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Özet

Günümüzde insanların gelir seviyesinde meydana gelen artışlar, boş zamanla-
rının çoğalması, çalışma yorgunluğunu gidermek için dinlenme ortamlarına ihti-
yaç duymaları, eğlenceye olan ilgilerinin artması, teknoloji ve küreselleşme so-
nucunda seyahatlerin artması turizm endüstrisi içerisinde yer alan konaklama iş-
letmelerini daha işlevsel ve önemli bir konuma getirmiştir.  Konaklama işletmeleri 
emek yoğun bir yapıya sahip olduğu için hizmetler insan ağırlıklı olarak yürümek-
tedir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinde dikkat edilmesi gereken en önem-
li konulardan biri, doğru sayıda ve nitelikte personelin doğru zamanda ve doğru 
yerlerde bulunup işletmenin örgütsel gereksinimlerini karşılamalarını sağlamak-
tır. Bu çalışmada konaklama işletmelerinin bazı departmanlarında çalışması ge-
reken personel sayısının belirlenmesi amacıyla Excel VBA modülünde bir mo-
del geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Konaklama İşletmeleri, Excel VBA, Personel Plan-
lama

A Model Proposal of Personnel Planning in 

Accommodation Companies
Abstract

Today, some factors such as the increase in people’s income level and their lei-
sure time, the need for places in order to unwind, increase interest in entertain-
ment and travel facilities as a result of technology and globalization make accom-
modation companies more functional and significant. Because accommodation 
companies have labor intensive structure, their activities mainly depend on peop-
le. Hence, one of the most important issue to consider in accommodation compa-
nies is having adequate qualified staff and having them in accurate time and pla-
ce in order to meet organizational requirements. In this study, an Excel VBA mo-
del is developed in order to determine the number of required staff for different 
departments of the accommodation companies.

Keywords: Tourism, Accommodation Companies, Excel VBA, Personnel Plan-
ning
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Konaklama İşletmelerinde Personel Planlamasına Yönelik Bir Model Önerisi

1. Giriş

Turizm, insanların sürekli yaşadıkları yer dışın-
da yaptıkları seyahat ve gittikleri yerlerde geçici 
konaklamalardan doğan ihtiyaçların karşılanması 
ile ilgili faaliyetlerdir (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 
1) şeklinde tanımlanabilir. “Turizm” terimi 1980’li 
yıllarda AIEST (Uluslar arası Bilimsel Turizm Uz-
manları Birliği) tarafından; “insanların devamlı 
ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan 
ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahat-
leri ve buralardaki, genellikle turizm işletmeleri-
nin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici 
konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütü-
nü” şeklinde tanımlanmıştır (Kantarcı, 2004: 21).

Turizm, boş zamanın ve tasarrufun nasıl kullanı-
lacağına ilişkin ekonomik bir kararla başlayan ve 
yatırım, tüketim, istihdam, dışsatım ve kamu ge-
lirleri gibi ekonomik yönleri bulunan bir sosyo-
ekonomik olaydır. Bir ülkeye yabancı bir turistin 
gelmesi, geçici bir süre konaklayarak ve ülke için-
de seyahat ederek çeşitli tüketim harcamaların-
da bulunması, ülkenin ekonomik ve sosyal yapı-
sı üzerinde giderek büyüyen etkiler doğuracaktır 
(Baldemir ve Kurnaz, 2012: 53).

Günümüzde turizm sektörünün önemini artıran te-
mel unsurların başında; istihdamı arttırıcı etkisi, 
ülkeye gelir sağlayıcı etkisi, “açık hava fabrikası”, 
“çevre dostu sanayi” ve “bacasız fabrika” isimlen-
dirmeleriyle sürdürülebilir iktisadi gelişmeye kat-
kı sağlayıcı etkisi, dünya barışına katkı sağlayıcı 
etkisi ile değişen dünyanın lokomotifi olma etki-
si gelmektedir (Karataş ve Babür, 2013: 17). Ay-
rıca, uluslararası turizm hareketlerinin bir ülkede 
gelişmesi, ekonominin doğal yapısı içinde ulusla-
rarası ticareti de arttırmaktadır (Bahar ve Balde-
mir, 2008: 101). 

Günümüzde ülke ekonomilerinin karşılaştığı ulu-
sal ve uluslar arası ekonomik sorunların çözümün-
de ve darboğazların aşılmasında turizm, dinamik 
ve ekonomik özelliği ile adeta çıkış noktasını oluş-
turmaktadır. Turizm hareketine katılan tüketicile-
rin gittikleri ülkede yapacakları harcamalar, o ül-
kenin ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki ya-
ratacaktır. Turistlerin tüketim harcamaları ile ar-
tan turizm talebini karşılamak amacıyla yapılan 
turizm yatırımları, hem turizm sektöründe hem de 
diğer sektörlerdeki üretim faktörlerinin gelirlerini 
oluşturmaktadır. Benzer biçimde, turizm sektörü, 
kendi alt birimlerinin yanı sıra tarım ve sanayi gibi 

diğer 38 sektörle yakın girdi-çıktı ilişkisi içerisin-
de bulunarak onların gelişmesine yardımcı olmak-
tadır (Kandır vd, 2008: 214). Turistik ihtiyaçların 
karşılanması sırasında turizm, ekonominin bütün 
sektörleri ile etkileşim içinde bulunduğundan do-
layı turizmin ekonomi üzerindeki etkisinin ortaya 
çıkarılmasını ya da ölçülmesini zorlaştırmaktadır. 
Bu da turizmin günümüz ekonomilerinin vazgeçil-
mez sektörü haline geldiğinin anlaşılmasını engel-
lemektedir (Baldemir ve Bozkurt, 2012: 28).

2. Turizm İşletmelerinin Tanımı ve 
Sınıflandırılması

Turizm işletmeleri, geçici bir süre için yer değiştir-
me olayının doğurduğu seyahat ve konaklama ihti-
yaçlarının ve buna bağlı diğer ihtiyaçların tatmini-
ne yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesini ve pa-
zarlanmasını sağlayan ekonomik birimler olarak 
tanımlanır (Barutçugil, 1989: 62). 

Turizm olayı ile ilgili olan kurumlar değişik kriter-
lere göre sınıflandırılabilir (Keskin, 2009: 8):

• Kar amacı taşıyan turizm işletmeleri ve kar 
amacı olmayan turizm organizasyonları,

• Turizme doğrudan hizmet eden işletmeler ve 
dolaylı olarak hizmet eden işletmeler,

• Turizm mal ve hizmetleri üreten “turizm üretim 
işletmeleri” ve “turizm pazarlama işletmeleri”,

• Faaliyet alanlarına göre, ulusal ve uluslararası 
turizm işletmeleri,

• İşletmelerin mülkiyetine göre, kamu, özel ve 
karma turizm işletmeleri,

• Varlıkları doğrudan turizme bağlı olan işletme-
ler ve varlıkları doğrudan turizme bağlı olmayan 
işletmeler. Bu ayırım birincil turizm işletmeleri ve 
ikincil turizm işletmeleri şeklinde de ifade edil-
mektedir.

Başka bir sınıflandırma ise turistin temel ihtiyaçla-
rının karşılanması dikkate alınarak, seyahat işlet-
meleri,  yiyecek-içecek işletmeleri, konaklama iş-
letmeleri ve diğer hizmet işletmeleri şeklinde ya-
pılan dörtlü ayrımdır (Batman, 1999: 5).

Seyahat İşletmeleri: Turizmin ayrılmaz bir par-
çası olan seyahat işletmelerinin sayıları ve nite-
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75likleri, turizm olayının genişliğini etkileyen temel 
faktörlerdir. Bu gruba giren işletmeler (Batman, 
1999: 6):

• Ulaştırma ve konaklama hizmetlerinin pazar-
lanmasına aracılık eden ve çeşitli turizm hizmetle-
rini bir araya getirerek yeni bir ürünü tasarlayan ve 
bunu satışa sunan perakendeci ve toptancı seyahat 
işletmeleri,

• Turistlerin bir yerden diğerine taşınmasını ger-
çekleştiren kara, hava, deniz ve demiryolları işlet-
meleri olmak üzere iki ana gruba ayrılabilirler. 

Bu grupta yer alan işletmeler turistik ürün ve hiz-
met ile turist arasında köprü görevini görürler.

Yiyecek-İçecek İşletmeleri: Bu işletmeler, yapı-
sı, teknik donatımı, konforu ve bakım durumu gibi 
maddesel, sosyal değeri ve personelin hizmet ka-
litesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin beslen-
me ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul 
eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış 
işletmelerdir (Sökmen, 2003: 20).

Diğer Turizm İşletmeleri: Seyahat sırasında giyi-
len özel giysi, şapka, ayakkabı, gözlük vb. malla-
rı üreten işletmeler; havayollarındaki çeşitli pera-
kendeci dükkânlar; çevirmenlik, yüzme ve kayak 
hocalığı gibi varlığı turizme dayanan kuruluşlar bu 
gruba örnek gösterilebilir (Öğmen, 2010: 21).

