. (2009), Web Tabanlı Destinasyon Pazarlaması : İl Kültür Ve Turizm Müdürlükleri 

Websitelerinin Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin. 

 

ZHOU, Q. ve DeSantis, R. (2005), Usability Issues In City Tourism Website Design: A Content Analysis. IEEE 

International Professional Communication Conference Proceedings, Limerick, Ireland, 10-13 July, 789-796. 

 

ZIKMUND, W.G., Babin, B.J., Carr, J.C., Griffin, M. (2009), Business Research Methods, Cengage Learning. 

 

www.kibris.com.tr, 15.01.2012 

  

 

 


