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Bu çalıĢma; konaklama yapılarının değiĢmesiyle ortaya çıkan Butik Otel kavramının 

yönetmeliğe göre açıklanmasını, literatürdeki yetersiz tanımlar ve alternatif belgelendirme 

sebebi ile yaĢanılan problemleri anlatmaktadır. Farklı butik otel tanımları ve butik otel 

olabilmek için bulunması gereken kriterleri açıklayıp, bu kriterleri seçilen butik otel örnekleri 

üzerinden değerlendirme yapmayı hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye göre, dünyadaki 

butik otel tanımı ve örneklerine bakılarak gerçek bir butik otelin barındırması gereken 

özelliklerden yalnızca birkaçının var olması orayı butik otel yapmayacağı bir gerçektir. 

Literatürdeki tanımlamaların netleĢmesi ve tek birimden belgelendirme ile sadece Turizm 

Bakanlığına bağlı butik otellerin varlığı hem tanım hem de denetlenme açısından tutarlılık 

sağlayıp turizm açısından da yanlıĢ seçimleri ortadan kaldıracak ve kullanıcıların da bilinçli 

tercih yapmasını sağlayacaktır. 

Gaziantep‟teki son yıllarda artan turist sayısıyla ortaya çıkan konaklama ihtiyacı ve 

alternatif olarak geleneksel yapılardan dönüĢtürülen butik otel sıfatıyla iĢletilen konaklama 

yapılarının, Turizm Bakanlığının belirlediği butik otel standartlarından hangilerini 

barındırdığı incelenerek, butik otel sınıfına girip girmedikleri araĢtırılmıĢtır. 
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This work; explaining the concept of Boutique Hotel by changing the accommodation 

structures according to the regulation, inadequate definitions in the literature and the problems 

encountered due to alternative certification. Describes different boutique hotel definitions and 

criteria to be a boutique hotel and aims to evaluate these criteria through the selected boutique 

hotel examples. According to this assessment, considering the definition and examples of the 

boutique hotel in the world, it is a fact that there are only a few of the features that a real 

boutique hotel has to host and that it will not make it a boutique hotel. The clarification of the 

definitions in the literature and certification from one unit and only the existence of boutique 

hotels affiliated to the Ministry of Tourism will ensure consistency in terms of both definition 

and supervision and eliminate the wrong choices in terms of tourism and will enable the users 

to make conscious choices. 

The need for accommodation in Gaziantep with the increasing number of tourists in 

recent years and boutique hotels converted from traditional buildings, which are determined 

by the Ministry of Tourism, which belongs to the standards of boutique hotels, boutique hotel 

class or not were investigated. 
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                                        BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

                                                              GĠRĠġ 

   Ġnsanlığın konaklama ihtiyacı, geçmiĢten günümüze, insanlar yolculuk ettikçe 

devam etmiĢtir. GeçmiĢ zaman boyunca, hanlar ve kervansaraylar ile baĢlayan konaklama 

süreci, zamanın ve de teknolojinin değiĢmesiyle geliĢip otellere dönüĢmüĢtür. Konaklama 

yapıları kendi içerisinde barındırdığı fiziki özellikler ve yönetmelikte yer alan standartlara 

göre de çeĢitli kategorilere ayrılmıĢtır. Ayrıca günümüzde inĢa edilen konut tipleri gün 

geçtikçe otel standartları barındırmaya baĢlamıĢtır. Konutlarda sinema, spor salonu, alıĢveriĢ 

merkezi, spa gibi birimler bir arada bulunmakta olup, evlerde otel hayatı yaĢanmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu sebeple insanların çalıĢma Ģartlarının yoğunluğu, kendisine ve ailesine 

ayırabildiği zamanın azlığıyla konaklama yapılarındaki beklentileri de değiĢmiĢ otellerde ev 

konforu, yakın ilgi, aile sıcaklığı ve yüksek standart beklentisiyle butik otel kavramı ortaya 

çıkmıĢtır. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nda Butik Otel tanımı yapılmıĢ fakat yıldızlı 

otellerde olduğu gibi barındırması gereken nitelikler ile ilgili net bir standart belirlenmemiĢtir. 