Konaklama İşletmeleri: Turistlerin geçici konak-
lama, yeme ve içme, kısmen eğlenme ve diğer bazı 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir (Eras-
lan, 2004: 1). Konaklama işletmeleri, turizm sek-
törünün temeli olup müşterilerine mal ve hizmet 
veren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, her ülkede de-
ğişik görünümde olmakla beraber, amaçları aynı 
olup insanlara hizmet ederler. Konaklama işletme-
lerinde sunulan hizmetin ölçüsü, tesisin fiziki ya-
pısına ve o tesiste çalışan personelin eğitilmişliği-
ne bağlıdır (Gökdeniz ve Erdem, 2002: 131).

Konaklama işletmelerinden yararlanan insanların 
ihtiyaçlarının çok çeşitli olması, bu ihtiyaçları kar-
şılayan işletmelerin de çok çeşitlilik göstermesine 
neden olmuştur. Gecelemenin yanında insanların 
diğer ihtiyaçlarının zevklerine ve sosyal yapıları-
na göre değişmesi birbirinden farklı hizmetler su-
nan işletmelerin doğmasına neden olmuştur (Eras-
lan, 2004: 1).

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesin-
de kabul edilen, 21 Haziran 2005/25852 sayı-
lı Resmi Gazetede yayımlanan “Turizm Tesisle-
rinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İliş-
kin Yönetmelik”e göre asli konaklama tesisle-
ri, sağlık ve spor tesisleri, kırsal turizm tesis-
leri, özel tesisler, bileşik tesisler ve diğer tesis-
ler olmak üzere sınıflandırmaya tabi tutulmuştur 
(http://teftıs.kulturturizm.gov.tr/TR,14518/turizm-
tesislerinin-belgelendirilmesine-ve-niteliklerin-
html, 01.07.2014).

Asli konaklama tesisleri; oteller, moteller, tatil 
köyleri, pansiyonlar, kampingler, apart oteller ve 
hosteller olarak sınıflandırılır. Sağlık ve spor tesis-
leri; termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri ola-
rak sınıflandırılır. Kırsal turizm tesisleri; bakanlık-
ça sınırları ve mevkii tespit edilen ve geliştirilme-
leri planlanan yerlerde müstakil veya toplu olarak 
hizmet verecek tesislerdir (Şener, 2009: 11). Çift-
lik evi- köy evi, yayla evi ve dağ evi olarak sınıf-
landırılır. Özel tesisler;  ülke turizmine katkı sağ-
layan ve bakanlıkça desteklenmeleri uygun görü-
len tesisler ile butik otellerden oluşmaktadır.  Bi-
leşik tesisler; turizm kentleri, turizm kompleksleri, 
tatil merkezleri, zincir tesisler ve personel eğitimi 
tesislerinden, diğer tesisler ise; yüzer tesisler, tatil 
siteleri ve villalardan oluşmaktadır.

3. Konaklama İşletmelerinde Yönetim Süreci 
ve Organizasyon Yapısı

Konaklama işletmelerindeki yönetim özellikleri 
diğer işletmelerle benzerlik göstermesine rağmen, 
bu işletmelerin emek yoğun bir yapıya sahip olma-
sı, hizmet üretiminin ve tüketiminin eş zamanlı ol-
ması, sunulan hizmetlerin bileşik ürün olma özel-
liği taşıması gibi nedenlerden dolayı yönetim ko-
nusuna daha fazla duyarlı olunması gerekmekte-
dir. Yönetim en geniş anlamıyla, “amaçların etki-
li ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi mak-
sadıyla bir insan grubunda işbirliği ve koordinas-
yon sağlamaya yönelik faaliyetlerin tümünü ifade 
eder” (Batman, 1999: 59) biçiminde tanımlanabi-
lir. Konaklama işletmelerinin özellikleri dikkate 
alınarak yönetimi, “işletmelerin ortak amaçlarının 
belirlenmesi, bu amaçlara ulaşmak için insanların 
örgütlenmesi, insanların motive edilmesi, amaç-
ları gerçekleştirmedeki başarının kontrol edilme-
si gibi faaliyetleri kapsayan sistematik bir süreç-
tir” (Saruhan ve Yıldız, 2013: 35) şeklinde tanım-
lamak mümkündür.
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76 Her işletmede olduğu gibi konaklama işletmele-
rinde de yönetimin temel fonksiyonları;

• Planlama,

• Örgütleme,

• Yöneltme,

• Koordinasyon,

• Kontrol ve Denetim şeklinde beş gruba ayrılır. 
Bu beş temel fonksiyona ek olarak, bazı çalışma-
larda konaklama işletmelerinin özelliklerinden do-
layı kadrolama fonksiyonu örgütleme fonksiyo-
nundan ayrı ele alınabilmektedir.

Planlama fonksiyonu organizasyonun amaçları-
nın belirlenmesi, işletmenin mevcut çevre şartla-
rının geliştirilmesi, yapılmış olan planları eyleme 
dönüştürmek için gerekli faaliyetlerin seçilmesi 
ve sonuçların değerlendirilmesi süreci (Waldron, 
Vsanthakumar ve Arulraj, 1997) olarak tanımlana-
bilir. Bir başka açıdan bakıldığında, planlama, iş-
letmenin neyi, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tara-
fından yapılacağını önceden kararlaştırmaktır. Bu 
yaklaşıma 5N (Ne, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Ne-
den) + 1K (Kim) yöntemi denir (Sabuncuoğlu ve 
Tokol, 2001: 182).

Örgütleme ya da organizasyon fonksiyonu, işlet-
menin hedeflerine ulaşabilmesi için sınırlı insan 
kaynakları nasıl kullanılmalı ve bu kaynaklar en 
iyi şekilde örgüte nasıl yerleştirilmeli sorularına 
cevap aramaktadır (Ninemeier, 2000: 45).

Kadrolama, örgütün amaçlarına ulaşması için, ör-
gütleme sonucunda ortaya çıkan kadro veya pozis-
yonlara eleman bulmak ve bu elemanların işgal et-
tikleri kadroların gerektirdiği sorumlulukları en et-
kin bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak 
olarak tanımlanabilir (Keskin, 2009: 54).

Planlama, örgütleme ve kadrolamadan sonra kuru-
lan düzenin çalıştırılmasına, diğer bir deyişle ör-
gütün fiilen harekete geçirilmesine sıra gelir. Bu 
işi yerine getirecek olan yönetim fonksiyonu yö-
neltmedir (Maviş, 2006: 170). Emir/komuta veya 
yürütme olarak da adlandırılabilen bu işlevin ama-
cı, iş görenlerin kendilerine verilen görevleri, et-
kin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamaktır 
(Genç, 2004: 131). Yöneltme; planlanmış ve ör-
gütlenmiş bir yapıda işbirliği ve ekip çalışmasının 

nasıl sağlanacağının belirlenmesidir (Saruhan ve 
Yıldız, 2013: 295).

Koordinasyon, bir işletmenin çalışmalarını kolay-
laştırmak ve başarı şansını arttırmak için bütün ey-
lemler ve bölümler arasında uyumun sağlanması 
sürecidir (Keskin, 2009: 61).

Kontrol, işletme yönetiminin performansının ön-
ceden belirlenmiş standartlar, planlar ve hedefler 
doğrultusunda uygun olup olmadığını belirlemeyi, 
işletmenin amaçlarına ulaşmak için insan ve işlet-
menin diğer kaynaklarını etkin ve verimli bir şe-
kilde kullanılıp kullanılmadığını saptamayı ve dü-
zeltici önlemler almayı gerektiren sistematik bir 
süreçtir (Certo ve Certo, 2009: 519).

Konaklama işletmelerinin, faaliyetlerini öngörü-
len amaçlara ulaştırabilmek için yönetim fonksi-
yonlarını dinamik bir şekilde işler hale getirmele-
ri gerekir. İşletmenin başarıya ulaşması bu fonksi-
yonların bir plan ve ahenk içinde uygulanmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu görevler yerine getirilir-
ken çalışanların özendirilmesine büyük önem ve-
rilmelidir (Şener, 2007: 73). 

Ayrıca, konaklama işletmeleri organizasyon yapı-
sını oluştururken kısa ve uzun vadeli hedefler dik-
kate almalıdır. İşletmenin geleceği açısından bu 
uzun vadeli hedeflerle, kısa vadeli hedeflerin bir-
biriyle çelişmemesi gerekir (Şener, 2007: 185). 
Ayrıca, bu organizasyon yapısı oluşturulurken, te-
mel faaliyet faktörleri saptanır. İşletme için haya-
ti önem taşıyan bu faktörler ve bu faktörlerin bir-
birleriyle ilişkileri en uygun bir biçimde ele alına-
rak, bölümlendirmeye gidilir (Batman, 1999: 99). 

