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Bilgisayar yazılım ve donanımları, etkinlik elemanları hizmet
sektörü katalogu, görsel dokumanlar, kırtasiye malzemeleri,
internet ortamı
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen; modül sonunda ölçme aracı uygulayacak, modül
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Turizm işletmeciliğinin temelini konaklama ve seyahat işletmeleri oluşturmaktadır. Turizm
sektörünün yapısı, sürekliliği insan ilişkilerine dayalıdır. Bu nedenle insanın insana hizmeti esastır.
Seyahat ve konaklama hizmetleri modülü, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında
yardımcı hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde seyahat ve konaklama hizmetleri sunan işletmeler hızla gelişmekte ve
değişmektedir. Özellikle, teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler, yaşanan değişmeleri daha da
hızlandırmaktadır.
Bu modül ile seyahat ve konaklama hizmetleri sunan işletmeleri tanıyarak organizasyon
düzenlemekteki yeri ve önemini daha iyi kavrayacaksınız. Bu modül bilgiye araştırarak ulaşmanıza
yardımcı olacaktır. Bununla birlikte ezberden uzak, araştırmacı, paylaşımcı, sosyal, girişken, kendine
güvenen, mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip bireyler olmanıza katkıda bulunmasını amaçlamaktayız.
Bu modülü iyi bir şekilde öğrendiğiniz zaman, ortam sağlandığında, seyahat ve konaklama
hizmetleri konusunda araştırma yaparak doğru hizmeti temin edeceksiniz. Bu da sizin ileride başarılı
bir meslek sahibi olmanızı sağlayacaktır.
Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile ortam sağlandığında seyahat konusunda araştırma yaparak danışman
firmalardan doğru hizmeti temin edeceksiniz.

ARAŞTIRMA





Organizasyonlar için seyahat acentelerinin önemini araştırınız ve sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Seyahat acenteleri ile tur operatörleri arasındaki farklılıkları araştırınız.
Seyahat planlaması yapmanın amacını ve önemi araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Müşteri memnuniyeti için neler yapılmalıdır? Araştırınız.

1. SEYAHAT HİZMETLERİ
Seyahat hizmetleri, organizasyonlar içinde yardımcı hizmet olarak karşımıza çıkar. Çünkü
organizasyon bir bütünlük olayıdır. Bir çok hizmet birleştirilerek bir organizasyon meydana gelir.

1.1. Seyahat Acentelerinin Tanımı ve Önemi
Seyahat acenteleri, insanlara seyahat, konaklama, ulaştırma hizmetleri hakkında bilgi veren,
belli bir komisyon karşılığında tur operatörlerinin paket turlarını pazarlayan, talep olduğunda paket tur
düzenleyen işletmelerdir.
Seyahat acenteleri, içinde konaklama, transfer ve tur hizmetlerinden en az birinin yer aldığı
kongre, konferans, toplantı, fuar, sergi ve benzeri faaliyetleri organize eder.
Türkiye’de seyahat acenteciliği ile ilgili hukuki düzenleme 14.09.1972 tarih ve 1618 sayılı
‘Seyahat Acenteciliği ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’ ile başlamıştır. Böylece seyahat
acenteciliği ve TÜRSAB ( Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) resmî bir statü kazanmıştır. Bu yasaya
göre ülkemizdeki seyahat acenteleri A, B ve C grubu seyahat acenteleri olarak sınıflandırılmıştır. Bir
seyahat acentesi faaliyete geçmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almak
zorundadır. A grubu seyahat acenteleri önce, A geçici işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete
başlayabilirler. B ve C grubu seyahat acenteleri ise doğrudan işletme belgesi alırlar.

1.1.1. Seyahat Acentelerinin Önemi


Seyahat acentelerinin en önemli rolü, aracılık görevi üstlenmeleridir. Örneğin;
organizasyon hizmetleri veren işletmeler seyahat acentelerinden seyahat hizmetlerini
(konaklama, ulaşım, yeme-içme, pasaport, vize işlemleri vb.) talep ederler, acentelerde
organizasyonu düzenleyecek işletme adına bu hizmetleri satın alarak aracı olur.
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Resim 1.1: Seyahat acentesi







Farklı nitelikteki ürünleri tek bir ürün haline getirirler ve bu organizasyon işletmelerine
zaman kazandırır. Örneğin; konaklama, ulaşım, rehberlik vb. gibi hizmet ürünlerini
birleştirip paket hâline getirirler.
Seyahat acenteleri; konaklama ve ulaştırma hizmetlerini organizasyon hizmetleri
düzenleyen işletmeler için daha ucuza satın alırlar. Bu organizasyon işletmelerine
ekonomik avantaj sağlar.
Üretici işletmelerin pazarlama maliyetini azaltmaktadırlar.
Turizm işletmeleri arasında rekabet oluşturarak fiyat artışlarının önlenmesine katkıda
bulunabilmektedirler.
Üreticiler ile tüketiciler arasında iletişim kurarak üretimin verimli olmasına, ihtiyaçlara
göre ürün geliştirilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Örneğin; seyahat acenteleri
yapacakları anketlerle müşterilerin otel odaları ve yemek servisi ile ilgili şikâyetlerini
öğrenerek otel işletmelerine öneride bulunurlar.

1.2. Seyahat Acenteleri ve Tur operatörleri
Seyahat acenteleri tur operatörlerinin oluşturmuş oldukları turları, belirli bir komisyon
karşılığında satarlar. Ama Türkiye’de tur operatörleri, seyahat acentesi bünyesinde faaliyet
göstermektedirler. Organizasyon işletmeleri seyahat acentelerinden hizmet satın almak için iş birliğine
girerler. Tur operatörü organizasyon şirketi için gerekli hizmetleri (konaklama,ulaşım vb) satın alır.
Kısaca tur operatörleri; seyahat ve turizm talebinin oluşmasından önce ulaşım, konaklama ve diğer
turistik ürünleri birleştirerek gezici ve belirli bir merkezde konaklama amaçlı turlar düzenleyen ve bu
turları belli bir ücret karşılığında seyahat acenteleri aracılığı ile sunan işletmelerdir.

1.2.1. Seyahat Acentesinin Bölümleri


Satın Alma Bölümü: Bu bölüm seyahat acentelerinin seyahat ve turizm ürünü üreticisi
olan diğer işletmelerle bağlantısını sağlar ve ilişkilerini düzenler.



Satış Bölümü: Acentenin ürettiği ya da satışı için aracı olduğu ürünlerin satışı
hizmetlerini yürüten bölümdür. Bu bölümün yöneticisi satış müdürüdür ve müdürün
astları; ulaştırma / bilet elemanları, toplantı, kongre, fuar sorumluları yer alır.



Pazarlama Bölümü: Seyahat acentelerinin pazarlama bölümünde çalışanlar, işletmenin
ürünlerini etkin bir şekilde pazarlama işlemlerini yürütürler. Toplantı, kongre, fuar
yöneticisi bu bölümde çalışır.
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Operasyon Bölümü: Acentenin ürettiği hizmetlerin fiilen gerçekleştirildiği bölümdür.



İnsan Kaynakları Bölümü: Bu bölüm iş görenlerin planlaması, seçilmesi, yerleştirilmesi
ve eğitilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.



Muhasebe ve Finans Bölümü: Seyahat acentesinin tüm parasal konularıyla ilgilenen
bölümdür.

Operasyon
Bölümü

Muhasebe
Finans
Bölümü

Satış
Bölümü

YÖNETİCİ

Satın
Alma
Bölümü

İnsan
Kaynakları
Bölümü

Pazarlama
Bölümü

Şekil 1.1:Seyahat acentesinin ana bölümleri

1.3. Seyahat Planlaması
Organizasyon işletmeleri seyahat acentelerinden hizmet satın almayı bir plan doğrultusunda
yapar. Bu tür seyahat planlamasında öncelikle kişi sayısı önemlidir. Organizasyonun hitap ettiği
kesime yönelik pazar araştırması yapılır. İlgili fuarın hitap ettiği işletmelere ve kişilere organizasyon
hakkında bilgi gönderilir. Katılımcı sayısına göre planlama hazırlanır. Örneğin katılımcı sayısı 50 kişi
ise önce organizasyonun olacağı bölgede otel araştırması yapılır.
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Organizasyonun gerçekleşeceği yer yakınındaki konaklama işletmeleriyle yazışılıp fiyat alınır.
Otellerin verdiği oda fiyatı ile yerel acentelerden alınan fiyatlar karşılaştırılır ve uygun olan fiyat
teklifi seçilir. Genelde fuarlar iş adamlarına hitap ettiği için lüks oteller ve single odalar tercih
edilmektedir. Otel ile organizasyonun gerçekleşeceği yer ile ilgili yerel transferler genelde seyahat
acentesinin planlamasında yer almaktadır. Ulaşım içinde aynı yol izlenmektedir.
Ulaştırma firmalarıyla yazışarak uygun uçuş günü, saati ve fiyatı araştırılır; bu teklifler
doğrultusunda uygun ve kaliteli hizmet satın alınarak anlaşma yapılır. Genelde zaman tasarrufu olduğu
için ulaşımda uçak tercih edilmektedir. Havaalanı ile otel arasındaki transfer genelde seyahat acentesi
tarafından gerçekleştirilir.