Bu da Butik Otelle ilgili ciddi bir kavram karmaĢasına yol açmakla birlikte nitelikli yapılar 

oluĢturmak yerine popüler bir yatırım aracı olarak görülen fakat pansiyon standartlarında 

hizmet veren butik oteller oluĢmasına yol açmaktadır. 

Kültür Bakanlığı tanımına göre Butik oteller; Madde 43 - Yapısal özelliği, mimari 

tasarımı, iç mekan donatımı ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, iĢletme ve 

servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli 

personel ile kiĢiye özel hizmet verilen ve aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan en az on odalı 

otellerdir: 

          a) Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile 

tefriĢ ve dekorasyon, 

         b) BeĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan konforlu odalar, 

         c) Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu, 

         d) Yönetim odası, 

         e) Alakart lokanta, 

         f) Genel mahallerde klima sistemi, 

         g) Yirmi dört saat oda servisi, 

         h) ÇamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, 
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         j) Otopark hizmeti, 

         k) Odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi. 

 

    Dünyadaki Butik Otel tanımına baktığımızda; BLLA(Boutique Lodging Associations-

BLLA) (2013) derneğinin tanımına göre: Belirli müĢterilere hizmet veren, samimi, genellikle 

lüks, ilginç ve üst kalite oteldir. Butik otelde kültürel, tarihi veya otantik yaklaĢımları 

olmalıdır. Bağımsız (zincir değil), ilgi çekici, kiĢiye özel servis hizmeti, yüksek kalitede oda 

özellikleri bulundurmalıdır. Davetliler için oturma salonları, kütüphane gibi sosyal birimler 

olmalıdır.  

Gaziantep, ülkemizde son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında artıĢ gözlenen 

Ģehirlerdendir. Bunun sebebi; Kültür Yolu Projesiyle, geleneksel yapıların hak ettiği değeri 

görerek kültürel yapılara dönüĢtürülmesi ve ilgi çekici hale getirilmesi, müzeleri, hanları, 

hamamları ve çarĢıları,  ayrıca kentin eĢsiz mutfağıyla Gastronomi alanında BirleĢmiĢ 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü‟nün (UNESCO) Yaratıcı ġehirler Ağı‟na üye 

olmasıdır. Kente gelen turist sayısı arttıkça konaklama ihtiyacı da artmıĢ farklı konaklama 

yapılarına ihtiyaç duyulmuĢtur. Kentte, kentin kültürünü, değerlerini, eski zamanlardaki 

yaĢama Ģekline Ģahitlik etmek isteyenlere hitap edecek olan geleneksel yapıların butik otellere 

dönüĢümünü görmek mümkündür. 

   Tez kapsamında konaklama yapıları incelenmiĢ, butik otel tanımı yapılmıĢ, literatür 

incelemesiyle bölümleri, kapsamı, sahip olması gereken özellikleri araĢtırılmıĢ ve 

barındırması gereken standartları açıklanmıĢtır. Gaziantep‟in tarihini, Ġpek Yolu üzerinde 

olmasıyla hangi kültürlere ev sahipliği yaptığını ve o kültürlerin günümüze olan yansımaları 

incelenmiĢ, kent turizminin butik otele olan etkisi araĢtırılmıĢtır. Gaziantep‟teki butik oteller, 

butik otel olarak tasarlananlar ve yeni iĢlev kazandırılarak butik otele dönüĢtürülen eski 

yapılar araĢtırılmıĢtır. Seçilen otellerin sahibi veya iĢletmecisiyle birebir görüĢülmüĢ, bu 

örneklerin üzerinden gözlem ve tespit çalıĢmaları yapılmıĢtır, otellerin mimari ve iç mimari 

açıdan özellikleri araĢtırılmıĢ Gaziantep kültürünü yansıtıp yansıtmadığı incelenmiĢ, butik 

otel standartları çerçevesinde araĢtırılmıĢtır. 
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1.1. PROBLEM 