Bölümlendirme (departmanlaşma) genellikle iki 
şekilde olabilir. Bunlar (Seymen, 2000: 227):

• Departmanlar, organizasyonun en alt kademe-
sinden başlayarak ve gerekli görülen işlerin belli 
gruplar halinde toplanması yoluyla oluşturulur.

• Departmanlar, organizasyonun en üst kademe-
sinden başlayarak aşağıya inmek suretiyle tasa-
rımlanır. Önce işletmenin ana fonksiyonel sahala-
rı saptanır ve her bir sahanın içinde bulunan işler 
gruplanarak departmanlar oluşturulur.

Konaklama işletmelerinde yaygın olan yöntem 2. 
yöntemdir. Her bir konaklama işletmesi için tek 
bir organizasyon yapısı kurmak ve şemasını çiz-

Konaklama İşletmelerinde Personel Planlamasına Yönelik Bir Model Önerisi
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77mek olanaksızdır. Çünkü konaklama işletmeleri-
nin kuruluş yeri, büyüklüğü, bina planı, personel 
sayısı, niteliği, izlediği politika ve hizmetlerin şek-
li birbirinden farklıdır (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 
16). Dolayısıyla konaklama işletmeciliğinde orga-
nizasyon yapısının oluşturulmasında dikkate alı-
nan kriterler arasında görüş birliği bulunmamaktır. 

Genellikle konaklama (otel) işletmelerinin organi-
zasyon yapısı “faaliyet bölümleri” ve “hizmet bö-
lümleri” olarak iki kısma ayrılmaktadır. Faaliyet 
bölümleri hem gelirin geldiği hem de maliyetle-
rin olduğu bölümlerdir. İşletmenin türüne ve bü-
yüklüğüne göre değişiklik göstermesine rağmen, 
önbüro, kat hizmetleri ve yiyecek-içecek bölüm-
leri faaliyet bölümleridir. Hizmet bölümleri müş-
teri ile direkt ilişkisi olmayan bölümlerdir. Bunlar; 
insan kaynakları(personel) bölümü, muhasebe bö-
lümü, satış ve halkla ilişkiler bölümü, teknik işler 
bölümü,  güvenlik bölümü, sağlık ve diğer yardım-
cı bölümlerden oluşmaktadır. Şekil 1’ de büyük öl-
çekli bir otelin örgüt şeması verilmiştir (Topaloğ-
lu, 2004: 20).

4. Konaklama İşletmelerinde Personel 
Planlaması

Bacasız sanayi olarak ifade edilen ve ülkemiz eko-
nomisinde önemli gelir kalemlerinden birini oluş-
turan turizm sektörüne yönelik yapılan planlama-
larda temel olarak şu sorunların olduğu görülmek-
tedir (Yelgen, 2010: 13).

• Turizm planlaması yapılırken çevre analizi ye-
terli derecede yapılmamaktadır.

• Etkili bir turizm planlaması için gerekli bilgi 
akışı sağlanamamaktadır.

• Yapılan turizm planlamalarının çok önemli bir 
kısmının fiziksel uygulanabilirliği olmamaktadır.

• Turizmde planlama durumu gerçekleşmeden 
önce ilgili kesimlerin fikir ve talepleri dikkate 
alınmamaktadır.

• Turizm planlamalarında yabancı yatırımcılara 
yönelik düzenlemeler yetersiz ve etkisiz kalmak-
tadır.

Turizm sektörü pazarında rekabetin son derece çe-
tin geçmesi, talebin oldukça değişken ve elastik bir 

yapıya sahip olması ve çalışanların sirkülasyonu-
nun yüksekliği gibi etkenler işletmelerin devam-
lı bir şekilde dinamik ve değişken koşullara hız-
la uyum sağlayacak bir yönetim sürecine sahip ol-
malarını gerektirmektedir (Kaya, 2010: 27). Aksi 
takdirde, turizm sektörünün yapısından kaynak-
lanan fiyat değişiklikleri, mevsimsel değişiklikler 
ve sonuçta talepteki belirsizlikler yöneticilerin ka-
rar verme ve planlamadaki isabet oranını düşürü-
cü yönde rol oynamaktadır. Ayrıca hizmet sektörü 
olan turizm işletmelerinde kişilerin ya da birimle-
rin aktivitelerinin uyumlaştırılması önemli bir yö-
netim sorunudur (Seçilmiş ve Sarı, 2010: 504).

Konaklama işletmelerinin temel unsuru insan fak-
törüdür. Personel planlamasının doğru bir şekilde 
yapılması ve personelin doğru seçilmesi, işletme-
nin mevcut durumu ve çalışma şartlarını düzeltebi-
lirken, yanlış personel planlaması işletmeyi olum-
suz etkileyecektir (Erdoğdu, 2013: 87). Dolayısıy-
la dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan 
biri, doğru sayıda ve nitelikte personelin doğru za-
manda ve doğru yerlerde bulunup işletmenin ör-
gütsel gereksinimlerini karşılamalarını sağlamak-
tır (Kurgun, 2008: 38).

Konaklama işletmelerinin müşterilerin psikolo-
jik tatmin duygularına yönelik hizmet sunan işlet-
meler olması, diğer işletmelere göre daha çok per-
sonel çalıştırma zorunluluğu, personel devir hızı-
nın özellikle kıyı otellerinde yüksek oluşu ve eği-
tim görmüş elemanlara duyulan ihtiyacın büyüklü-
ğü otel işletmelerinde işgücü (personel) planlama-
sının gerekliliğini zorunlu kılmıştır (Şener, 2009: 
55). Personel planlaması; işletme için gerekli iş-
gücünün belirlenmesi, işgücünün uygun görevle-
re dağıtılması ve en uygun vardiya ve işe atanma-
sı çalışmalarını içerir. Böylece, personel memnu-
niyeti yüksek tutularak en uygun maliyetle, doğru 
zamanda, doğru personelin birime yerleştirilmesi 
sağlanmış olur (Kassa ve Tizazu, 2013: 1). Ayrıca 
yöneticilerin, doğru zamanda ve doğru yerde doğ-
ru sayıda ve nitelikte, işleri etkili ve etkin şekil-
de yapmaya kabiliyetli ve örgütün amaçlarına ula-
masına yardımcı olabilecek işgücünü sağladıkları 
bir süreç olarak ta tanımlanabilir (Robbins, Decen-
zo ve Coulter, 2013: 166). Konaklama işletmeleri-
nin emek yoğun yapısı ve kaliteli hizmetin sağlan-
masında personelin yarattığı katma değer, konak-
lama işletmelerinde personel planlamasının daha 
fazla önemsenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır 
(Tüzün, 2013: 62).
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79Personel planlamasında iki temel kavram bulun-
maktadır. Bunlar; mevcut personel miktarı ve ol-
ması gereken personel miktarıdır. Planlama uy-
gulamasında daima bu iki büyüklüğün birbirine 
denk düşmesi istenmektedir. Bunun için de her iki 
büyüklüğü oluşturan alt değerlerdeki değişimler 
göz önüne alınarak inceleme yapılmaktadır (Çe-
tin ve Özcan, 2013: 47). Personel planlamasının 
en önemli amaçlarını üç nokta etrafında toplamak 
mümkündür. Personel ihtiyacı ile bir bütün ola-
rak işletmenin diğer çalışmaları arasındaki ilişki-
yi kurmak, genel ve özelliği olan personel ihtiya-
cı için uzun dönemli planlar yapmak, personel için 
yapılmış giderler karşılığında en yüksek verimi al-
maktır (Batman, 1999: 72).

Şüphesiz konaklama (otel) işletmelerinde toplam 
istihdam hacmi kadar istihdamın işletmenin deği-
şik departmanlarına dağılım oranı da başlangıçta 
iyi hesaplanması gereken bir husustur. Böylece, 
dengesiz bir istihdam dağılımının ortaya çıkarabi-
leceği bir bölümde aşırı istihdam, bir bölümde ise 
noksan istihdam gibi riskler önlenmiş olur. Çünkü 
aşırı istihdam; yüksek maliyet, gizli işsizlik gibi 
olumsuz sonuçlar verir. Ayrıca standartlardan uzak 
istihdam miktarı hizmetlerin kalitesi ve zamanın-
da görülmesi bakımından işletmeyi olumsuz yön-
de etkiler (Oral, 2005: 302). 

Konaklama (otel) işletmelerinde istihdamı be-
lirleyen standart bir kural yoktur. Türkiye’de ya-
tak başına personel istihdamı oranının ortalaması 
0,35 ile 0,75 arasında değişmektedir. Otellerde yıl-
dız sayısı yükseldikçe, yatak başına istihdam edi-
len personel sayısı da artmaktadır. İşletmelerdeki 
personel sayısı bu yaklaşımdan hareketle tahmi-
ni olarak hesaplanabilir (Keskin, 2009: 76). Baş-
ka bir hesaplama yönteminde ise kat bölümün-
de çalışan personel sayısını belirlemek amaçlı te-
mizlediği yatak(oda sayısı) sayısı dikkate alınabi-
lir. Uluslar arası oranlara göre; otellerin kat bölü-
münde çalışan bir oda personeli (Vale veya Fam) 
bir günde normal 12-18 yatak (veya 6-9 otel oda-
sı) temizliğini yaparken ülkemizde yapılan araştır-
malara göre bir kat personeli ise 1 günde 7-8 ya-
tağın bakım ve temizliğini yapmaktadır (Sezgin, 
2001: 136).