1.4. Rezervasyon İşlemleri
Rezervasyon; işletmelerin ürünlerini satın almak üzere önceden yapılan yer ayırtma işlemi
anlamına gelmektedir. Seyahat işletmeleri organizasyonlar için konaklama işletmelerinde oda,
ulaştırma işletmelerinde ( tren, gemi, otobüs, uçak) yer, yiyecek-içecek işletmelerinde masa ayırtma
işlemlerini rezervasyon yaparak gerçekleştirir. Bu işlemlerin tümü seyahat acenteleri tarafından yerine
getirilir.
Rezervasyon işlemleri farklı yöntem ve araç kullanılarak yapılabilir, ancak esas olan yapılan
rezervasyonun herhangi bir yolla belgelendirilmesidir. Rezervasyonlar telefon, mektup, telgraf, teleks,
faks, yüz yüze, internet veya merkezi bilgisayar sistemiyle yapılabilmektedir. Rezervasyon süreci
talebin geldiği anda başlamakta, rezervasyon talebine gerekli bilgiler alınıp kayıt edilmektedir.
Yapılan kayıtlar rezervasyonun yapılacağı kuruluşa göre listelenmekte ve zaman geldiğinde karşılayıcı
acenteye ya da ürünün alınacağı kuruluşa iletilmektedir.
Örneğin bir fuar için alınan kayıt ve rezervasyonda konuk ile ilgili olarak şu bilgiler yer
almalıdır:











Firma adı
Telefon ve faks numarası
Adres
Vergi dairesi/vergi numarası
Katılımcı isimleri ve telefon numaraları
İstenilen oda tipi ve adeti
İstenilen ulaşım tipi
Özel istekleri
Ödeme şekli
Pansiyon durumu

Yukarıda sıralanan bilgilerin kayıt edildiği rezervasyonlar listelenip oda listeleri hazırlandıktan
sonra ilgili işletmeye gönderilir. Eğer bahsi geçen rezervasyonlar doğrudan konaklama işletmesine
değil de karşılayıcı aracı acenteye gönderiliyorsa, transfer ve yolcuların hangi taşıma aracıyla yolculuk
yapacakları varış saatlerinin yazıldığı transfer listeleri de gönderilir. Gönderme işlemleri periyodik
olarak çeşitli iletişim araçları kullanılarak yapılabilir. Konaklama işletmeleriyle doğrudan çalışan
seyahat acenteleri, aralarındaki sözleşme hükümlerinde yazılı kurallar dâhilinde hareket etmeleri
gerektiğinden belirli sürelere dikkat etmelidirler. Bu durum olası bir takım sorunların oluşmasını
önleyecektir. Karşılayıcı acente, kendisine ulaşan dokümanlardan rezervasyonların son durumlarını
kontrol eder ve o grup ya da yolcu ile ilgili işlemleri yapmaya başlar. Bu işlemler sırasıyla;
rezervasyon, operasyon, ev sahipliği ve son olarak muhasebe işlemleri olarak sonuçlanmaktadır.
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Seyahat acentesinde görevli rezervasyon elemanları ellerindeki listelere göre gerekli
rezervasyon işlemlerini yaparlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu yapılan
rezervasyonların eksiksiz bir biçimde yapılıp yazılı konfirmasyonlarının (onaylarının) alınmasıdır. Bu
karşılıklı iletişimde bilgi kayıplarını önleyici form kullanma, karşı teyit ve kontrol etme vb. değişik
teknikleri kullanılmaktadır.

VARIŞ
ÖNCESİ
Transferi

VARIŞ

ÇIKIŞ

Rezerv
asyon
Geliş
Dönüş Transferi Hesapların Ödenmesi

KONAKLAMA

Ev Sahipliği

MUHASEBE

Şekil 1.2 : Seyahat acentesi konuklarının tur süreci

Rezervasyon işlemleri yapıldıktan sonra konukların karşılanmasıyla başlayacak olan operasyon
sürecine sıra gelmektedir. Karşılama işlemleri gerçekleşmeden önce transfer listeleriyle rezervasyon
listeleri tekrar karşılaştırılır ve listeler operasyonu gerçekleştirecek olan bölümün görevlilerine iletilir.
Operasyon bölümü kendi iç iş akış sürecine göre planlamaları yapar ve en optimum şekilde karşılama
işlemlerini planlar.
Aşağıda fuar organizasyonu için, kayıt ve rezervasyon formu örneği bulunmaktadır. İnceleyiniz.

KAYIT VE REZERVASYON FORMU
FİRMA ADI

:

TELEFON & FAKS

:

ADRES

:

VERGİ DAİRESİ/NO

:

KATILIMCI İSİMLERİ

:

KATILIMCI GSM NO

:

ODA DURUMU

:

..........adet tek kişilik oda ..........adet çift kişilik oda

Paket Program harici:
Tek yön iç hat uçak bileti
Gidiş-dönüş iç hat uçak bileti
........................................................................................iç hat bağlantı uçuşu almak istiyoruz
VİZE İSTİYORUM :
TOPLAM ÖDEME

EVET

HAYIR
: ……....……................... EURO

7

Son Başvuru

:

13.04.2006

Son Ödeme

:

13.04.2006

Firmamız tarafından rezervasyon şartları (toplam 3 sayfa) okunup kabul edilmiştir.
Yetkili Adı / Soyadı

:

Kaşe & İmza

:

*Formun doldurulup en geç 13.04.2006 tarihine kadar 0-312-425 80 06 No’lu faksımıza gönderilmesi
önemle rica olunur.
*Bu form imzalandıktan sonra sözleşme yerine geçer. Bu sözleşmeden doğacak herhangi bir ihtilafın
vukuunda Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
Meşrutiyet Cad. 29/8 Kızılay-ANKARA
Tel: 312-610 80 45 pbx / Fax: 312-620 80 06

Şekil 1.3: Rezervasyon tablosu

1.5.Yazışmalar ve Yasal İşlemler
Seyahat işletmeleri organizasyon hakkında bir çok kurum ve kuruşla yazışmalar yaparak gerekli
yasal düzenlemeleri katılımcı firma veya kişi adına gerçekleştirirler. Örneğin, konaklama
işletmeleriyle oda alımı, ulaştırma işletmelerinden koltuk alımı, konsolosluklar, bakanlıklar vb.
Özellikle; gerek yurt içi gerekse yurt dışı organizasyonlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
yapılan yazışmalarda bakanlığın desteği alınır. Seyahat acenteleri gümrük, pasaport, vize vb. hakkında
bilgilendirme yaparlar. Eğer ülkeler arası farklı bir anlaşma yoksa, yurt dışına giden bir yolcunun
gümrük ile ilgili konularda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Yolcular ülkeleri dışında yaptıkları
yolculuklarda kişisel araç ve gereçlerini beraberlerinde götürebilirler. Bazı gümrük rejimlerine bağlı
olan bu eşya listesi resmi makamlar tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Seyahat acenteleri
ülkelere göre gümrük yasaları konusunda bilgi sahibi olup yolcularını bilgilendirmelidirler.
Vize; bir ülkeye giriş yapabilmek için, o ülkenin temsilciliklerinden yazılı izin alma işlemidir.
Bu izin pasaportun ilgili sayfalarına basılan bir mühür veya etiket yapıştırılarak verilmektedir. Vize
vermekte yetkili makamlar; büyükelçilikler, konsolosluklar, dışişleri bakanlığı ve valiliklerdir. Seyahat
acenteleri katımcı adına vize veren yetkili kurum ile katılımcı adına yazışır. Vize şartlarını ve gerekli
evrakları katılımcıya bildirir. Bazı ülkelere vizeyi seyahat acentesi katılımcı adına alabilirken bazı
ülkeler ise katılımcının bizzat müracaatında vizeyi vermektedir.
Yurt dışına yolculuk yapacak bireyler geçerli bir pasaporta sahip olmalıdırlar. Pasaport
olmadan yurt dışına çıkış ve başka bir ülkeye giriş yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
verilen pasaportlar şunlardır:
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Pasaport Adı
Diplomatik Pasaport
Özel Pasaport
Klasik Pasaport
Hizmet Pasaporttu
Yabancılara
Verilen
Pasaport

Rengi
Kırmızı
Yeşil
Lacivert
Gri
Mavi

Kimlere verilir?
Diplomat ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine
Üst düzey devlet memurlarına
Yurt dışına çıkmak isteyen tüm vatandaşlara
Yurt dışına görev amacıyla çıkan devlet memurlarına
Ülkede yaşayan ancak başka bir ülkeye gitmek isteyen
yabancılara

Bu pasaportlar kişiye çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin; lacivert pasaporta birçok ülke
vize uygulamakta, yeşil pasaporta veya kırmızı pasaporta ise birçok ülke tarafından vize
uygulanmamaktadır. Acente bu konular hakkında gerekli araştırmayı yaparak müşteriye bildirmelidir.
Pasaport almak için, il emniyet müdürlüklerine, nüfus cüzdanı, fotoğraf ve harç yatırılarak 6 aylık, bir
yıllık ve 4 yıllık sürelerle geçerli pasaport alınabilir. Özellikle yurt dışı organizasyonlarda hizmet
alınan seyahat acenteleri vize alma konusunda katılımcılara yazışma ve yasal işlemlerde yardımcı
olmaktadırlar.

1.6. Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyetini ölçmek için çeşitli anketler düzenlenir. Bu anketler değerlendirilerek
istatistikleri alınır. Müşteri memnuniyetini artırmak için doğum günü, yıl başı, bayramlarda
müşterilere ulaşılmaya çalışılır. Özel paketler ve özel geceler düzenlenir.