  Türkiye‟de ve Gaziantep‟te turizm konaklama alanları giderek farklılaĢmakta, 

konaklayanların beklentilerine uygun hale getirilen veya bu amaçla yapılan oteller ve 

konaklama tesisleri artmaktadır. Geleneksel yapıların turizm amaçlı kullanımlara 

dönüĢümünün yoğun olarak görüldüğü kentlerimizden biri de Gaziantep„tir. Özellikle son 10 

yıllık süreçte bölgedeki turizm ve otelcilik anlayıĢı değiĢmiĢ, geleneksel yapıların, kendilerini 

“ Butik Otel „‟ olarak tanımlayan otellere dönüĢümü baĢlamıĢtır.(GüneĢ,2007:vi).Bu 

konutların butik otel olarak kullanımı sırasında bazı sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. 

      Bu sorunlardan bir tanesi farklı butik otel tanımlarının bulunmasıdır. Dünyada 

butik otel anlayıĢı farklı, ülkemizde ve yönetmeliğimizde farklı, hatta konusunda uzman 

yazarlara göre birçok farklı tanımın yapılmasıdır.  

Ayrıca diğer bir sorun yönetmelikteki belirsizliğin etkisi ile belgelendirilme de ki 

karmaĢadır, Turizm Bakanlığına bağlı ve Belediyeye bağlı olmak üzere iki farklı birimin 

bulunmasıdır. Yine yönetmelikteki belirsizliğin etkisi ile otel ve özel konaklama tesisi ayrımı 

yapılamaması, butik otel anlayıĢını benimsememiĢ fakat butik otel olarak adlandırılan 

kimliksiz konaklama yapılarının ortaya çıkması, bu yapıların butik otel tanımına uymaması, 

gerekli konforu sağlayamaması ve gereken standartları barındırmaması olarak sıralanabilir.  

 Gaziantep teki birçok geleneksel yapı bir dönem kaderine terk edilmesiyle evlerin 

yanıp, yıkılıp, harap olması, zamanla bölgeye gelir seviyesi düĢük halkın yerleĢmesi ve son 

zamanlarda göçmenlerin de burayı mesken tutmasıyla mahalle ve çevresel ölçek de olumsuz 

etkilenmiĢtir. Herhangi bir çevre düzenlenmesi yapılmadan konakları yenileyip butik otel 

olarak kullanmak ve turistleri bu karmaĢık ortamın içinde konaklatmak akıllarda Ģehir için 

kötü imaj bırakmaktadır. Bunun yanı sıra, bu konutları yeniden kullanıma baĢlarken taĢ 

yapılara müdahaledeki güçlükler ve alınması gereken izinler sebebi ile gereken fiziki Ģartları 

barındıramaması bir diğer problemdir.                                                                                                                          

    Ayrıca yönetmeliğe göre butik otel kavramı özgün olmak, bölgenin tarihini ve 

kültürünü yansıtmak, donatımında antika veya tasarım ürünler kullanmak, küçük ölçekli 

olmak, farklı deneyimler sunmak, kullanıcısına ev konforunu yaĢatmak ve zincir otel 

olmamak butik otellerin barındırması gerekli görülen özelliklerdir. Gaziantep‟teki butik 

oteller dönüĢüm sırasında karĢılaĢılan sorunlar ve bir butik otelin barındırması gereken 

özellikler dikkate alınarak incelenmiĢtir. 
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1.2.AMAÇ 

Bu çalıĢmanın amacı, Gaziantep hakkında genel bilgi verip, tarihi ve turistik 

bölgelerini açıklayarak, Ģehirdeki artan turist sayısıyla geleneksel yapılardan dönüĢtürülen 

butik otelleri incelemektir.  

   Butik otel tanımı, belgelendirilmesi ve yönetmelikteki standartları araĢtırıp, var olan 

problemlere dikkat çekerek, dünyada ki butik otel örnekleri inceleyip belli bir kriter varlığı 

oluĢturmaktır. 