Her departman ve tüm işletme için değişik şekil-
lerde personel ihtiyacı saptanabilir. Bunlar yatak 
başına personel istihdamı olabileceği gibi, odaba-
şına ve müşteri başına personel istihdamı da ola-

bilir. Dolayısıyla bu yapılan hesaplamalar içinde-
ki tahmin payı nedeniyle, kesinlikle doğru olma-
sa da sapma oranı az olan bir insan gücü planla-
masının işletme faaliyetlerinde sağlayacağı eko-
nomik ve sosyal yararlar çok büyüktür. Bir otel-
de tutulan oda sayısına göre yapılan tahminler, sa-
dece departmandaki personel kadrosu için bir te-
mel oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda, tutulan 
yiyecek-içecek satışları için de bir baz oluşturur 
(Aktaş, 2011: 299).

5. Literatür Taraması

Ülkemizde turizm alanında yapılan çalışmalar in-
celendiğinde büyük bir kısmında anket çalışması-
nın uygulandığı ve SPSS paket programı kullanı-
larak analizlerinin yapıldığı görülmektedir. Bunun 
yanı sıra hem ülkemizde hem de yurt dışında baş-
ka istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan ça-
lışmalarda mevcuttur. Bu yöntemlerle yapılan ça-
lışmalar hakkında aşağıda kısa bir literatür tarama-
sı verilmiştir. 

Karaatlı ve arkadaşları (2014), çalışmalarında Is-
parta ilinde yeni kurulan 5 yıldızlı bir otel için en 
uygun ve en iyi getiriyi sağlayacak tur operatörü-
nün belirlenmesine çalışmışlardır. Bu amaç la uy-
gun tur operatörü belirlenmesinde etkili olan iki 
ana kriter seçmişlerdir.  Uygulamada tur opera-
törü seçiminde belirlenen kri terlerin ağırlıklarını 
elde edebilmek için AHP yönte mini kullanmışlar-
dır. AHP yöntemi ile elde edilen kriter ağır lıkları 
bulanık TOPSIS yönteminde kullanılarak otel için 
dört tur operatörü alternatifi içerisinden en uygun 
tur operatörüne karar vermişlerdir (Karaatlı vd., 
2014: 53-70).

Toosi ve Tabari (2014), kurumsal karnenin bile-
şenleri olan finans, müşteri, iç süreç, öğrenme ve 
gelişme kriterlerini dikkate alarak İran’daki otel 
işletmelerinde önemli olan rekabetçi faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla Analitik Network Prosesi 
(ANP) kullanarak bir çalışma yapmışlardır (Too-
si ve Tabari, 2014: 855-860).

Botti ve Peypoch (2013), çalışmalarında 5 kriter-
li 4 alternatifli bir hiyerarşik yapı oluşturup, en uy-
gun destinasyon seçeneğini belirlemek amacıy-
la ELECTRE yöntemini uygulamışlardır. Alterna-
tif olarak Hawai bölgesinde yer alan 4 ada belir-
lenmiş ve belirlenen kriterler dikkate alınarak kar-
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80 şılaştırmalar yapılmış ve en uygun adanın hangi-
si olduğuna karar verilmiştir (Botti ve Peypoch, 
2013: 108-113).

Hui ve Wan (2013), Hong Kong’da bir otel işlet-
mesinin enerji performansını ölçmek amacıyla 5 
girdi ve 3 çıktı kullanarak bir model geliştirmişler-
dir ve veri zarflama analizini kullanarak işletme-
nin enerji ile yiyecek-içecek bölümlerinin verimli-
liğini hesaplamışlardır (Hui ve Wan, 2013).

Huang, Ho ve Chiu (2014), çalışmalarında 
Tayvan’da uluslar arası 58 otel işletmesinde üre-
tim etkinliği, doluluk ve yiyecek-içecek hizmeti-
nin etkinliğini belirlemek amacıyla iki aşamalı bir 
model geliştirmişlerdir. Veri zarflama analizi kul-
lanılarak hesaplamalar yapmışlar ve sonuçta 39 
otelin üretim konusunda, 25 otelin doluluk konu-
sunda ve 5 otelin yiyecek-içecek hizmet konusun-
da etkin olduğu sonucuna varmışlardır (Huang, Ho 
ve Chiu, 2014: 49-59). 

Baldemir ve Erboy (2013), çalışmada bir tur acen-
tesi için Güney Ege Bölgesinde gerçekleştirile-
cek olan bir seyahat programı için bir optimizas-
yon modeli hazırlamıştır. Güney Ege Bölgesinde-
ki turistik şehirlere en fazla bir kere uğramak kısı-
tı ile karınca kolonisi algoritması kullanılarak bir 
tur programı geliştirilmiştir.  Bu tur programında 
şehirlere mümkün olan en kısa şekilde ve her bir 
şehre maksimum bir kere uğrayarak turlamak is-
tenmektedir. Bu tur programında ise uğranılacak 
17 destinasyon belirlenmiştir. Belirlenen 17 des-
tinasyonun herhangi birinden yola çıkılarak, tüm 
destinasyonlar ziyaret edilerek ve her bir destinas-
yona bir kez ziyaret etme koşulu düşünülerek he-
saplamalar yapılmış ve en iyi sonuç elde edilmiştir 
(Baldemir ve Erboy, 2013).

Yu ve arkadaşları (2013), çalışmalarında 
Beijing’de 5 gün geçirmek isteyen bir turistin gör-
mek istediği yerleri en uygun seyahat programı ile 
gezmesi amacıyla bir model hazırlamışlardır. Tu-
ristlerin kaldıkları otelden çıkıp 8 saat sonra aynı 
yere dönmek ve geçilen yerden bir daha geçme-
mek şartıyla karınca kolonisi algoritması kullana-
rak bir tur programı geliştirmişlerdir. Bu bulunan 
güzergah seyahat acentalarının gezi güzergahı ile 
kıyaslanmış ve daha makul olduğu sonucuna va-
rılmıştır (Yu vd., 2013: 606-610).

Karagül ve Güngör (2013), çalışmada, Alanya’da 
faaliyet gösteren bir turizm acentesinin havalima-

nından otellere turist dağıtım uygulamalarını ince-
leyerek bundan daha iyi dağıtım planlarının araş-
tırmasını yapmışlardır. Acentenin uyguladığı dağı-
tım planına alternatif olarak Klasik Araç Rotalama 
Problemi (ARP) yaklaşımı ile çözüm önerilmiştir. 
Klasik ARP yaklaşımı için üç farklı çözüm yak-
laşımı; Tasarruf Algoritması, Süpürme Algoritma-
sı ve Rassal Arama Yaklaşımı önerilmiştir. En iyi 
sonucun rassal arama yaklaşımı ile elde edildiğini 
belirlemişlerdir (Karagül ve Güngör, 2013).

Kim (2011), Kore’de 1995-2002 yılında iflas eden 
33 otel işletmesinin likidite, karlılık, istikrar, ak-
tivite ve büyüme oranlarına ait verileri kullana-
rak yapay sinir ağları, çok değişkenli diskriminant 
analizi, lojistik regresyon analizi ve destek vektör 
makinesi analizi yöntemleriyle tahminleme çalış-
masında bulunmuştur. Sonuçta yapılan bu çalışma 
için yapay sinir ağları ve destek vektör makinesi 
analizinin iflas tahmininde daha etkili olduğu so-
nucuna varılmıştır (Kim, 2011: 441-468).

Berezan ve arkadaşları (2013), çalışmalarında 
farklı milletlerden gelen otel müşterilerinin mem-
nuniyet durumunun ve otele tekrar gelme niyetle-
rinin sürdürülebilir otel uygulamaları tarafından 
nasıl etkileneceğini belirlemeyi amaçlamışlardır. 
Çalışmada yeşil uygulamalar ile müşterilerin ge-
nel memnuniyet düzeyi ve dönüş niyetleri arasın-
daki ilişkiyi araştırmak için çoklu regresyon ana-
lizi ve farklı milletlerden gelen müşterilerin mem-
nuniyet düzeyini test etmek içinse lojistik regres-
yon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonu-
cunda memnuniyet durumu ve dönüş niyetleri an-
lamlı bulunmuş ve yeşil uygulamaların farklı mil-
letlerden gelen müşteriler düzeyinde farklı algılan-
dığı anlaşılmıştır (Berezan vd., 2013: 227-233).