1.7. Müşteriden Geri Bildirim Alma
Anketlerin sonucunda müşterilerin şikâyet ve istekleri öğrenilir. Bu istekler doğrultusunda
eksiklikler tespit edilerek, giderilmeye çalışılır.
Ulusal ve uluslararası fuar bitiminde müşteriden geri bildirim almak için hazırlanan örnek
anketler bulunmaktadır. İnceleyiniz.
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ANKET FORMU
01- 04 MAYIS 2006

1-Katılımcı firma adı
2-Fuar öncesi hazırlıklar hakkındaki görüş ve önerileriniz
3-Nakliye organizasyonu hakkındaki görüş ve önerileriniz
4- Öz Turizm’in seyahat organizasyonu hakkındaki görüş ve önerileriniz
v

5-Organizatör şirket Güneş Fuarcılık A.Ş.’nin fuar sırasında sunduğu hizmetler hakkındaki görüş
ve önerileriniz
6-Organizasyon hakkındaki görüş ve önerileriniz
7-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün fuara ilgisi hakkındaki görüşleriniz
8-Halkın fuara ilgisini hakkındaki görüşleriniz
9-Fuarda hedeflerinize ulaştınız mı?
10-Şirketinizin fuarda yaptığı iş bağlantıları
11-Şirketinizin Katar pazarından kısa/orta/uzun vadede alacağı sonuçlar
12-Fuara ilişkin genel değerlendirmeniz:
ÇOK KÖTÜ
KÖTÜ
ORTA

İYİ
ÇOK İYİ
MÜKEMMEL

13-Forum A.Ş.’nin düzenlediği diğer fuarlarda yer almayı düşünür müsünüz?
14-Şirketinizin hedef ülkeleri
B Bu anket formu Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
B Bu formu eksiksiz doldurmanız sizlere daha iyi hizmet verebilmemizi sağlayacaktır.
Şekil 1.4:Anket formu
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FİRMA ADI: …………………………………………………………………….
YETKİLİ: ………………………………………………………………………..
1.

Fuarın organizasyon hizmetleri konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

2.

Fuarda görevli personel konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

3.

Daha önce belediye fuarlarına katıldınız mı?

4.

Fuarın yeri ve tarihi konusundaki düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir?

5.

Fuarda hedefinize uygun görüşme gerçekleştirebildiniz mi?

6.

Önümüzdeki yıl bu fuara katılmayı düşünür müsünüz?

7.

Diğer önerileriniz ve düşünceleriniz nelerdir?
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ-1

Internet ve kütüphanede ve ilgili sektörlerde araştırma yaparak doküman toplayınız.
Araştırdığınız yazılı dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Seyahat acentelerini ve tur operatörlerini
araştırınız.
 Seçtiğiniz firmalar hakkında bilgi
toplayınız.
 Özellikleri standartlara en uygun firmayı
tercih ediniz.
 Organizasyona uygun seyahat planlaması
yapınız.
 Seyahat rezervasyonu yapmayı izleyiniz.
 Seçtiğiniz firma ile ilgili CD, resim ve
dokümanları toplayınız.
 Topladığınız bilgileri derleyip rapor
hâline getirdikten sonra öğretmen ve
arkadaşlarınıza sununuz.

 Araştırmalarınızı, seyahat acentelerine
bizzat kendiniz giderek yapınız.
 Araştırmanızı birkaç firma ile görüşüp
tamamlayınız.
 Seyahat acentelerinin deneyimli ve A
grubu olmasına dikkat ediniz.
 Randevu alırken kendinizi ve konunuzu
belirtiniz.
 Giyiminize ve temizliğinize dikkat
ediniz.
 Güler yüzlü ve olumlu iletişim içinde
olunuz.
 Araştırmalarınızda açıklamalarınız açık
ve anlaşılır olmalıdır.
 Sunum sırasında güler yüzlü ve
gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı
olunuz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME-1

UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı çalışmayı
değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
1
2

Evet Hayır

Seyahat acentelerini ve tur operatörlerini araştırdınız mı?
Seçtiğiniz firmalar hakkında bilgi topladınız mı?

3

Özellikleri standartlara en uygun firmayı belirlediniz mi?

4

Organizasyona uygun seyahat planlaması yaptınız mı?

5

Seyahat rezervasyonu yapmayı izlediniz mi?

6

Seçtiğiniz firma ile ilgili CD, resim ve dokümanları topladınız mı?

7

Topladığınız bilgileri derleyip rapor hâline getirdikten sonra
öğretmen ve arkadaşlarınıza sundunuz mu?

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-1

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyerek durumunuzu
değerlendiriniz.
1.

( ) İnsanlara seyahat, konaklama, ulaştırma hizmetleri hakkında bilgi veren, belli bir komisyon
karşılığında tur operatörlerinin paket turlarını pazarlayan, talep olduğunda paket tur düzenleyen
işletmelere ‘Seyahat Acentesi’ denir.

2.

( ) Seyahat acentelerinde; iş görenlerin planlaması, seçilmesi, yerleştirilmesi ve eğitilmesi
faaliyetlerini ‘Operasyon Departmanı’ gerçekleştirir.

3.

( ) Seyahat işletmeleri organizasyon hakkında birçok kurum ve kuruşla yazışmalar yaparak
gerekli yasal düzenlemeleri katılımcı firma veya kişi adına gerçekleştirir.

4.

( ) Rezervasyon işlemleri farklı yöntem ve araç kullanılarak yapılabilir, ancak esas olan yapılan
rezervasyonun herhangi bir yolla belgelendirilmesidir.

5.

( ) Pasaport, bir ülkeye giriş yapabilmek için , o ülkenin temsilciliklerinden yazılı izin alma
işlemidir.

6.

( ) Yurt dışına çıkmak isteyen tüm vatandaşlara verilen klasik pasaportun rengi yeşildir.

7.

( ) Anketlerin sonucunda, katılımcıların şikâyet ve istekleri öğrenilir.Bu istekler doğrultusunda
eksiklikler tespit edilerek giderilmeye çalışılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
E FAALİYETİ–2

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile ortam sağlandığında konaklama konusunda araştırma yaparak
danışman firmalardan doğru hizmeti temin edeceksiniz.

ARAŞTIRMA




Konaklama işletmelerinin organizasyonlardaki yerini ve önemini araştırınız.
Beş yıldızlı bir otelin satış müdürü veya toplantı hizmetleri müdürü ile görüşerek,
organizasyonların otel içindeki yerini ve önemini araştırarak öğretmen ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyetini sağlamanın önemini araştırarak sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KONAKLAMA HİZMETLERİ
Konaklama işletmeleri organizatör değildirler, ancak organizatörlere mekân ve hizmet sunan
yardımcı işletme durumundadırlar. Çünkü organizasyon bir bütünlük olayıdır. Bir çok hizmet
(konaklama, ulaşım, yeme-içme vb.) birleştirilerek bir organizasyon meydana gelir.

2.1. Tanımı ve Önemi
İnsanların seyahatleri esnasında konaklamalarını sağlayan, yeme, içme, eğlenme ve diğer
sosyal ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri bünyesinde bulunduran ticari işletmelere
konaklama işletmeleri denir.
Günümüz konaklama işletmeciliği içerisinde otellerin faaliyet alanı sadece yatak ve/veya oda
satma/kiralama olayı ile sınırlı değildir. Günümüzün konaklama işletmeciliği anlayışındaki otellerde
hizmet ve servisler çok yönlü ve çok amaçlı karakter taşımaktadır. Konaklama işletmelerindeki bu
hizmet ve servisler biçim, tür, büyüklük ve bulunduğu yere göre değişkenlikler gösterebilmektedir.
Konaklama işletmelerinde kurulan fuarlar da bu anlayış içinde yer alan hizmet ve servislerdir.
Bir başka ifadeyle konaklama işletmelerinde fuar ve sergi organizasyonları da oda satışı/kiralaması
gibi bir tür mekân satışı/kiralamasıdır.
Konaklama işletmelerindeki temel hizmet fonksiyonu yatak satışıdır. Diğer hizmetler belli ölçü
ve biçimlerde bu fonksiyona bağlı olduğu gibi bağımsız olarak da sunulurlar. Konaklama
işletmelerinin bazılarında kongreler ve fuarlar için özel mekânlar bulunmaktadır. Bu alanlar orta
büyüklükteki mekânlardan öteye gitmemektedir. Hemen hepsi küçük çaptadır. Konaklama işletmeleri
konferans salonu, balo salonu, restoran gibi çok amaçlı kullanım mekânlarını her zaman dolu
tutabilmek ve lobiler veya koridorlar gibi “birlikte kullanım mekânları” nın belli bir kısmını
değerlendirmek gibi amaçlarla buraları fuarlar için tahsis ederler. Konaklama işletmeleri için öncelikli
hedef mekân satmaktır. Bu nedenden dolayı, otellerde stand kurma malzemeleri bulunmaz. Onlar
kullanıcılara sadece mekânı ve elektrik enerjisini verirler.
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Resim 2.1: Otel

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi konaklama işletmelerinde fuar için tahsis edilen mekân ve
bu amaç için sunulan diğer hizmetler bir bütünlük olayıdır. Fuar ziyaretçileri, otel konuklarına kapalı
olmamakla birlikte çoğunlukla otel dışından gelenlerdir.
Özellikle kongrelerde konu ile ilgili sergi ve/veya fuar açılır. Kongre veya diğer toplantı olayı
da kendi yapısı içinde bütün bir olaydır. Bu iki bütün olay birleşince de kombine bir durum
oluşmaktadır.
Her fuarda kongre, sempozyum, panel gibi toplantıların yapılması, yararının yanında genel
kabul görmüş bir kural gibidir. Bu açıdan olaya bakıldığında fuarlar beraberinde ikinci bir toplantı
olayını getirmektedir.
Bir hizmet sektörü olan turizm sektörü de hizmetlerini satmak için diğer sektörler gibi
fuarlardan yararlanmaktadır. Bunun için çeşitli ulusal ve uluslararası fuarlara katılırlar. Buralarda tur
operatörlerine hizmetlerini sunarlar.
Konaklama işletmeleri fuarlarda organizatör değildirler, ancak organizatörlere mekân ve hizmet
sunan yardımcı işletme durumundadırlar. Bu özellikleri nedeniyle de fuarların en önemli iş
partneridirler. Fuarların gerçekleşmesi bu iş partnerliğine bağlıdır.
Konaklama sektörünün yerleşim merkezine yakınlığı, alan ve mekânların elverişliliği, teknik ve
servis hizmet yeterliliği, sağlanacak ek veya ekstra hizmet olanakları konaklama işletmeleri arasındaki
tercih faktörleri olacaktır.