  Gaziantep‟teki butik otelleri lokasyon, yapının elde edilme Ģekli, mimari karakteri, iç 

mekân donatımı, konaklama ve hizmet gibi kriterler üzerinden butik otel yönetmeliğine 

uygunluğunu gözlemlemek, iĢlev değiĢikliğiyle butik otele dönüĢtürülmüĢ yapılarda yapılan 

gözlemler neticesinde, kullanıcı beklentileri de göz önüne alınarak var olan problemleri 

saptamaktır.   

Konaklama yapılarında butik otel dendiğinde, kiĢiye özel hizmet, farklı beklentilerin 

karĢılanması, yeni deneyimlerin yaĢatılması, aile sıcaklığı gibi kriterlerin uygulanıĢını 

araĢtırmak, butik otellerin, iç mekân tasarımı, iç mekân donatıları, yerleĢimi ve sunulan 

deneyimleri ve yer aldığı bölgenin kültürünü, tarihini yansıtıp yansıtmadığının incelenmesini 

amaçlamaktadır.   

   1.3.ÖNEM 

Bu araĢtırmanın önemi, yıldızlı otellerde olduğu gibi kesin ve net bir butik otel tanımı 

yapılmasıdır. Bu tanım neticesinde gerekli kriterleri barındıran iĢletmelere butik otel belgesi 

verilmesi, ayrıca sadece Turizm Bakanlığından yapılacak belgelendirmeyle daha yüksek 

standartlı otellerin yapılmasıdır. Tek birimden yapılan belgelendirme iĢlemi ile denetleme 

eksikliğinin de giderilmesi tezin amaçlarından birisidir.  

Butik otellerin konaklama yapılarındaki yerini açıklayarak, önemini belirtmek ve iĢlev 

değiĢikliğiyle butik otele dönüĢtürülen yapıların belirlenen standartlar doğrultusun da 

uygunluğunun tespit edilmesidir. Buna göre, butik otellerin tasarım çalıĢmaları için yararlı 

olacak bilgi toplama, belirli standartlar belirlenerek bu sayede gelecekte inĢa edilecek çok 

daha nitelikli butik otel yapılarına rehber niteliği oluĢturmaktır. 
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1.4.VARSAYIMLAR 

    Butik otel tanımları yapılıp, var olan tanım karmaĢasını gidermek ayrıca 

belgelendirmedeki çeliĢkiden dolayı oluĢan denetleme sorununu ifade etmektir. Ek olarak 

butik otel tanımıyla, bir butik otelin barındırması gereken kriterleri belirleyip, Gaziantep‟teki 

butik otelleri bu kriterler üzerinden değerlendirmeyi hedeflenmektedir. 

Mimarlık ve turizm baĢta olmak üzere farklı disiplinlerden farklı kiĢilerin bir araya 

gelmesi ile butik otelin fiziki özellikleri ve verdiği hizmeti gibi her yönüyle ele alınıp net bir 

baĢlık altında toplanmalı ve resmileĢtirilecek olan net bir tanım yapılmalıdır. 

1.5. SINIRLILIKLAR 

   Gaziantep‟teki butik otele dönüĢtürülen geleneksel yapıların genel butik otel 

kavramından ve örneklerinden yola çıkılarak kendi zamanına, kültürüne ve bölgesine uygun 

olup olmadığı gözlemlenmiĢ ve fiziki Ģartlarının araĢtırılması yapılmıĢtır. Tezde bölge olarak 

Gaziantep, konaklama birimi olarak da butik otelle sınırlandırılmıĢtır. Gaziantep‟te tespit 

edebildiğimiz Turizm ĠĢletme Belgeli ve Belediye Belgeli olmak üzere toplam 14 adet butik 

otel bulunmaktadır. Bu otellerden 8 tanesinin planlarına ulaĢılmıĢtır. Butik otellerin hepsi 

yerinde incelenmiĢ, sahibi veya iĢletmecisi ile röportajlar yapılmıĢtır. Ġzin verilen otellerde 

fotoğraflama yapılmıĢtır. Bazı otellerin özgün fonksiyonu ile ilgili kaynaklar bulunmuĢ, 

bulunamayanlar için ise yerinde inceleme ve röportajlar yapılmıĢtır. 