Racovita, Schin ve Susanu (2011), çalışmaların-
da otel işletmelerinin gelirini maksimize edebil-
mek amacıyla doğrusal programlama ve ağ akış 
yöntemini kullanmışlardır. Bunun için oda türle-
rine ait tarifeler, tarifelere göre satılan oda sayı-
sı, otelin maksimum kapasitesi değişkenlerini ta-
nımlamışlardır. Geliri maksimize etmek amacıy-
la, maksimum kapasite, müşterilerinin talebinden 
daha fazla odanın satılmaması ve uygun oda sa-
yısından daha fazla oda satılamaması kısıtları ele 
alınarak model oluşturulmuştur. Ayrıca grup rezer-
vasyonları için elde edilecek gelirin maksimize ol-
ması amacıyla bir model daha elde edilmiştir ve 
bunları ağ akış yöntemiyle göstermişlerdir (Raco-
vita, Schin ve Susanu, 2011: 262-266).
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81Mahapatra ve Shekhar (2012), çalışmalarında ge-
lir yönetimi ilkeleri ile niyet arasında ilişki kurma-
yı ve bu ilkeler ile diğer faktörleri ilişkilendirmek 
üzere bir matematiksel model geliştirmeyi amaçla-
mışlardır. Bu sebeple; talep miktarı, rezerve edilen 
oda sayısı ve 5 çeşit otel kategorisi ele alınmış ve 
gelir maksimizasyonu amacıyla 3 günlük doğrusal 
programlama modeli oluşturmuşlardır (Mahapatra 
ve Shekhar, 2012: 516-524). 

Karagiannis ve Apostolou (2010), konferans, eko-
turizm ve din turizmi şeklindeki üç turizm çeşidi-
nin bölgesel turizm ekonomisine katkılarını araş-
tırmak amacıyla doğrusal programlama ve vektör 
analizi yöntemlerini kullanarak bir çalışma yap-
mışlardır. Geliri maksimize etmek amacıyla, tesis-
ler için toplam bakım maliyeti ve altyapının ge-
liştirilmesi için tesislerin mevcut alanı şeklinde 
iki kısıt ele almışlar ve çözümünü yapmışlardır. 
Sonuçta eko-turizmin bölgesel gelişme için kar-
lı olmadığı sonucuna varılmıştır (Karagiannis ve 
Apostolou, 2010: 25-32).

Tan ve Mansourirad (2013), çalışmalarında otel iş-
letmelerinde hizmet kalitesinden kaynaklanan ne-
denlerden dolayı müşteride oluşan memnuniyet-
sizliğin karşılanması amacıyla yapılacak faaliyet-
lerin maliyetini minimize etmek amacıyla bir mo-
del geliştirmişlerdir.  Süreçten ve sonuçtan kay-
naklanan iki durum olarak ele alınan model tam-
sayılı programlama modeli şeklinde tanımlanmış-
tır ve süreç kaynaklı bir model üzerinde örnek bir 
çalışma gösterilmiştir (Tan ve Mansourirad, 2013: 
4531-4534).

Kassa ve Tizazu (2013), bir otel işletmesinin tek-
nik bölümünde çalışan 5 personelin haftalık işgü-
cü çizelgelemesini yaptıkları işlerin de maksimum 
olmasını sağlamak şartıyla tamsayılı programlama 
modeli olarak oluşturmuşlardır. Kısıtları; vardiya-
lar için gereken personel sayısı, her bir persone-
lin çalışacağı gece vardiya sayısı, personel başına 
haftalık toplam vardiya sayısı olarak ele almışlar 
ve bir haftalık üç vardiya şeklinde personel planla-
masını yapmışlardır (Kassa ve Tizazu, 2013: 1-7).

El Gayar ve arkadaşları (2011), çalışmalarında 
otel işletmesinin toplam gelirinin, toplam rezer-
vasyon sayısının gecelik oda kapasitesi miktarını 
geçmemesi koşulu altında bir model oluşturmuş-
lardır. Bu amaçla oda sayısı, konaklamadan elde 
edilen gelir, beklenen talep ve otelin kapasitesi de-
ğişkenler olarak tanımlanarak karma tamsayılı bir 

programlama modeli önermişler ve bir otel simü-
lasyonu üzerinde uygulayarak çözüm elde etmiş-
lerdir (El Gayar vd., 2011: 84-98).

6. Yöntem ve Bulgular

Bu çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren 
bir otel işletmesinin ön büro departmanında, kat 
hizmetleri departmanında ve yiyecek-içecek hiz-
metleri departmanında faaliyet göstermesi gereken 
personel sayısının belirlenmesi amacıyla bir mo-
del tasarlanmaya çalışılmış ve bu tasarlanan mo-
delin Excel VBA modülünde çözümünün yapılma-
sı sağlanmıştır.

Sözü edilen model kurulurken, otel işletmesinin 
yönetimi tarafından kontrol edilebilecek ve işlet-
meye göre değiştirilmesi mümkün olan değişken-
ler tanımlanmış ve bunlar ayrı olarak aşağıda be-
lirtilen ekranlarda yer almıştır.

• Otele ait bilgilerin tanımlandığı ve değiştirile-
bildiği ekran,

• Oteldeki odalara ait bilgilerin tanımlandığı ve 
değiştirilebildiği ekran,

• Ön büro departmanında, kat hizmetleri depart-
manında ve yiyecek-içecek hizmetleri departma-
nında faaliyet gösteren personel bilgilerinin tanım-
landığı ve değiştirilebildiği ekran,

Karar değişkenleri olarak tanımlanan bu ekranlar-
daki verilerin girilmesi ve hesaplamaların yapıl-
ması sonucunda ise ulaşılmak istenen sonuçlar ve 
bu sonuçlara ait tablolar ise aşağıda ifade edilen 
ayrı ekranlarda yer almışlardır.

• Odalara ve otele ait durum tabloları ekranı,

• Ön büro departmanında faaliyet göstermesi ge-
reken personel sayısı ekranı,

• Kat hizmetleri departmanında faaliyet göster-
mesi gereken personel sayısı ekranı,

• Yiyecek-içecek departmanında faaliyet göster-
mesi gereken personel sayısı ekranı,

Öncelikle karar değişkeni olarak tanımlanan ek-
ranlar tanıtılmış ve bu ekranların yapısı hakkında 
aşağıda bilgi verilmiştir.
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82 Çözümü yapılması planlanan model için hazırla-
nan Excel dosyasının ilk sayfasında Şekil 2’de gö-
rüldüğü üzere genel ayarlar, otel bilgileri tanım-
lama/değiştirme, oda bilgileri tanımlama/değiştir-
me, önbüro departmanı personel bilgilerini tanım-
lama/değiştirme, kat hizmetleri departmanı per-
sonel bilgilerini tanımlama/değiştirme, yiyecek-
içecek departmanı personel bilgilerini tanımlama/

değiştirme, oda doluluk durumu, önbüro depart-
manı personel sayısı, kat hizmetleri departmanı 
personel sayısı ve yiyecek-içecek departmanı per-
sonel sayısı butonlarının yer aldığı ana menü ola-
rak tanımlanmış sayfa bulunmaktadır. Her bir bu-
tona tıklanıldığı zaman o sayfaya gidilmesi için ta-
nımlanan makrolara ait kodlar Ek 1’te verilmiştir.

Şekil 2: Ana Menü Ekranı

Şekil 3’te modelin çözümünde kullanılacak yetiş-
kin müşteri sayısı ve çocuk müşteri sayısına ait de-
ğişkenlerin değerlerinin arttırılıp, modelin bu de-
ğerler dikkate alınarak çözümünün tekrar yapılma-
sının sağlandığı genel ayarlar ekranı yer almakta-

dır. İşlemi yap butonuna ise, bu ekranda belirlenen 
değerlere göre modelin çözümünün tekrardan ya-
pılıp sonuçların elde edilmesi için makro tanım-
lanmış ve buna uygun kodlar Ek 2’te verilmiştir.

Şekil 3: Genel Ayarlar Ekranı

Şekil 4’te ise otel işletmesinin sahip olduğu oda 
sayısı, yatak sayısı, restoran ve bar sayısı, havuz 
sayısı, genel alan büyüklüğü ve bahçe büyüklüğü 
gibi değişkenlere ait bilgilerin tanımlanıp değişti-

rilebildiği ekran görülmektedir. Bilgi girişi buto-
nuna, bu bilgilerin oda database sayfası olarak ta-
nımlanan sayfaya aktarılması amacıyla makro ta-
nımlanmış ve kodlar Ek 3’te verilmiştir. 
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83Şekil 4: Otel Bilgilerini Tanımlama/Değiştirme Ekranı

Şekil 5’te oda bilgilerini tanımlama/değiştirme 
olarak tanımlanan ekranda otele gelen müşterile-
rin yerleşeceği odanın çeşidi ve numarası, bu oda-
da kalacak müşteri sayısı, seçmiş oldukları pansi-
yon tipi, otele geliş ve çıkış tarihleri yer almakta-
dır. Otellerin, sunmuş oldukları hizmete göre pan-

siyon tipi; Oda-Kahvaltı, Yarım Pansiyon, Tam 
Pansiyon, Her şey Dahil ve Ultra Her şey Dahil ol-
mak üzere 5 grup olarak ele alınmıştır. Bilgi giri-
şi butonunda ise, bu girilen verilerin oda database 
sayfasına aktarılması amacıyla tanımlanan makro-
ya Ek 4’te belirtilen kodlar yazılmıştır.