2.2.Çeşitleri
2.2.1.Otel
Otel müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını karşılayan; ayrıca yeme içme, eğlence ihtiyaçları için
yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyesinde bulundurabilen tesislerdir. Genelde kongre,
konferans, fuar, toplantı organizasyonlarında konaklama işletmesi olarak oteller tercih edilir.
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Resim 2.2: Otel

a) Otel işletmelerinin önemi
Oteller bulundukları ülkede iş görüşmelerinde, toplantılar ve konferanslar düzenlenmesinde
eğlence ve konaklama faaliyetlerinde kolaylıklar sağlamak suretiyle önemli rol oynarlar. Bu anlamda
oteller çeşitli mal ve hizmetler için perakende dağıtım, yeterli haberleşme ve ulaştırma faaliyetleri
kadar ekonomiler ve toplumlar için vazgeçilmez unsurlardır.
Oteller, kendilerine harcama yapabilme olanakları ile gelen ve daha yüksek bir oranda harcama
meyli olan konukları kendine çeken önemli yerlerdir. Konukların yapmış oldukları bol harcamalar
sayesinde yerel ekonomilere hem dolaysız hem de bu harcamaların toplumdaki diğer kişilere
dağıtılması suretiyle dolaylı yoldan önemli ölçüde katkıda bulunurlar.
Oteller yabancı uyruklu konukların döviz bıraktığı önemli merkezlerdir ve bu yönden ülkenin
ödemeler bilançosuna vazgeçilmeyecek katkıda bulunurlar.
Oteller diğer sanayilerin ürünlerine temel teşkil etmeleri bakımından da önemlidir. Otellerin
inşaatında ve modernizasyonunda inşaat sektörü ile ilgili diğer sanayiler için iş imkânları yaratır.
Oteller içinde bulundukları yöre sakinleri için önemli bir ağırlama kaynağı olmaktadır. Otellerin
lokantaları, barları, sportif oyun saha ve salonları, balo, ziyafet, kokteyl, konferans salonları ve diğer
hizmetleri çoğunlukla yöresel müşterileri kendine çeker. Böylece içinde bulundukları toplumun sosyal
merkezleri hâline gelirler.

Resim 2.3:Toplantı salonu
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Otellerin yöresel görevlerinin yanında ulusal ve uluslararası kongre turizmi açısından
yarattıkları faydaları da göz ardı etmemek gerekmektedir.
Otele gelen müşterilerin konaklama, beslenme vb. ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul
eden ekonomik ve sosyal bir işletme olan otellerin başlıca özellikleri şu şekilde özetlenebilir:


Otel işletmeleri zaman satar. Otelin bir odasının 24 saat içinde satılması gerekir. Otel
hizmetlerinin stoklanma özelliği yoktur. Üretildiği ve hazırlandığı anda ve yerde satılması
gerekmektedir.



Otel işletmeciliği insan gücüne dayanır. Otel işletmelerinde gerek hizmet sunmada
gerekse diğer fonksiyonların yerine getirilmesinde, geniş ölçüde insan gücünden
yararlanılır. Otel işletmelerinde, otomasyonun kullanılabileceği alanlar çok sınırlıdır.
Örneğin; muhasebe ve rezervasyon işlemlerinde bilgisayardan yararlanılır. Buna karşılık,
yatakların yapılmasından, yemeklerin hazırlanması ve servisine ve müşterilerin
karşılanmasına kadar birçok hizmet alanında insan gücünden faydalanılır.
Otel hizmetleri, otel personeli arasında yakın iş birliği ve karşılıklı yardımı gerektirir.
Personel arasında sıkı bir iş birliği ve yardımlaşma olmalıdır.




Oteller yalnızca konaklama hizmetini değil yeme-içme, eğlence, organizasyon
düzenlenmesi gibi bir takım ihtiyaçları da karşılar.



Otel, günün 24 saati haftanın 7 günü ve yılın 365 günü (sezonluk oteller hariç) sürekli
hizmet veren işletmelerdir.



Otel işletmeciliği dinamiktir. Otel işletmeciliği, teknolojisiyle ve otelcilik anlayışıyla
devamlı olarak değişiklik gösteren bir endüstridir.



Otelcilik sektöründe sabit maliyet yüksektir. Otel işletmeciliği, içinde bulunduğumuz
yüzyılda tekniğin ilerlemesi ile beraber sürekli olarak değişikliğe uğrayan bir endüstridir.
Herhangi bir otel işletmesinin ilerleyen tekniği takip etmemesi, sürekli olarak gerilemesi o
işletmeye olan ilginin kaybolması demektir. Özellikle kongre, fuar, toplantı düzenlenen
otellerin teknolojiyi en iyi şekilde takip etmesi ve ekipmanlarını yenilemesi
gerekmektedir.

b) Otel işletmelerinde organizasyon yapısı
Organizasyonun bir yönetim aleti olarak etkinliği, yetki ve sorumlulukların akıllıca dağıtımına
ve bunun anlaşılmasına bağlıdır. Organizasyon şeması, işletmenin resmî organizasyon şemasını
gösterir ve her bir departmanının faaliyetlerini aydınlatır. Bu şemalar yetki dağıtımına, yetki
değerlemesine ve personel tayinine yardım eder.
Otelin teşhis edilebilir her fonksiyonu yönetim kontrolünde azami bilgiyi sağlamak amacıyla
ayrı departmanlar hâlindedir. Otel faaliyetlerinin niteliği yüksek derecede departmanlaşmayı
gerektirir. Bu departmanlaşma, çeşitli departmanlar arasında birbirine bağlı bağımsızlık anlayışının
yerleşmesini sağlar. İşletmenin her departmanı toplam amaca kendilerinden beklenen katkıyı
yapmakta eşit etkinlikte çalışır.
Her otel büyüklük, istihdam ettiği personel, izlediği politikalar, faaliyette bulunduğu bina ve
kuruluş yeri, müşterilerine sağladıkları hizmetlerdeki farklılıklar bakımından aynı değildir. Çok tabi ki
işletme büyüdükçe daha fazla ihtisaslaşma olacak ve bunun için daha fazla mevkiler ortaya çıkacaktır.
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Her bir otel işletmesi için tek bir organizasyon yapısı kurmak ve şemasını çizmek olanaksızdır.
Çünkü otel işletmelerinin kuruluş yeri, büyüklüğü, bina planı, personel sayısı, niteliği, izlediği politika
ve hizmetlerin şekli birbirinden farklıdır. Örneğin; çok küçük bir otel işletmesinde müşteri kabul
işlemlerini bir kişi gerçekleştirebilirken büyük bir otel işletmesinde bunun için daha fazla personele ve
işleme ihtiyaç vardır. Fakat, hangi organizasyon şemasına bakılırsa bakılsın, otel işletmeleri temelde
aynı tür işleri yapmaktadırlar ve organizasyon şemalarında görüldüğü gibi çeşitli bölümleri
içermektedir.
Genelde otel işletmeciliğinde idari organizasyonlar otellerin büyüklüklerine göre
planlanmaktadır. Çünkü organizasyonun teşekkülü ve yönetim aleti olarak etkinliği, otelin kapasitesi
ile doğru orantılıdır. Her kuruluş ve işletmenin çeşitli ekonomik ve sosyal amaçları vardır. Bu
amaçların gerçekleşmesi belirli plan, program ve organizasyon içerisinde olur. Otel işletmeciliğinde de
organizasyon, belirlenmiş bir amaca yönelmek ve ulaşabilmek için yapılmaktadır. İşletmecilik amaç
ve faaliyetlerinin başarısı için yönetimde hiyerarşi, yetki devri ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi
kaçınılmaz unsurlardır.
Sonuç olarak, organizasyonlar çeşitli etkilerin altında kalabilir ve birbirinden farklı olabilirler.
Fakat her şeye rağmen çeşitli otel organizasyonlarının tüm oteller için ortak bir yanı mevcuttur. Yine
de amaca giden yolun kısaltılması ve işlerliği açısından organizasyonda yer alan bölümlerin
faaliyetlerinin aydınlatılması gerekmektedir.
c) Otel işletmelerinde faaliyet departmanları
Bu departmanların sayısı otelin türüne ve büyüklüğüne göre değişir. Fakat odalar ve yiyecekiçecek departmanları temeldir. Otelin yan faaliyet departmanları, müşterilere para karşılığında telefon,
çamaşır, kuaför ve hediyelik eşya gibi hizmetlerin sunulduğu bölümlerdir. Çamaşırhane bölümü ise
gelir getiren müşteri çalışmaları ve gelir getirmeyen işletme çamaşırhanesi olarak iki bölüme
ayrılabilir. Faaliyet departmanları hem gelirin sağlandığı hem de maliyetlerin oluştuğu merkezlerdir.
Buralardan sağlanan kârlar, toplam kârı oluşturur. Bu departmanlardan oluşan gelir ve maliyetleri
görebilmek, planlama ve kontrolde yararlanabilmek için departmansal gelir tabloları hazırlamak başarı
(performans) değerlendirmesi için yararlıdır.
 Odalar Departmanı
Odalar departmanı: Resepsiyon, kat hizmetleri ve üniformalı hizmetler (servis-konsierj)
bölümlerinden oluşmaktadır.
Resepsiyon bölümü: Oda satışları yapar. Ön büro hizmetlerini yerine getirir. Müşterilerin
hesaplarını tutar, fatura hazırlar ve alacakları tahsil eder.
Kat hizmetleri bölümü: Müşteri odalarının, koridorların, salonların ve otelin genel temizliği,
yatakların yapılması, kirli çamaşırların değiştirilmesi, mevcut eşyaların temizliği ile uğraşır. Ayrıca;
satışa hazır durumdaki odalar için resepsiyona rapor vermek, tamir ve bakımla ilgili işleri teknik
departmana bildirmekle de sorumludur.
Üniformalı hizmetler bölümü: Müşterilerin karşılanması, eşyaların odalara taşınması ve diğer
hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür.
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 Yiyecek-İçecek Departmanı
Modern otel işletmeleri restoran ve barsız düşünülemez. Yiyecek bölümünün kârlı ve başarılı
çalışabilmesi, büyük ölçüde güçlükler yaratır. Bu nedenle buradaki faaliyetlerin çok iyi kontrolü
gerekir.