1.6.YÖNTEM 

   ÇalıĢmanın ilk aĢamasında Gaziantep, konaklama birimleri ve butik oteller hakkında 

literatür incelemesi yapılmıĢtır. Gaziantep‟teki tarihi ve turistik bölgeleri araĢtırarak, artan 

turist sayısıyla ortaya çıkan konaklama ihtiyacı açıklanmıĢtır. Butik otel tanımları araĢtırılmıĢ 

ve ülkemizdeki butik otel yönetmeliği incelenmiĢtir. Butik otel tanımı yapılmıĢ, kriterler 

belirlenmiĢtir. Gaziantep‟teki geleneksel yapılardan dönüĢtürülen ve butik otel sıfatıyla 

iĢletilen birimleri, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Turizm Tesislerinin 

Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde 42-Özel 

Tesisler ve 43-Butik Oteller maddelerine göre incelenmiĢ, bu maddelerde yer alan fiziksel 

Ģartların ne kadarına sahip oldukları yerinde yapılan gözlem ve fotoğraflamalarla 

araĢtırılmıĢtır. Bu yapılara kimlik oluĢturulmuĢ, sahibi veya iĢletmecisiyle görüĢülüp yapı 

hakkında bilgiler toplanmıĢtır. Oteller ile ilgili yerinde tespit yapılmıĢ ve konaklayan misafir 

yorumları ıĢığında problemleri saptanmıĢtır. Sonuç bölümünde otellerin fiziki Ģartları ile ilgili 
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tablolar oluĢturulmuĢtur. Gaziantep‟teki butik otel sıfatıyla iĢletilen birimlerin yönetmelikteki 

maddeleri bulundurma yüzdeleri hesaplanmıĢtır. 

 

1.7.SÜRE VE OLANAKLAR 

   Bu araĢtırma önerisinde süre yaklaĢık on iki ay olarak hesaplanmıĢtır. Ġlk dört ay 

kaynak tarama yapılmıĢ ve araĢtırmalar tamamlanmıĢtır, sonraki dört ay da bilgiler 

toparlanmıĢtır, son dört ay da ise yapılan araĢtırmalar ve toplanılan bilgilerle yazma 

aĢamasına geçilmiĢtir. Olanaklar da ise Ģehirde tespit edilen 14 butik otel bulunmaktadır. Bu 

otellerden 8 tanesinin planlarına ulaĢılmıĢtır. Bu yapılarla ilgili gerekli bilgilere ulaĢmaya 

çalıĢıp, iĢletme belgesi ve barındırdığı standartları araĢtırılıp, açıklanmıĢtır. Konaklayan 

misafirler tarafından hangi yönlerden eleĢtirildiği ve hangi yönlerden beğenildiği tez 

kapsamında anlatılmıĢtır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġkinci bölümde Gaziantep kenti genel tanımı yapılacak, son yıllarda kente gelen turist 

sayısının artıĢ nedenleri ve gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler, kentin cazibe 

merkezleri anlatılacaktır. 

GAZĠANTEP ġEHRĠ 

                                                                                                                                                                  

2.1.  Gaziantep Ġli Genel Tanımı ve Kent Tarihi 

  Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve Türkiye'nin altıncı büyük 

Ģehridir. Nüfusu, ekonomik potansiyeli ve BüyükĢehir Belediyesi'nin statüsüne sahip olması 

Gaziantep'i bir metropol kılmaktadır. 

  Eski coğrafyacı ve tarihçilere göre: Güneyde Arap Yarımadası‟ndan kuzeyde Toros 

sıradağlarına uzanan Arap çöllerinin bittiği yerde Toros sıradağlarının eteklerinde verimli 

topraklar yer almaktadır. Bu topraklara binlerce yıldan bu yana  “ Bereketli Hilal” adı 

verilmiĢtir. Bu topraklarda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından gelen anayollar 

kesiĢmektedir. Tarih boyunca Bereketli Hilal ana ticaret yollarının kavĢak noktalarında, 

büyük ticaret ve sanayi Ģehirleri doğmuĢtur. Bereketli Hilal bölgesinin bir parçası sayılan 