Şekil 5: Oda Bilgilerini Tanımlama/Değiştirme Ekranı

Herhangi bir otel işletmesinin ön büro bölümünde 
çalışan personel, Şekil 6 ekranında belirtildiği şe-
kilde görev yapan kişilerden oluşmaktadır. Bu ek-
ran, otel işletmesinde yer alan personelin yer alıp 
almama durumu ve buna bağlı olarak hizmet ede-
ceği müşteri sayıları ve oda sayıları dikkate alına-
rak tanımlama yapılmıştır.

Ön Büro Müdürü, Sekreter, Resepsiyon Şefi, Re-
zervasyon Şefi, Gece Müdürü, Gece Ön Kasa Me-
muru, Gece Santral Memuru, Ön Kasa Şefi, Sant-

ral Şefi, Danışma Şefi, Consierge Komisi, Vesti-
yer Sorumlusu ve Gece Denetçisi değişkenleri 0-1 
tamsayısı şeklinde tanımlanmıştır. Otel işletmesin-
de bu görevi yerine getiren kişi bulunuyorsa 1, bu-
lunmuyorsa 0 olarak girilmesi gerekmektedir. Ör-
neğin; otel işletmesinde sekreter bulunuyorsa 1, 
bulunmuyorsa 0 değeri girilmelidir.

Resepsiyon Memurları, Gece Resepsiyon Memu-
ru, Ön Kasa Memuru, Santral Memurları, Kapı 
Görevlileri, Bagaj Taşıyıcıları ve Asansör Görevli-
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84 leri ise hizmet edebileceği müşteri sayıları, rezer-
vasyon memurları satış yapması gereken oda sa-
yısı ve bellboylar ise hizmette bulunulması plan-
lanan oda sayısı değişkeni dikkate alınarak tanım-
lanmıştır. Örneğin; bir resepsiyon memurunun 150 
kişiye hizmet sunması planlanıyorsa yeni durum 

olan hücreye 150 değeri girilmelidir. Güncelle bu-
tonunda makro tanımlanmış ve işletme her yeni 
durum için yeni katsayı değerleri girerek işletme-
de çalışması planlanan personel sayısının hesap-
lanması sağlanmıştır. Güncelle butonuna ait kod-
lar ise Ek 5’ te verilmiştir.

Şekil 6: Ön Büro Departmanı Personel Bilgileri Tanımlama/Değiştirme Ekranı

Şekil 7’de kat hizmetleri departmanında görev ya-
pan personel türleri yer almaktadır. Kat Hizmetle-
ri Müdürü, Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Kat 
Hizmetleri Gece Şefi, Genel Alanlar Gündüz Şefi, 
Genel Alanlar Gece Şefi, Çamaşırhane Müdürü, 
Çamaşırhane Şefi, Terzi ve Bahçıvan Şefi değiş-
kenleri 0-1 tamsayılı şeklinde tanımlanmıştır. Otel 
işletmesinde bu görevi yerine getiren kişi bulunu-
yorsa 1, bulunmuyorsa 0 olarak girilmesi gerek-
mektedir. 

Temizlik Görevlilerine ait hücreler ise, bir temiz-
lik görevlisinin temizleyeceği odayı temizleme-
si gereken süre dakika cinsinden dikkate alınarak 
tanımlanmıştır. Örneğin; single odayı bir temizlik 
görevlisinin 30 dakikada temizlemesi planlanıyor-
sa yeni durum olan kısma bu değer girilmelidir. 

Kat Hizmetleri Gündüz Şefi sayısını bulabilmek 
için görevli olunan oda sayısı, meydancı sayısını 
bulabilmek için bir kişinin hizmet edebileceği alan 
büyüklüğü metrekare cinsinden, çamaşırhane gö-
revli sayısını bulabilmek için ise haftalık yatak de-
ğişim katsayısı, ütücü sayısını bulabilmek için bir 
saatte ütüleyebileceği çamaşır miktarının kilog-
ram cinsinden değeri, bahçıvan sayısını bulabil-
mek için bir kişinin görevli olduğu bahçe büyük-
lüğü metrekare cinsinden, havuz görevlisi sayısını 
bulabilmek için ise işletmede bulunan havuz sayı-
sı dikkate alınarak planlama yapılmıştır. Güncelle 
butonunda ise makro tanımlanmış ve işletme her 
yeni durum için yeni katsayı değerleri girerek kat 
hizmetleri bölümünde çalışması planlanan perso-
nel sayısının hesaplanması sağlanmıştır. Güncel-
le butonuna ait tanımlanmış kodlar Ek 6’ da ve-
rilmiştir.
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85Şekil 7: Kat Hizmetleri Departmanı Personel Bilgileri Tanımlama/Değiştirme Ekranı

Şekil 8’de yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde 
çalışan personel yer almaktadır. Yiyecek-İçecek 
Müdürü, Müdür Yardımcısı, Restoran Müdürü, 
Kaptan, Bar Müdürü, Aşçı Başı, Aşçı Başı Yardım-
cısı, Sıcak Mutfak Şefi, Soğuk Mutfak Şefi, Pasta-
ne Şefi, Izgara Şefi, Balık Şefi, Kahvaltı Şefi, Seb-
ze ve Yumurta Şefi, Kasaphane Şefi ve Bulaşıkha-
ne Şefi değişkenleri 0-1 tamsayılı şeklinde tanım-
lanmıştır. Otel işletmesinde bu görevi yerine geti-
ren kişi bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 olarak gi-
rilmesi gerekmektedir. 

Şef Garson ve Bar Şefi değişkenleri otel işletme-
sinde bulunan restoran ve bar sayısı değişkenle-
ri dikkate alınarak tanımlanmıştır. Garson, Komi, 
Stajyer, Barmen, Barboy, Aşçı, Aşçı Yardımcısı ve 
Bulaşıkhane Personeli değişkenleri ise hizmet et-
mesi planlanan müşteri sayısı dikkate alınarak ta-
nımlanmıştır. Örneğin; bir garsonun 40 müşteri-
den sorumlu olması planlanıyorsa bu hücreye 40 
değeri girilmelidir. Güncelle butonuna ait tanım-
lanmış kodlar Ek 7’de verilmiştir. 

Şekil 8: Yiyecek-İçecek Departmanı Personel Bilgileri Tanımlama/Değiştirme Ekranı

Yukarıda tanımlanan ekranlarda planlama yapı-
labilmesi için girilmesi gereken bilgiler dinamik 
yani değişebilir olarak tanımlanmıştır. İstenildi-
ği takdirde yeni değişkenler tanımlanabilir ve bu 

değişkenlere ait veriler güncellenebilir. Veriler gi-
rildikten sonra oda database sayfasında işlemle-
rin yapılmasıyla sonuç tabloları aşağıda belirtildi-
ği şekilde elde edilmiştir. 
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86 Tarih bazında odaların doluluk durumunu bulabil-
mek için öncelikle, Şekil 5’teki oda bilgilerini ta-
nımlama/değiştirme ekranında yer alan oda seçi-
niz kısmından oda seçimi yapılır, bu seçilen oda-
ya ait bilgiler bu ekranda ilgili hücrelere girilir ve 
bilgi girişi butonuna basılarak oda database olarak 

tanımlanan veri tabanına aktarılır. Şekil 9’ da gö-
rülen ekranda tarih seçimi yapılarak güncelle bu-
tonuna basılır ve o tarihte dolu odalara ait bilgiler 
oda bilgileri ekranına sonuç olarak getirilir. Bura-
daki güncelle butonuna ait kodlar Ek 8’ de veril-
miştir. 

Şekil 9: Tarih Bazında Oda Doluluk Raporu Ekranı

Odaların doluluk durumunu bulabilmek için, Şe-
kil 4’teki otel bilgilerini tanımlama/değiştirme ek-
ranından otel işletmesine ait bilgiler girilerek bil-
gi girişi butonuna basılır ve işletmeye ait bilgiler 
depo adı verilen sayfaya aktarılır. Buradan otel iş-
letmesinde yer alan oda türlerine ait oda sayıları 

elde edilir ve ekrana aktarılır. Bu odalarda yer alan 
müşteri sayısının elde edilmesi için, tarih bazında 
odaların doluluk durumu bulunur ve istenilen ta-
rihte aynı türdeki dolu oda sayısı ve bu odada ka-
lan müşteri sayısı aşağıdaki ekrana getirilir.