Resim.2.4: Restoran

 Yan Faaliyet Departmanları
Otelin tür ve büyüklüğüne göre müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve işletmeye gelir
sağlayan departmanlardır. Telefon, çamaşırhane gibi.
d) Otel İşletmelerinde Hizmet Departmanları
Doğrudan gelir getirmeyen fakat gelir ünitelerini sevk ve idare eden bu ünitelere yardımcı olan
departmanlar, hizmet departmanları içinde yer alır.
 Yönetim Departmanı
Bu bölümde çalışanların faaliyetleri daha ziyade otelin yönetimine ve ilgili hesapları tutmaya
yöneliktir. Otel müdürü ve kendisine bağlı yardımcı elemanlar yönetim departmanını oluşturur.
 Teknik Servis Departmanı
Otelin ısı, ışık, havalandırma gibi işlemleri ile bina ve teçhizattaki onarımlarla uğraşır. Teknik
personel sayısı otelin büyüklüğü ve yaşına göre değişir. Özel teknik elemanlar, bu tür işlerin dışarıda
yaptırılmasından, içeride yaptırılması daha ekonomik olduğu zaman kullanılır.
 Muhasebe Departmanı
Otellerde muhasebe departmanı çoğunlukla iç kontrole yöneliktir. Bu kontrol üç amaçlıdır. İlk
olarak müşterilere yapılan indirim ve alınan paraların müşteri hesaplarına uygun şekilde kaydını
sağlamaktır. İkinci olarak otel personeli tarafından hile ve ihmalciliği önlemektir. Üçüncü olarak,
gereksiz harcamaları takip etmeyi hedef alır.
Oteller, maliyetler ve kontrolü ile yakından ilgilenmek zorunda olduğuna göre organizasyonda
bir kişi bununla sorumlu olmalıdır. Büyük otel ve zincir otellerde bu işle ilgili bir departman vardır.
Ancak bu departmanın maliyeti ile kontrol sisteminin sağlayacağı avantaj arasında bir denge
kurulmalıdır.
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 Çamaşırhane Departmanı
Otelin odalar bölümü ve yiyecek- içecek bölümlerinde yıkanılması gereken çamaşırlar ile
müşteri çamaşırlarının temizlenmesi için faaliyet gösterir. Bu durumda bir maliyet merkezi olduğu
hâlde, dışarıya iş yaptırdığı takdirde gelir de getirebilir. Bu işler, içeride yapılması ekonomik olmadığı
takdirde dışarıda yaptırılır.

2.2.2. Tatil Köyü
Tatil köyü, doğal güzellikler veya arkeolojik değerler civarında kurulan, konaklama yanında
çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı konaklama işletmesidir. Tatil köylerinde en
fazla üç katlı yapılar yer alır. Ayrıca en az 60 oda bulunur. Tatil köylerinde doğal yapının ve yöresel
kültür değerlerinin korunmasına, turistlerin boş zamanlarının değerlendirilmesine önem verilir.

2.2.3. Motel
Motel, motorlu araçlarla yapılan yolculuktan doğan, konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ‘motor’ ve ‘hotel’ sözcüklerinin karışımı olarak ‘motel’ sözcüğü
kullanılmıştır.
Motel, yerleşim merkezleri dışındaki kara yolu güzergâhları, mola noktaları veya yakın
çevrelerinde inşa edilen; motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme, içme, araçlarının
park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama işletmeleridir.

2.2.4. Pansiyon
Pansiyon; konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilmiş, yönetimi basit, müşteriye yeme, içme
hizmeti veren veya müşterilere kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânlarını sağlayan en az 5
odalı konaklama işletmesidir.

2.2.5. Kamping
Kampingler; kara yolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ
gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulur. Genellikle kişilerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme,
içme, dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayan en az 30 ünitelik tesislerdir.

2.2.6. Apart Otel
Apart otel; turizm işletme belgeli otel, tatil köyü içinde yer alan veya bağımsız apartman dairesi
yada villa tipinde konut olarak inşa ve tefriş edilen işletmelerdir.
Apart oteller, müşterilerinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat
ile donatılır.

2.2.7. Dağ Evi (Oberj) Spor ve Avcılık Tesisleri
Dağ evi (Oberj) spor ve avcılık tesisleri; spor ve avcılık turizmine cevap verebilecek en az bir
yıldızlı otel niteliklerini taşıyan konaklama işletmeleridir. İnsanların doğal güzelliklerden
yararlanmaları ve spor yapmaları için kırsal yörelerdeki su kenarlarında, kış ve dağ sporlarına uygun
yörelerde, doğal güzelliklere sahip bölgelerde kurulur. Oberjlerde en fazla 6 kişilik odalar
düzenlenebilir.
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2.2.8. Hostel (Gençlik Yurtları)
Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yeme, içme hizmeti
veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlama imkânı olan tesistir.

2.2.9. Yüzer Tesis
Yüzer tesis Türk karasularında veya limanlarında turizm amaçlı olarak konaklama veya yeme
içme hizmeti veren deniz aracıdır.

2.3. Konaklama Planlaması
Konaklama planlaması gelen rezervasyon talebi ile başlar ve karşılama, yerleştirme, uğurlama,
müşteriden alınan geri bildirimle sona erer.

2.3.1.Rezervasyon İşlemleri
İşletmelerde organizasyon grupları için oda rezervasyonları çeşitli şekillerde yapılabilir. İşletme
için en uygun rezervasyon yönteminin belirlenmesi çok sayıdaki faktöre bağlıdır. Rezervasyon
yöntemi, grubun büyüklüğü, organizasyonun şehirde gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, katılım gönüllü
mü yoksa mecburi mi olduğu işletmenin mevcut politika ve prosedürlerinin ne olduğu gibi faktörlere
bağlıdır.
Günümüzde modern işletmecilik anlayışı içerisinde turizm işletmelerinde de bilgisayarlar
vazgeçilmez birer unsur hâline gelmişlerdir. Gerek yönetim kademelerinde, gerekse ön büro ve
yiyecek-içecek departmanlarında özellikle rezervasyon işlemlerinde bilgisayardan önemli ölçülerde
yararlanılır. Bugün organizasyon düzenlenen ve düzenleyen turizm işletmelerinin hemen hepsinde
bilgisayarlı rezervasyon sistemleri kullanılmaktadır.
Grup rezervasyonları, özellikle organizasyon grupları gibi spesifik ve karmaşık olanları
otellerin çoğunluğu için problem olabilir. Çünkü bu grupların geliş ve gidiş tarihlerinin değişmesi,
farklı oda tipleri ve fiyatları gibi etkenler, olayı karmaşıklaştırır. Grup odaları mümkün olduğu kadar
aynı kattan seçilmelidir. Odalar arasında nitelik olarak farklılıklar olmamalıdır. Tüm bu işlemler iyi bir
bilgisayar sistemi ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu sistemler binlerce rezervasyonu saklayabilir ve
bu kayıtlardan herhangi bir tanesine saniyenin küçük bir diliminde ulaşılabilir. Bu rezervasyon
herhangi bir sistem tarafından sıralanabilir ve güncelleştirilebilir. Ayrıca peşin depozit ödeme işlemleri
kolaylaşır ve iyi bir bilgisayar rezervasyon sistemi şahıslara özel depozito isteme formları dahi
üretebilir.
Organizasyon içindeki rezervasyonlar; otel organizasyonu içerisindeki konumları ve çalışmaları
gereği, doğrudan işletmenin satış müdürü veya toplantı hizmetleri müdürü tarafından yapılır.
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Resim 2.5: Toplantı

Organizasyon düzenlenen işletmelerde rezervasyon departmanında rezervasyon elemanları
tarafından isimlendirilmiş oda listeleri ön kayıt olarak hazırlanır. Bu isimlendirme çalışmasında VIP
(very important person-çok önemli müşteri) ve diğer özelliği bulunan kişilere ve odalarına özellikle
dikkat edilmelidir.
Eğer grup birlikte tesise gelmişse bu misafirler için bloke edilmiş odaların anahtarları grup
başkanına imza karşılığı teslim edilir. Gruptaki kişiler münferit olarak geldiklerinde ise otel giriş
formu doldurulur ve anahtarları verilir. Her katılımcının konaklama işletmesinde bulunan kayıt
formunu doldurması ve imzalaması gereklidir.
Bir resepsiyonistin bir müşteriyi kaydetmesi için yaklaşık 3 dakikaya ihtiyacı vardır. Kongrede
1000 delegenin otel kaydı yapılacaksa 50 saatlik bir süre gerekmektedir. Eğer katılımcıların tamamı
konaklama işletmesine 5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde giriş yapacaksa o durumda da kayıt için 10
resepsiyonistin görev başında olması gerekmektedir.
Katılımcıların daha rahat kayıt yaptırabilmeleri için bazı konaklama işletmelerinde özel deskler
ve alanlar oluşturulur. Böylece lobideki kargaşa, uzun kuyruklar ve yavaş otele giriş (check-in))
işlemleri önlenmiş olur.
Konaklama işletmesindeki toplantı hizmetleri müdürü, toplantı planlayıcısına münferit ya da
otele girişin zamanını mutlaka sormalıdır.
Fuar, kongre ve toplantılarda toplantıyı düzenleyen kuruluşa göre rezervasyonlarda farklılık
görülür.
e) Kurum (Şirket) Toplantıları Rezervasyonları
Kurum yada şirket kongrelerine (toplantılarına) katılım genellikle zorunlu olduğu için ve
katılımcıların isimleri kurum kongre düzenleyicisi tarafından bildirildiğinden otel işletmelerine bu
kişiler yada kuruluşlar tarafından, toplantıya katılacakların oda listeleri gönderilir. O nedenle bu tür
toplantılarda rezervasyon çalışmaları oldukça kolaydır. Ayrıca bu tür toplantılar, katılımın daha önce
belirtilen nedenlerden dolayı zorunlu olmasından en düşük rezervasyon iptaline sahiptir.
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f) Birlik Toplantıları Rezervasyonları
Birlik toplantıları ile ilgili rezervasyonlarda en çok kullanılan iki yöntem söz konusudur:


Organizasyon düzenleyen birliğin organizasyonun ev sahipliğinin bir kısmına katılmasını
kapsar. Bu yöntemde prosedür şöyledir:






Rezervasyon formunu da kapsayan toplantı paketi birlik üyelerine postalanır.
İşletme, rezervasyon formlarını ve depozitolarını toplar. İşletme, bu
rezervasyonların sayı ve tür olarak analizini yapar.
Birlik (dernek) tarafından hazırlanan bir ana plan ve diğer evraklarla birlikte birlik
üyelerine teyit gönderilir.