Gaziantep ili, bu bölgenin ortasında stratejik bir mevkide yer almaktadır.(Tatlıgil,2005,4) 

 

ġekil 1. Mezopotamya Uygarlığı.(2018). Bereketli Hilal (www.mezopotamyauygarligi.weebly.com) 
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  Anadolu‟nun ilk yerleĢim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz 

Bölgesi‟nin kesiĢme noktasında yer alan kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ ve bu 

medeniyetlerin izini günümüze kadar yansıtmıĢtır. Ġpek Yolu‟nun buradan geçmiĢ olmasından 

dolayı uygarlıkların uğrak yeri olmuĢ, tarihin her döneminde kültür ve ticaret merkezi olma 

özelliğini korumuĢtur.  

  Kent, 1918‟de Osmanlı Devleti‟nin Birinci Dünya SavaĢı‟nda yenilgiyi kabul etmesi 

üzerine imzaladığı Mondros Mütarekesi sonucunda 1919‟da önce Ġngilizler tarafından iĢgal 

edilmiĢtir. Geçici zannedilen bu iĢgalin devamlılığa dönüĢtüğü, iĢgal görevinin Fransızlara 

devredilmesiyle anlaĢılmıĢtır. 1 Nisan 1920‟de Ģehrin savunması ve düĢmandan kurtulması 

için mücadeleye baĢlanmıĢ, kent 25 Aralık 1921'‟de iĢgalden kurtulmuĢtur. Ankara 

AntlaĢması‟yla bu baĢarı tescil edilmiĢtir. 6 ġubat 1921‟de T.B.M.M. tarafından kente 

“Gazi”lik unvanı verilmiĢ ve 1924‟te il merkezi olmuĢtur. (Tatlıgil,2005,12) 

 

2.2.  Coğrafi Özellikleri         

  Kendi adıyla anılan ovanın ortasında bulunan Gaziantep, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‟nin Akdeniz Bölgesiyle sınırında bulunmaktadır. Bölgenin en büyük il 

merkezlerinden biri olup, Fırat nehrine karıĢmakta olan Sacur Çayı‟nın yukarı kollarından biri 

olan Aynü‟l-leben (Alleben) deresinin iki yanında, Halep istikametine doğru yükselen bir 

yaylanın merkezindedir. Ġlin güneyinde Suriye Devleti ve Kilis ili, doğusunda ġanlıurfa iline 

bağlı Birecik ve Halfeti ilçeleri, kuzeydoğusunda Adıyaman iline bağlı Besni ilçesi, 

kuzeyinde KahramanmaraĢ ve Pazarcık ilçesi, batısında Osmaniye ili, güneybatısında ise 

Hatay ilinin Hassa ilçesi yer almaktadır. Gaziantep, 38º 28" - 38º 01" doğu boylamları ile 36º 

38" - 37º 32" kuzey enlemleri arasında ve yüzyıllarca ticari açıdan büyük önem taĢımıĢ olan 

Ġpek Yolu üzerine konumlanmıĢtır. Yüzölçümü bakımından ülke genelinin %1‟ini kaplayan 

Gaziantep‟in ġehitkamil ve ġahinbey olmak üzere 2 merkez ilçesi bulunurken, Araban, 

Yavuzeli, Oğuzeli, Nizip, KarkamıĢ, Nurdağı ve Ġslahiye olmak üzere 7 çevre ilçesi 

bulunmaktadır. Ġlin yaklaĢık yüzölçümü 6 819 km² dir .(Gül,2005,11)  
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ġekil 2. Gaziantep merkez ve çevre ilçeleri(Gül,2005,11) 

      2.3.  Ġklim ve Bitki Örtüsü                                                                                                                                                            

  Gaziantep yöresinde Akdeniz iklimi ve karasal iklim arasında geçen bir iklim 

hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar soğuk ve yağıĢlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 14,5 Cº 

dir. En yüksek sıcaklık 44 Cº ile Temmuz, en düĢük sıcaklık ise -17,5 Cº ile Ocak ayında 

görülmüĢtür. Yaz ve kıĢ mevsimleri arasındaki geçiĢler çok kısadır.  