Şekil 10: Oda Doluluk Durumu Raporu Ekranı

Ön büro departmanında görev yapması gereken 
personel sayısını bulabilmek için, Şekil 6’da ön-
büro departmanı personel bilgileri tanımlama/de-
ğiştirme ekranına her bir personel için ayrı olarak 

tanımlanan bir müşteri için gerekli işgücü miktarı 
girilir ve güncelle butonuna basılarak oda databa-
se sayfasına verilerin aktarımı sağlanır. 
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870-1 tamsayısı şeklinde tanımlanan değişkenler 
için herhangi bir hesaplama şekline gidilmeksizin, 
doğrudan ön büro personel düzenle sayfasında ta-
nımlanan değerler sonuç tablosuna aktarılmıştır. 

Müşteri sayısına bağlı olarak tanımlanan değiş-
kenlerde ise, bir müşteriye hizmet etmesi için ge-
rekli personel sayısı oda database sayfasından ge-
tirilir, otele gelen müşteri sayısı da otel doluluk 
durumu ekranından aktarılarak bu değerlerin çar-
pımı sonucunda personel miktarı elde edilmiştir.  
Örneğin; Resepsiyon Memuru sayısını bulurken, 
düzenle sayfasına girilen değer 150 ise bunun ter-
si alınarak 1/150= 0,0067 değeri bulunmuştur. Bu 
değer bir müşteri için gereken resepsiyon memu-
ru sayısıdır. Otel işletmesine gelen yetişkin müş-
teri sayısı 387 ise 0,0067*387= 2,59 kişi resepsi-
yon bölümünde çalışması planlamalıdır. Çalışması 

planlanan personel miktarı tamsayı olması gerek-
tiğinden dolayı bu sayı yuvarlanarak bir üst değer 
olan 3’e tamamlanmıştır. 

Aynı şekilde gece resepsiyon memuru, ön kasa 
memuru, santral memuru, kapı görevlisi, bagaj ta-
şıyıcıları ve asansör görevlileri sayısı da elde edil-
miştir. Rezervasyon memuru ve bellboy sayısı he-
saplanırken oda sayıları dikkate alınmıştır. Rezer-
vasyon memuru sayısını hesaplarken satış yapma-
sı planlanan oda sayısı değeri 180 ise bunun tersi 
alınmış ve bir oda için gerekli rezervasyon memu-
ru sayısı oda database sayfasında elde edilmiştir. 
Otel doluluk durumu ekranından getirilen toplam 
dolu oda sayısı değeri ile bu değerin çarpımı yapı-
larak çalışacak personel sayısı bulunmuştur. Aynı 
şekilde bellboy sayısı da hesaplanmıştır.

Şekil 11: Ön Büro Departmanı Personel Sayısı Sonuç Ekranı

Kat hizmetleri departmanında görev yapması ge-
reken personel sayısını bulabilmek için, Şekil 7’de 
kat hizmetleri departmanı personel bilgileri tanım-
lama/değiştirme ekranına hücreler için ayrı olarak 
tanımlanmış değerler girilir ve güncelle butonuna 
basılarak oda database sayfasına verilerin aktarı-
mı sağlanır. 

0-1 tamsayısı şeklinde tanımlanan değişkenler 
için herhangi bir hesaplama şekline gidilmeksizin, 
doğrudan kat hizmetleri personel düzenle sayfa-
sından oda database sayfasına aktarılan veriler so-
nuç tablosuna getirilir.

Temizlik görevlilerinin sayısını hesaplayabilmek 
için, oda database sayfasına aktarılan bir persone-

lin bir odayı temizleme süresinin dakika cinsinden 
değerinden, bir günde ne kadar oda temizlenebi-
leceği hesaplanır ve buradan da bir odayı temizle-
mek için gerekli personel sayısı elde edilir ve bu 
değer oda database sayfasında tutulur. Odaların 
doluluk durumu tablosundan dolu oda sayısı de-
ğeri ile bu değer işleme konularak gerekli olan te-
mizlik personeli miktarı elde edilir. Örneğin; bir 
single odayı bir personel 30 dakikada temizliyor-
sa, 420 dakikada (günlük çalışma süresi=8-1=7 
saat) 420/25= 16,8 oda temizleyebilir. Bir oda için 
1/16,8= 0,059 personel ihtiyacı bulunmaktadır. 
Eğer otelde 30 single oda dolu ise 0,059*30= 1,77 
yani 2 temizlik görevlisine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Aynı şekilde diğer odalar için gerekli personel sa-
yısı da program tarafından elde edilmiştir.
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88 Meydancı sayısı ise, depo sayfasında yer alan ote-
lin kurulu alan büyüklüğünün, kat hizmetleri per-
sonel bilgileri tanımlama/değiştirme sayfasından 
oda database sayfasına aktarılan bir meydancının 
sorumlu bulunduğu alana bölünmesi sonucu elde 
edilmiştir. Otel işletmesinin büyüklüğü 15000 m2 
ve meydancının görevli olduğu alan 3000 m2 ise 
15000/3000=5 personel çalışması gerekmektedir.

Çamaşırhane görevlisi ve ütücü sayısını hesapla-
yabilmek için aşağıdaki formüller kullanılmıştır 
(Kozak, 2009: 207-208). Formülde yer alan değiş-
kenlere ait değerler oda database sayfasına giril-
miştir.

Yıkama Kapasitesi (kg/saat)= Toplam Yatak 
Sayısı*Yatak Haftalık Değişim Katsayısı*Yatak 
Başına Toplam Yük Ağırlığı Oranı*Otel Orta-

lama Doluluk Oranı*(1+İlave Yük Yoğunluk 
Oranı)*(1+Personel Çamaşır Yükü)/(Makine Kul-
lanım Verimi Oranı*Haftalık Çalışma Süresi)

Çamaşır Görevlisi Sayısı = Yıkama Kapasitesi / 
(25*7) şeklinde elde edilmiştir. Burada bir perso-
nelin günde dinlenme ve yemek hariç 7 saat çalış-
tığı ve 25 kg üzerine başka bir personel atanma-
sı gerektiği planlanarak çalışması gereken çamaşır 
görevlisi sayısı bulunmuştur.

Ütücü Personel Sayısı= Ütülenecek Yük Miktarı 
/ (Bir saatte ütüleyeceği miktar * 7) şeklinde elde 
edilmiştir.

Havuzcu sayısının hesabı yapılırken her üç havuz 
için bir personel görevlendirilmesi planlanmıştır.

Şekil 12: Kat Hizmetleri Departmanı Personel Sayısı Sonuç Ekranı

Yiyecek-içecek hizmetleri departmanında gö-
rev yapması gereken personel sayısını bulabil-
mek için, Şekil 8’de yiyecek-içecek hizmetle-
ri departmanı personel bilgileri tanımlama/değiş-
tirme ekranına hücreler için ayrı olarak tanımlan-
mış değerler girilir ve güncelle butonuna basıla-
rak oda database sayfasına verilerin aktarımı sağ-
lanır. 0-1 tamsayısı şeklinde tanımlanan değişken-
ler için herhangi bir hesaplama şekline gidilmeksi-
zin, doğrudan yiyecek-içecek hizmetleri personel 
düzenle sayfasından oda database sayfasına akta-
rılan veriler sonuç ekranına getirilir. Şef garson ve 

bar şefi ise otel işletmesinde bulunan restoran sa-
yısı ve bar sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır 
ve her bir restoran ve/veya bar için bir kişi atanma-
sı planlanmıştır. Diğer personel çeşitlerine ait de-
ğerler ise, yiyecek-içecek departmanı personel bil-
gileri tanımlama/değiştirme ekranından oda data-
base sayfasına aktarılan verilerden bir müşteri için 
hizmet etmesi gereken personel sayısı miktarı elde 
edilir ve oda doluluk durum ekranından oda da-
tabase sayfasına aktarılan oteldeki müşteri sayısı 
ile işleme konularak gerekli olan personel miktarı 
yiyecek-içecek personel sayısı ekranına aktarılır.
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89Şekil 13: Yiyecek-İçecek Departmanı Personel Sayısı Sonuç Ekranı

Sonuç 

Konaklama işletmelerinin temel unsuru insan fak-
törü olduğundan, personel planlamasının doğru 
bir şekilde yapılması ve personelin doğru seçilme-
si, işletmenin mevcut durumu ve çalışma şartları-
nı düzeltebilirken, yanlış personel planlaması iş-
letmeyi olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple doğru 
sayıda ve nitelikte personelin doğru zamanda ve 
doğru yerlerde bulunup işletmenin örgütsel gerek-
sinimlerini karşılamalarını sağlamak gerekmekte-
dir. Personel planlaması, işletmeler açısından ve-
rimliliği, dolayısıyla karlılığı etkileyen ve belirle-
yen temel öğelerden sayılır. Planlama sadece per-
sonel tasarrufu sağlamak değil, aynı zamanda işin 
niteliğine uygun personel seçimi ve istihdamı ger-
çekleştirebilmektir.