Organizasyon içerisindeki tüm hizmetlerin ve görevlerin işletme tarafından yerine
getirildiği yöntemde rezervasyon prosedürü şöyle çalışır:




Toplantı paketi her bir birlik üyesine postalanır. Bu paket içerisinde depozito veya
kredi kartı numarasını içeren rezervasyon formu da yer alır.
İşletme rezervasyonları kaydeder ve ilgili üyelere teyit gönderilir. Bunun yanında
başvuru sayısı hakkında birlik bilgilendirilir.
Rezervasyon süresinin sona ermesinden sonra işletme kalan odaları diğer kişilere
satabilir.

2.3.2. Karşılama
Karşılama sürecinin birinci adımını müşteriye gösterilen samimi ve içten bir gülümseme
oluşturur. Karşılama işlemleri, sıcaklık ve yakınlığın profesyonel bir tutum ve teknik bilgi ile
birleşmesini gerektirir.

Resim 2.6: Resepsiyonda karşılama
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Konuk otele geldiğinde danışma elemanı tarafından karşılanır. Bagaj taşıyıcı refakatinde
resepsiyona gelir. Görevli resepsiyon elemanları tarafından güler yüzle ve günün saatine göre iyi
günler, iyi akşamlar vs. selamlanır. Konuğun ismi öğrenilir ve gizlice kara liste kontrol edilir.
Rezervasyonu olup olmadığı sorulur. Rezervasyonu olan konuğun; rezervasyon durum tablosu
(rezervasyon rack) ve rezervasyon listesinde ismi bulunur. Bütün bilgiler dikkatlice incelenir.
Ayırtılan oda tipi, kalış süresi, odanın ücreti ve ödemenin kimin tarafından nasıl yapılacağı belirlenir.
Konuğun odası bloke edilmiş ise odanın hazır olup olmadığı tekrar kontrol edilir.
Konuğa otelden ayrılırken ödemeyi nasıl yapmak istediği nazikçe sorulur. Konuk ödemeyi kredi
kartı ile yapacaksa, kart istenerek gerekli işlem yapılır. Ödemeyi seyahat acentesi yapacaksa ödeme
formu belgesine bakılır. Belgeye göre gerekli işlemler yapılarak konuğa bilgi verilir. Ödemeyi bir
firma yapacaksa, otele daha önce gelen teminat mektubu dosyasından çıkarılarak gerekli işlemler
yapılır ve konuğa bilgi verilir. Konaklama işletmelerinin bir kısmında konuğa anahtar kartı da
verilmektedir. Kartın üzerinde oda numarası, oda ücreti ve çıkış tarihi yazılmıştır. Ayrıca bir takım
bilgilerde arka yüzüne yazmak mümkündür. Bu kart her anahtar istendiğinde resepsiyona gösterilir,
kredi kartı ve bazı ünitelere ücretsiz girişte kullanılan ‘pass kartı’ niteliği de taşır. Organizasyonların
çoğunda katılımcıların konaklama işletmesine geldiği gün hoş geldin kokteyli düzenlenir.

2.3.3. Yerleştirme
Müşteri odasına çıkartılmak üzere bagaj taşıyıcı refakatinde odasına doğru giderken bagaj
etiketine oda numarası yazılır ve bagaj taşıyıcı verilir. bagaj taşıyıcı etiketin bir parçasını bagaja
takar, diğer parçasını ise bagaj odasındaki oda numarası yazılı rafa koyar ve bagaj defterine kaydeder.
Genelde iki bagaj taşıyıcı tarafından yürütülebilecek bu çalışma, tek bagaj taşıyıcı olması hâlinde
bagaj konuğun odasına çıkarıldıktan sonra kayıt etme şeklinde yapılmaktadır.
Konuk odasına çıkarıldığı zaman bagaj taşıyıcı tarafından kapı açılır ve müşterinin önce odaya
girmesi sağlanır. Odanın ışıkları yakılır. Müşterinin bagajları bagajlığa yerleştirilir. Oda içerisinde
müşterinin hizmetine sunulan diğer ekipmanlarında (emanet kasalar, klima, buzdolabı, televizyon gibi)
çalışma esasları konuğa izah edilir. Ayrıca konaklama işletmesini hizmet ve ekstra servisleri, yemek
saatleri ve ücretsiz hizmetlerde müşteriye açıklanır. İyi dileklerle müşteri odaya yerleştirilmiş olur.

2.3.4. Ağırlama
Konaklama işletmesi içerisinde, müşteri en iyi şekilde ağırlanmaya çalışılır. Konaklama
işletmesi içinde kalındığı sürece, işletmenin tüm imkânları en iyi şekilde müşterinin hizmetine sunulur.
Konaklama işletmeleri kendi bünyesinde birçok hizmet (bar, disko, çocuk bakıcısı, sauna, masaj,
güzellik salonu, golf, tenis vb.) vermektedir. Ön büro görevlileri işletmede verilen servis ve
hizmetlerin özellikleri, fiyatları hakkında katımcıyı bilgilendirir.
Katılımcılar genellikle belirli bir gelir ve kültür düzeyine sahip kişiler olduğu için en iyi
konaklama imkânı verilmeye çalışırlar. Katılımcıların konakladığı odalar teknolojik imkânlarla
donatılmaya çalışılır. Hijyenik olmasına çok dikkat edilir. Konaklama işletmesinin katılımcılara
vermiş olduğu iyi hizmet, onlara verilen değeri gösterir. Konaklama sırasında müşteriye şu
hizmetlerde verilir:
Anahtar izleme: Resepsiyon personeli oda anahtarlarının izlenmesi ve denetimini yapar.
Müşterinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında anahtar denetiminin önemi büyüktür.
Otel dışına çıkan müşterilerin anahtarları resepsiyonda koruma altına alınır ve müşteri
otele geldiğinde kendisine anahtarı verilir. Müşteri anahtarını otelin herhangi bir yerinde
kaybedebilir. Kaybedilmesi durumunda odanın kilidi değiştirilir, anahtar kartı
kullanıyorsa yeni kodlanmış bir anahtar müşteriye verilir.
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 Posta ve mesajların ulaştırılması: Konaklama sırasında müşteriye gelen paket, mektup ve
mesajların muhafaza edilmesi ve müşteriye zamanında ulaştırılmasından resepsiyon
personeli sorumludur. Acil mesajlarda, mesaj ileticisi müşterinin adının yazılı olduğu bir
pano ile müşteriyi otel içinde arayarak mesajı iletirler. Müşterilerin mektuplarını postaneye
götürme hizmeti de verilir.


Telefon hizmeti: Müşteri odasından dışarıyı arayabilir veya dışarıdan müşteriye telefon
gelebilir. Müşteriye gelen telefonlar, müşteri odasında yoksa, not edilir ve müşteri
geldiğinde ona iletilir.



Uyandırma hizmetleri: Organizasyonlar genellikle iş amaçlı olduğu için katılımcılar
zamana daha duyarlıdırlar. Bu nedenle konaklama işletmeleri, konaklayan müşterilerine
uyandırma hizmeti verir. Müşterilerin oda numaraları ve uyandırılmak istendikleri saat
not edilir ve zamanı geldiğinde misafir uyandırılır.



Temizlik hizmeti: Misafir odada kaldığı sürece odası kat hizmetleri tarafından en iyi
şekilde temizlenir. Bitmiş olan malzemeler (şampuan, sabun, tuvalet kâğıdı vb.)
yenilenir,.

Resim 2.7: Temizlenmiş oda



Servis hizmeti: Odaların mini barı her gün kontrol edilerek eksikler tamamlanır.
Organizasyonlar genellikle birinci sınıf işletmelerde gerçekleştiği için 24 saat oda servisi,
doktor ve hemşire hizmeti verilir.