  Bölgede batıdan doğuya, kuzeyden güneye doğru ilerledikçe sıcaklık artar .Ġlin hakim 

rüzgar yönü güney batı (lodos) dır. Ġlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında batıdan doğuya doğru 

rüzgarlar güney batı – kuzey batı – batı yönlerinde eserler. KıĢ aylarında ise daha çok 

doğudan gelen kuzeydoğu (poyraz) hâkimdir. 

  Gaziantep‟te yağıĢ Akdeniz bölgesinde olduğu gibi genellikle kıĢ aylarında görülür. 

Yıllık ortalama yağıĢ merkezde 574 kg/m dir. Ġlde batıdan doğuya, kuzeyden güneye doğru 

gidildikçe yağıĢ azalır. Yılda ortalama kar düĢen gün sayısı 10, tespit edilen en fazla kalınlık 

ise 47 cm dir . 

  Ġl topraklarının büyük bir bölümüne egemen olan bitki örtüsü bozkırlardır. Batıda 

Akdeniz bitki örtüsü olan makiye de rastlanır. Yörede batı ve kuzeye doğru gidildikçe görülen 

orman sahası il yüzölçümünün %15‟ini kapsamaktadır. Ġlin yüzölçümünün %62‟si tarım alanı, 

%6„sı çayır ve mera, %17‟si tarım dıĢı arazidir. Akdeniz ürünü zeytinlik genelde batıda, 

yöreye has fıstık ise merkez Nizip, Yavuzeli ve Araban‟da görülür. (Gül,2005,13) 
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2.4.UlaĢım 

 Gaziantep Ortadoğu ve Uzakdoğu‟yu birbirine bağlayan “Ġpek Yolu” üzerinde yer 

almasından ve ülkenin batı bölgesi ve güneydoğu bölgesini ve güneydoğudaki komĢu ülkeleri 

birleĢtiren önemli yol ağlarının üzerinde olmasından dolayı ilk devirlerden beri önemini 

korumuĢtur. 

 Kent, SüveyĢ Kanalı‟nın 1869 yılında tamamlanarak devreye girmesine kadar Avrupa 

ülkeleriyle yapılan ticarette Anadolu‟yu Basra Körfezi‟ne bağlayan bölgenin transit merkezi 

olmuĢtur. Antep üzerinden geçen bu ticaret hattında mal akıĢı; Antep‟te toplanan malların 

Dicle ve Fırat üzerinden Basra Körfezi‟ne kadar taĢınması, Hindistan‟dan gelen malların ise 

içlere kadar sokulan gemiler yoluyla gerekli yerlere ulaĢtırılması Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Körfezi geçtikten sonra nehir gemileri ile Birecik‟e taĢınan mallar buradan deve kervanları ile 

Halep, Ġskenderun ve Trablus limanlarına ve diğer bölgelere gönderilmiĢtir (Yurt 

Ansiklopedisi, 1982)  

   SüveyĢ Kanalı‟nın açılmasıyla Avrupa‟nın Güneydoğu Asya ile olan ticaretinin 

Mısır‟a kayması Antep‟ten geçen Ġpek Yolu‟nun da önemini azaltmıĢtır. FevzipaĢa-Malatya 

Demiryolunun yapımı ile transit noktası olma özelliğini yitiren kent 1950‟lerde demiryolunun 

yapılarak Anadolu-Bağdat hattına bağlanması ve 1956 yılında Bilecik Köprüsü‟nün 

yapılmasıyla, eskiden üstlendiği aktif dağıtım merkezi olma iĢlevini yeniden kazanmıĢtır 

(Yetkin, 1968). 

  Günümüzde Gaziantep, Edirne-Kapıkule sınır kapısından bağlayarak Ġstanbul ve 

Ankara üzerinden Adana‟ya ulaĢan E–5 karayolunun Adana‟dan itibaren Gaziantep, Urfa 

Nusaybin, Cizre üzerinden Irak‟a devam eden uzantısı olan E–24 karayolu üzerinde yer 

almaktadır. Havayolu ile ulaĢım ise kente yaklaĢık 20 km mesafede, Oğuzeli yolu üzerinde 

bulunan havaalanından gerçekleĢmektedir (Ünal, 1998). 