Bu çalışmada konaklama işletmeleri içerisinde yer 
alan otel işletmelerinin ön büro, kat hizmetleri ve 
yiyecek-içecek hizmetleri bölümlerinde çalışması 
gereken personel sayısının doğru bir şekilde plan-
lanabilmesi amacıyla Excel VBA modülünde bir 
model geliştirilmiştir. Personel planlaması otel-
den otele farklılık gösterdiğinden dolayı geliştiri-
len modelde değişkenler, her otel yöneticisinin bu-
lunduğu işletmenin gereksinimlerine uygun şekil-
de girebilmesi amacıyla dinamik olarak tanımlan-
mıştır. Tanımlanan değişkenler otel işletmesinde 
bulunmuyor ise modelden çıkarılabilir veya eksik 
değişkenler varsa modele eklenebilir şekilde dü-
zenleme yapılmıştır. Gelen müşteri sayısı dikka-
te alınarak departmanlarda görev alması gereken 
personel sayısı planlanmaya çalışılmıştır.
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Ek 1: Ana Menüdeki Butonlara Ait Kodlar

Sub OtelBilgiGirişi() Sub OdaBilgiGirişiGit()
‘OtelBilgiGirişiDüzenle Makro ‘OdaBilgiGirişi Makro
Sheets(“OtelBilgiGirişi”).Select Sheets(“OdaBilgiGirişi”).Select
Range(“A1”).Select Range(“A1”).Select
End Sub End Sub

Sub OdaBilgileriGit() Sub ÖnBüroPersonel()
‘OdaBilgileri Makro ‘ÖnBüroDepartmanıPersonel Makro
Sheets(“OdaBilgileri”).Select Sheets(“ÖnBüroPersonelDüzenle”).Select
Range(“A1”).Select Range(“A1”).Select
End Sub End Sub

Sub KatHizmetleriPersonel() Sub YiyecekİçecekPersonel()
‘KatHizmetleriPersonelSayısı Makro ‘YiyecekİçecekHizmetleriPersonelSayısı Makro
Sheets(“KatHizmetleriPersonelDüzenle”).Select Sheets(“YiyecekİcecekPersonelDüzenle”).Select
Range(“A1”).Select Range(“A1”).Select
End Sub End Sub

Sub ÖnBüroPersonelSayısı() Sub KatHizmetleriPersonelSayısı()
‘ÖnBüroDepartmanıPersonelSayısı Makro ‘KatHizmetleriPersonelSayısı Makro
Sheets(“ÖnBüroPersonelSayısı”).Select Sheets(“KatHizmetleriPersonelSayısı”).Select
Range(“A1”).Select Range(“A1”).Select
End Sub End Sub
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Sub YiyecekİçecekPersonelSayısı()
‘YiyecekİçecekDepartmanıPersonelSayısı Makro
Sheets(“YiyecekİçecekPersonelSayısı”).Select
Range(“A1”).Select
End Sub

Ek 2: Genel Ayarlar Sayfasında İşlem Yap Butonuna Ait Kodlar
Sub YetiskinMüsteriDegistir()
Dim yetiskinsayısı As Integer
Dim çocuksayısı As Integer
Dim i As Integer
Dim a1 As Integer
Sheets(“Depo”).Select
yetiskinsayısı = Range(“p13”).Value
çocuksayısı = Range(“p14”).Value
Sheets(“OdaDatabase”).Select
Select Case yetiskinveçocuksayısı

Case 1 Case 2   
        a1 = Cells(33, 24).Value         a1 = Cells(33, 24).Value
        Cells(34, 24).Value = a1         Cells(34, 24).Value = a1 * 1.05    
        a1 = Cells(33, 25).Value         a1 = Cells(33, 25).Value

Case 3 Case 4
        a1 = Cells(33, 24).Value         a1 = Cells(33, 24).Value
        Cells(34, 24).Value = a1 * 1.1         Cells(34, 24).Value = a1 * 1.2
        a1 = Cells(33, 25).Value         a1 = Cells(33, 25).Value

Case 5 Case 6
        a1 = Cells(33, 24).Value         a1 = Cells(33, 24).Value
        Cells(34, 24).Value = a1 * 1.3         Cells(34, 24).Value = a1 * 1.5   
        a1 = Cells(33, 25).Value         a1 = Cells(33, 25).Value

Case 7
        a1 = Cells(33, 24).Value
        Cells(34, 24).Value = a1 * 1.75    
        a1 = Cells(33, 25).Value

End Select
Sheets(“BaşlangıçAyarları”).Select
Range(“A1”).Select
End Sub
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93Ek 3: Otel Bilgi Sayfasında Bilgi Girişi Butonu Kodu

Sub OtelBilgileri() Range(“B” & columntogo).Select

‘OtelBilgiGirişi Makro’ Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=True, Transpose:=True

Sheets(“OtelBilgiGirişi”).Select Sheets(“OtelBilgiGirişi”).Select
Range(“e6:e25”).Select Range(“e6:e25”).Select
Selection.Copy Selection.ClearContents
‘OdaBilgileri sayfasina git Range(“f9”).Select
Sheets(“Depo”).Select

End Sub
columntogo = 23

Ek 4: Oda Bilgi Girişi Sayfasında Bilgi Girişi Butonu Kodu

Sub VeriGirişi() ‘OdaBilgileri sayfasina git
‘VeriGirişi Makro Sheets(“OdaDatabase”).Select
Dim OdaKodu As Integer Rowtogo = (OdaKodu - 1) * 30 + 4 + DoluOda
Dim Rowtogo As Integer Range(“C” & Rowtogo).Select

Sheets(“Depo”).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=True, Transpose:=True

‘OdaKodu oku Sheets(“OdaBilgiGirişi”).Select
OdaKodu = Range(“h2”).Value Range(“e10:e16”).Select
DoluOda = Range(“h3”).Value Selection.ClearContents
Sheets(“OdaBilgiGirişi”).Select Range(“f10”).Select
Range(“e10:e16”).Select

End Sub
Selection.Copy

Ek 5: Ön Büro Departmanı Personel Bilgi Güncelleme Butonu Kodu

Sub ÖnBüroPersonelGüncelle() Range(“R” & Rowtogo).Select

‘ÖnBüroHizmetleriGüncelle Makro Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=True, Transpose:=True

Dim Rowtogo As Integer Sheets(“ÖnBüroPersonelDüzenle”).Select
Sheets(“ÖnBüroPersonelDüzenle”).
Select Range(“e6:e28”).Select

Range(“e6:e28”).Select Selection.ClearContents
Selection.Copy Range(“f6”).Select
Sheets(“OdaDatabase”).Select

End Sub
Rowtogo = 21
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94 Ek 6: Kat Hizmetleri Departmanı Personel Bilgi Güncelleme Butonu Kodu

Sub KatHizmetleriGüncelle() Range(“R” & Rowtogo).Select

‘KatHizmetleriGüncelle Makro Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=True, Transpose:=True

Dim Rowtogo As Integer Sheets(“KatHizmetleriPersonel”).Select
Sheets(“KatHizmetleriPersonel”).
Select Range(“e7:e35”).Select

Range(“e7:e35”).Select Selection.ClearContents
Selection.Copy Range(“f7”).Select
Sheets(“OdaDatabase”).Select

End Sub
Rowtogo = 2

Ek 7: Yiyecek İçecek Departmanı Personel Bilgi Güncelleme Butonu Kodu

Sub YiyecekİçecekGüncelle() Range(“R” & Rowtogo).Select
‘YiyecekİçecekHizmetleriGüncelle 
Makro

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=True, Transpose:=True

Dim Rowtogo As Integer Sheets(“YiyecekİcecekPersonel”).Select
Sheets(“YiyecekİcecekPersonel”).
Select Range(“e7:e33”).Select

Range(“e7:e33”).Select Selection.ClearContents
Selection.Copy Range(“f7”).Select
Sheets(“OdaDatabase”).Select

End Sub
Rowtogo = 12

Ek 8: Oda Bilgileri Sayfasında Tarih Güncelle Kodu
Sub tarihsonucugit()
Dim geliştarihi As Date
Dim finalrow As Integer
Dim i As Integer
Sheets(“OdaBilgileri”).Range(“A6:H100”).ClearContents
 geliştarihi = Sheets(“OdaBilgileri”).Range(“D1”).Value
 finalrow = Sheets(“OdaDatabase”).Range(“I1000”).End(xlUp).Row
 Sheets(“OdaDatabase”).Select
 For i = 4 To finalrow
     If Cells(i, 8) = geliştarihi Then
     Range(Cells(i, 1), Cells(i, 7)).Copy
Sheets(“OdaBilgileri”).Range(“A100”).End(xlUp).Offset(1,0).PasteSpecial xlPasteFormulasAnd-
NumberFormats
  End If
  Next i
  Sheets(“OdaBilgileri”).Select
  Range(“a2”).Select

  End Sub
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