2.3.5. Uğurlama
Genelde organizasyonlarda bir gün önceden katılımcılara ayrılma kokteyli veya gala gecesi
organize edilir. Konaklama işletmesinde kalan diğer misafirler bu kokteyle veya gala gecesine
katılmazlar. Bu organizasyon otelin ayrı bir alanında gerçekleştirilir. Bu tür uğurlamalarda
organizasyonu düzenleyen şirket katılımcılara çeşitli promosyonlar, hediyeler takdim eder. Bunlar
genellikle üzerinde organizasyon konusuyla ilgili amblem bulunan kalem, çanta, havlu vb.dir. Bazen
de konaklama işletmesi de katılımcılara konaklama işletmesinin amblemi bulunan çeşitli hediyeler
verebilir.
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2.4. Yazışmalar ve Yasal İşlemler
Organizasyon öncesi organizasyon hizmetleri sorumlusu ile konaklama işletmesinde bulunan
toplantı hizmetleri müdürü arasında organizasyon hakkında çeşitli yazışmalar olur. Yazışmalar
sonrasında bir dizi buluşma ve görüşmeler yapılabilir. Organizasyon öncesi toplantı yapmanın en
önemli sebeplerinden biri de oda fiyatlarının ve yiyecek-içecek fiyatlarının belirlenmesidir. Yapılan bu
toplantıda oda fiyatları ve yiyecek-içecek fiyatları dışında şu konular üzerinde de görüşme yapılır:












Otele giriş işlemleri
Toplantı odası düzenlemeleri
VIP müşteriler ile ilgili davranışlar
Başlangıç ve bitiş zamanları
Görsel ihtiyaçlar
Masa dekorasyonları
Toplantıda kullanılacak donatımlara personel tahsisi konuları
Dernek ya da birlik kuralları
Son dakika değişiklikler
Boş zaman faaliyet tercihleri
Grubun yemek alışkanlıkları

Organizasyon şirketi ile konaklama işletmesi organizasyonun şartları hakkında sözleşme yapar.
Bu sözleşmelerde genellikle aşağıdaki maddeler yer alır.











Sözleşme tarihi
Sözleşme taraftarları
Kişi sayısı
Oda sayısı ve türü
Ödeme koşulları
Kullanılacak menü
Konaklama süresince yapılacak aktiviteler (toplantı saatleri, yemek saatleri, çay saati vb)
İhtiyaç duyulan ekipman
Hoş geldin kokteyli ve ayrılmada gala yemeği
Sözleşmeye uyulmadığı takdirde dava açılabilecek mahkemeler

2.5. Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyetinin sağlanması için mutlaka müşteri şikâyetleri dikkate alınmalıdır.
Konaklama işletmeleri, çok farklı amaçlarla seyahat eden, beklentileri oldukça farklı olan, değişik
coğrafi bölgelerden gelen insanlara hizmet eden birimlerdir. Bütün işletmeler, müşterilerini memnun
etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalarına karşın herkesi her zaman memnun
etmek mümkün olmamaktadır. Konaklama hizmetleriyle ilgili müşteri şikâyetlerinin olması, yapılan
işin doğal bir parçasıdır. Müşteri şikâyetlerinin hızlı ve özenli bir şekilde giderilmesi, işletme
hizmetlerinin niteliğine önemli bir katkı sağlar.
Şikâyetlerle doğru şekilde ilgilenme, işletme genelinde hizmetlerin daha sorunsuz ve etkin bir
şekilde yapılmasını sağlar. Müşteri şikâyetleri çoğunlukla, gerçek sorunlara işaret eder. Bu sorunların
giderilmesi ise işletmenin performansının geliştirilmesine ve müşterilerin daha iyi hizmet almasına
yardımcı olur.
Şikâyet konusu olan sorunlar tüm departmanlardan kaynaklanabilir. Buna karşın ön büro,
müşterilerin şikâyetlerini ilettikleri yer konumundadır.
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Müşteri şikâyetleri ile ilgilenilmediğinde çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.
Bunlar;




Organizasyon sorumlusunun ve müşterilerin memnuniyeti azalmaktadır.
Konaklama işletmesi önlem almasa aynı şikayetler süreklilik kazanır ve organizasyon
şirketleri aynı otelle çalışmak istemezler.
Müşteri işletmeye bir daha gelmeyebilir ve bunu yakın çevresine anlatabilir.

Müşteri şikâyetleri ile ilgilenirken yalnızca bir sorunla değil, bir insan ve o insanın duygularıyla
ilgilenildiği unutulmamalıdır. Soruna müşterinin bakış açısından bakarak empati duygusu harekete
geçirilmelidir. Müşteriye sorununa ilişkin çözüm sürecinin takip edileceği konusunda güven
verilmelidir. Sorunun çözümü sonrasında müşteri rahatsız edilmeden duyguları ve memnuniyeti
öğrenilmelidir.

2.5.1. Müşteri ile İletişim
Müşterilerin otel hakkında ilk izlenimlerini edindiği yerin ön büro olmasından dolayı ön büroda
müşterilerle kurulacak etkin bir iletişim ayrı bir önem taşımaktadır. Ön büro personelinin müşteride
bırakacağı olumlu ya da olumsuz izlenimin ömrü de uzun olacaktır. Bu anlamda müşterilerde olumlu
izlenimler yaratmanın sırrı, ön büro çalışanları ile müşteriler arasında kurulacak profesyonel ilişkilerde
yatmaktadır.
Ön büro, müşteri ile konaklama işletmesi arasındaki iletişim noktasıdır. Bu nedenle ön büro
çalışanları, müşterilerin konaklamaları süresince kendilerini ayrıcalıklı, konforlu ve huzurlu
hissetmesini sağlayacak profesyonel hizmet sunma yöntemlerini bilmek zorundadır.
Müşteri tatmini, işletmelerin başarısının temel göstergesidir. Artan rekabet, yükselen müşteri
duyarlılığı ve müşteriyi tatmin edecek bir hizmet düzeyinin sunumu, konaklama işletmelerinin karşı
karşıya kaldığı en önemli sorundur. Hizmet kalitesinin yükseltilmesinde ön büro çalışanlarının
profesyonel müşteri ilişkileri kurması önem arz etmektedir. Çünkü burada yapılan bir hatanın telafisi
ya imkânsız ya da oldukça külfetlidir.
Ön büro personelinin müşterilerle iletişiminde uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmaktadır:








İyi bir dinleyici olmak
Durumu farklı biçimde ifade etmek
Duyguları sezinlemek
En doğru ifadeyi kullanmak
Ben kelimesini kullanmak
Vücut dilini kullanmak
Konuşurken kendine güvenmek

2.5.2. Müşteriden Geri Bildirim Alma
Konaklama işletmelerinin performans değerlendirme kriterlerinden biri de müşteri
memnuniyetinin yükseltilmesidir. Bu nedenle müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin hangi oranda tatmin
edildiğinin ölçülmesi gerekmektedir. Doluluk oranlarındaki artış ve azalışlar, müşteri memnuniyet
düzeyinin dolaylı bir göstergesi olmakla birlikte, doluluk oranlarını etkileyen başka pek çok dışsal
değişken bulunmaktadır. Konaklama işletmesi yönetiminin müşteriden geri bildirim alma yollarından
biri, otelde konaklayan müşterilere mektup yazarak müşterilerin deneyimlerini sorgulamalarıdır.
Bunun en özgün şekli, müşterilerin herhangi bir talep olmaksızın kendi yorumlarını işletmeye
bildirmesidir ancak; müşterilerin çok az bir kısmı evine döndükten sonra oturur ve mektup yazar.
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Sunulan hizmetlerin tatmin ediciliğini saptamanın en kolay ve basit yolu müşteriye doğrudan
sormaktır. Ancak alınan yanıtlar gizli tutulmalıdır. Müşteri görüşlerini elde etmenin en iyi şekli
‘müşteri anketleri’ ni kullanmaktır. Bu anketler genelde müşteri odalarına ya da ön büro bankosuna
bırakılır. Bütün müşterilerden yanıt alınamamakla birlikte anketi yanıtlayanlardan elde edilen bilgiler
yeterli veri sağlayacaktır.
Müşteri memnuniyet düzeyini ölçmek üzere hazırlanan bu anketler;






Mümkün olduğunca kısa, anlaşılır ve doldurulması kolay,
Müşteriyi sadece bir işaret koymaya yönlendirmekten çok, görüş bildirmeye yöneltici,
Müşteriyi ismini bildirmeye zorlamayan,
Müşteri şikâyet ve isteklerinin dikkate alınacağını vurgulayan kesin bir ifade içeren,
Sağladığı bilgilerden dolayı müşteriye teşekkür eden bir içeriğe sahip olmalıdır.

Günümüzde yönetim yaklaşımlarındaki yeni gelişmeler müşteri memnuniyetinin
değerlendirilmesi konusuna ayrı bir önem vermektedir. Müşteri odaklılık kapsamında müşterilerin
mevcut istek, beklenti ve gereksinimlerine ek olarak gelecekte ihtiyaç duyabileceği ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
Konaklama sektöründe artan rekabet, müşterinin konaklama işletmesine olan sadakatinin
önemini ortaya çıkarmaktadır. Sadık müşteriler, konaklama işletmesinin olumlu reklamını yapmakta,
potansiyel sorunları zamanında yönetime iletmekte ve konaklama işletmesi gelirlerine olumlu katkıda
bulunmaktadırlar. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi sonucunda elde edilen bilgiler, sadakati artırma
amacıyla kullanılmalıdır. Müşteriden alınan geri bildirimlerde eksiklikler ve yanlışlar saptanarak
giderilmeye çalışılır ve en iyi hizmeti vermek için çalışmalar yapılır.
Aşağıda müşteri memnuniyetini ölçmek için hazırlanmış, müşteri anket formu örneği
verilmiştir. İnceleyiniz.
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…………Oteli Müşteri Anket Formu
Katkılarınız, hizmetimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır.
Lütfen ilgili kutuya (X) işareti koyunuz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Çok İyi Orta Yetersiz
A.ÖN BÜRO
İyi
1.Acentenizin otelimiz hakkında verdiği bilgi
2.Kayıt işlemlerinin çabukluğu
3.Ön büro personelinin nezaketi
4.Ön büro personelinin samimiyeti ve ilgisi
5.Ön büro personelinin yabancı dile
hâkimiyeti
6.Mesaj hizmeti
7.Uyandırma hizmeti
8.Müşteriye refakat hizmeti
9.Ön büro personelinin hizmete hazır olma
durumu
10.Kayıt sırasında tesis hakkında verilen
bilgi
11.Talep edilmesi hâlinde çevre hakkında
verilen bilgi
12.Çıkış işlemlerinin çabukluğu
B.ODA SERVİSİ
13.İlk varışınızda oda temizliği
14.Kalış süresince oda temizliği
15.Kat personelinin nezaket ve ilgisi
16.Oda için ödenen paranın karşılığında
alınan değer
17.Oda içi ısıtma/soğutma
18.Odalarda arıza giderme çabukluğu
C.REKREASYON
19.Spor alanlarının yeterliliği
20.Fittnes merkezinin yeterliliği
21.Alışveriş merkezindeki hizmetlerin
yeterliliği
D.ANİMASYON
22.Animasyon programlarının doyuruculuğu
23.Animasyon programlarının çeşitliliği
Eklemek istediğiniz varsa, lütfen belirtiniz.
Şekil 2.1. Müşteri anket formu
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Çok
Yetersiz

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ-2

Internet ve kütüphanede ve ilgili sektörlerde araştırma yaparak doküman toplayınız.
Araştırdığınız yazılı dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 Konaklama işletmelerini araştırınız.
 Seçtiğiniz firmalar hakkında bilgi
toplayınız.
 Organizasyona uygun konaklama
planlaması yapınız.
 Konaklama rezervasyonu yapmayı
izleyiniz.
 Seçtiğiniz firma ile ilgili CD, resim ve
dokümanları toplayınız.
 Topladığınız bilgileri derleyip rapor
hâline getirdikten sonra öğretmen ve
arkadaşlarınıza sununuz

Öneriler
 Araştırmalarınızı, konaklama
işletmelerine bizzat kendiniz giderek
yapınız.
 Araştırmanızı birkaç konaklama işletmesi
ile görüşüp tamamlayınız.
 Araştırmanızı beş veya dört yıldızlı
otellerde yapınız .
 Randevu alırken kendinizi ve konunuzu
belirtiniz.
 Giyiminize ve temizliğinize dikkat
ediniz.
 Güler yüzlü ve olumlu iletişim içinde
olunuz.
 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar
bulunuz.
 Araştırmalarınızda açıklamalarınız açık
ve anlaşılır olmalıdır.
 Sunum sırasında güler yüzlü ve
gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı
olunuz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME-2

UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı çalışmayı
değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
1
2

Evet Hayır

Konaklama işletmelerini araştırdınız mı?
Seçtiğiniz firmalar hakkında bilgi toplayınız mı?

3

Organizasyona uygun konaklama planlaması yaptınız mı?

4

Konaklama rezervasyonu yapmayı izlediniz mi?

5

Seçtiğiniz firma ile ilgili CD, resim ve dokümanları topladınız mı?

6

Topladığınız bilgileri derleyip rapor hâline getirdikten sonra öğretmen ve
arkadaşlarınıza sundunuz mu?

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyerek durumunuzu
değerlendiriniz.
1.

( ) Konaklama sektörünün yerleşim merkezine yakınlığı, alan ve mekanların elverişliliği, teknik
ve servis hizmet yeterliliği, sağlanacak ek veya ekstra hizmet olanakları konaklama işletmeleri
arasındaki tercih faktörlerinden değildir.

2.

( ) Otellerde, kat hizmetleri bölümü; müşteri odalarının, koridorların, salonların ve otelin genel
temizliği, yatakların yapılması, kirli çamaşırların değiştirilmesi, mevcut eşyaların temizliği ile
uğraşır. Ayrıca; satışa hazır durumdaki odalar için resepsiyona rapor vermek, tamir ve bakımla
ilgili işleri teknik departmana bildirmekle de sorumludur.

3.

( ) Konuk otele geldiğinde danışma elemanı tarafından karşılanır. Bagaj taşıyıcı refakatinde
resepsiyona gelir. Görevli resepsiyon elemanları tarafından güler yüzle ve günün saatine göre
(iyi günler, iyi akşamlar vs.) selamlanır.

4.

( ) Organizasyonun düzenlendiği otelde, ön büro görevlileri, işletmede verilen servis, hizmet
özellikleri ve fiyatlar hakkında katımcıyı bilgilendirmezler.

5.

( ) Organizasyon hizmetleri sorumlusu ile konaklama işletmesinde bulunan toplantı hizmetleri
müdürü arasında toplantı yapmanın en önemli sebeplerinden biri de oda fiyatlarının ve yiyecekiçecek fiyatlarının belirlenmesidir.

6.

( ) Konaklama işletmesinde ön büro personeli, müşterinin sorunlarıyla fazla ilgilenmemeli
kendi işiyle meşgul olmalıdır.

7.

( ) Müşteri görüşlerini elde etmenin en iyi şekli ‘müşteri anketleri’ ni kullanmaktır. Bu anketler
genelde müşteri odalarına ya da ön büro bankosuna bırakılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise modül değerlendirmeye geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI
A-Aşağıdaki soruları cevaplayarak modülde kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.
1.

Seyahat acenteleri faaliyete geçmeden önce işletme belgesini nereden alırlar?
A) Kültürel ve Turizm Bakanlığı
B) TÜRSAB
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2.

Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentelerinin departmanlarından biri değildir?
A) Operasyon
B) Pazarlama
C) Satın alma
D) Teknik servis

3.

Bir ülkeye giriş yapabilmek için, o ülkenin temsilciliklerinden alınan yazılı izne ne denir?
A) Pasaport
B) Vize
C) Gümrük
D) Giriş Kartı

4.

Müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını karşılayan; ayrıca yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için
yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyesinde bulunduran konaklama tesisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Pansiyon
B) Otel
C) Motel
D) Apart Otel

5.

Aşağıdakilerden hangisi, müşteri memnuniyet düzeyini ölçmek üzere hazırlanan anketlerin
özelliği olamaz?
A) Mümkün olduğunca kısa, anlaşılır ve doldurulması kolay
B) Müşterinin görüş bildirmesine olanak vermeyen
C) Müşteriyi ismini bildirmeye zorlamayan
D) Müşteri şikâyet ve isteklerinin dikkate alınacağını vurgulayan
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B- Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
6.

( ) Odalar departmanı resepsiyon, kat hizmetleri ve üniformalı hizmetler (servis-konsierj)
bölümlerinden oluşmaktadır

7.

( ) Konaklama sektörünün yerleşim merkezine yakınlığı, alan ve mekanların elverişliliği, teknik
ve servis hizmet yeterliliği, sağlanacak ek veya ekstra hizmet olanakları konaklama işletmeleri
arasındaki tercih faktörleri olacaktır.

8.

( ) Konuk otele geldiğinde genel müdür tarafından karşılanır.

9.

( ) Konaklama işletmeleri fuarlarda organizatör değildirler, ancak organizatörlere mekân ve
hizmet sunan yardımcı işletme durumundadırlar.

10.

(
) Müşterilerin otel hakkında ilk izlenimlerini edindiği yerin kat hizmetleri bölümü
olmasından dolayı, kat hizmetleri bölümünde müşterilerle kurulacak etkin bir iletişim ayrı bir
önem taşımaktadır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda, eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Bütün soruları doğru cevapladıysanız tebrikler! Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime
geçiniz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1 -Seyahat hizmetleri
a)

Seyahat hizmetleri kavramını doğru olarak öğrendiniz mi?

b) Seyahat acentelerinin önemini doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Seyahat acentesinin bölümlerini doğru olarak öğrendiniz mi?
Organizasyona uygun seyahat planlaması yapmak için neler
d) yapılmalı tam olarak öğrendiniz mi?
Seyahat rezervasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları
e) öğrendiniz mi?
Alınan rezervasyonlarda konuk ile ilgili hangi bilgiler yer
f) almalıdır, tam olarak öğrendiniz mi?
Yazışmalar ve yasal işlemlerle ilgili, seyahat acenteleri
g) müşterileri hangi konularda bilgilendirir, tam olarak
söyleyebildiniz mi?
Seyahat acenteleri, müşteri memnuniyetini sağlamak için neler
h)
yaparlar, tam olarak söyleyebildiniz mi?
Müşteriden geri bildirim almanın önemini tam olarak
ı)
açıklayabildiniz mi?

2 -Konaklama hizmetleri
a) Konaklama hizmetleri kavramını doğru olarak öğrendiniz mi?
Konaklama işletmelerinin tanımını ve önemini tam olarak
b)
öğrendiniz mi?
Konaklama işletmelerinin, çeşitlerini tam olarak söyleyebildiniz
c)
mi?
Organizasyona uygun konaklama planlaması yapmayı öğrendiniz
d)
mi?
e) Konaklama rezervasyonu yapmayı öğrendiniz mi?
f) Karşılamanın önemini tam olarak öğrenebildiniz mi?
Konuk, konaklama işletmesine odasına nasıl yerleştiriliyor,
g) öğrenebildiniz mi?
Konuk otelde kaldığı sürece ağırlanmasında neler yapılıyor,
h) öğrenebildiniz mi?
Organizasyona katılanların uğurlanmasında hangi etkinlikler
ı) yapılıyor, öğrenebildiniz mi?
Konaklama işletmelerinde, yazışmalar ve yasal işlemlerde neler
i) yapılıyor, tam olarak öğrendiniz mi?
Konaklama işletmeleri, müşteri memnuniyetini sağlamak için
j) neler yaparlar, tam olarak söyleyebildiniz mi?
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Evet

Hayır

Konaklama işletmelerinde, müşterilerle iletişimin önemini tam
k) olarak açıklayabildiniz mi?
Müşteriden geri bildirim
l) açıklayabildiniz mi?

almanın

önemini,
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tam

olarak

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU

1
2
3
4
5
6
7

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU

1
2
3
4
5
6
7

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHATARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
B
B
B
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
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