2.5.  Ekonomik Yapı    

  XVI. yy. da kıyıdan uzak kentlerde tarım geliĢirken, Antep‟te tarım faaliyetlerin yanı 

sıra imalat ve ticaret Ģehrin ticari hayatını belirlemektedir. Bedestenler ve hanlarda toplanan 

esnaflar birçok farklı alanda çalıĢmaktadır. Kentin, Osmanlı döneminde çok hareketli bir ticari 

yaĢamı olmuĢtur. 
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  XIV. yy. Bedreddin Ayni‟nin ifadesine göre kentte büyük çarĢılar ve iĢlek bir ticari 

hayat bulunmaktadır. XVII. yy. da Evliya Çelebi‟ye göre kentte iki bedesten, 3 900 dükkan ve 

beĢ adet han (Pekmez, Tuz, Börekçi, Arasta, Mustafa Ağa) vardır. Kentte ticaret o kadar 

yoğundur ki; 1868 yılında Fransız tüccarların sorunlarını çözebilmek için Fransız 

konsolosluğu açılmıĢtır. 1872 yılında Amerika BirleĢik Devletleri Konsolosluğunun ardından, 

Yunanistan ve Ġran konsolosluklarının açılmasıyla, kentteki temsilcilik sayısı dörde çıkmıĢtır. 

Ticari doku kale çevresinde ana yol aksları üzerinde oluĢmuĢ, aynı cins imalathaneler ve aynı 

malı satanlar bir araya toplanmıĢlardır. Bu durum imal edilen, alınan-satılan malların kalite 

kontrolünü kolaylaĢtırmaktadır. Bunun yanı sıra düzenli iĢleyen bir vergi sistemi 

uygulanmaktadır. 

  Günümüzde ise Gaziantep‟in ekonomisi birçok alanda geliĢmiĢtir. Çevre ilçelerde 

tarım ve hayvancılık geliĢmiĢken, merkez ilçelerde ise sanayi ve ticaret yoğunluktadır. Tarım 

alanında üzüm bağları, fıstıkçılık ve zeytincilik geliĢmiĢtir. Osmanlı yönetiminde el 

sanatlarıyla uğraĢan meslek gruplarından bugün çok azı kalabilmiĢtir. Bunlar; demirciler, 

hasırcılar, kalaycılar, kilimciler, semerciler, bakırcılar… gibidir. Bunun yanında bakırcılık 

önemli bir iĢ grubuyken bugün sadece el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. Yöresel bir 

kumaĢ olan “Kutnu” iĢlemeciliği ise hala devam etmektedir. (Gül,2005,25) 

2.6.  Kültür Yolu                                                                                                                                                 

  Kaleden baĢlayıp ġire Han ve YemiĢ Han‟a kadar uzanan, birçok cadde ve sokağın 

birbirine bağlandığı Kültür Yolu üzerinde 18 han, 9 cami, 4 hamam, Mevlevihane ve daha 

birçok taĢınmaz kültür varlığı ile toplam 41 eser ve birçok sivil mimarlık örneği yer 

almaktadır. Bu proje, çok sayıda anıtsal yapının yanı sıra meydan düzenleme, çarĢı ve sokak 

sağlıklaĢtırma ve cephe düzenleme uygulamalarıyla algılanabilir hale getiren bir projedir. 

Bunun yanı sıra, geleneksel el sanatları gibi kültürel miras birikiminin geleceğe aktarılmasına 

yönelik çalıĢmaları da gözeten baĢarılı yaklaĢımıyla Tarihi Kentler Birliği tarafından Metin 

Sözen Koruma Büyük Ödülü‟ne 2007 yılında uygun görülmüĢtür. Kültür yolu projesi 

kapsamında çeĢitli cephe düzenlemeleri, yol, kaldırım ve altyapı çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 

Tüm altyapı elemanları yer altına alınmıĢ, aydınlatma, engelli izi, bilgilendirme panoları 

yerleĢtirilmiĢtir. Geleneksel dokunun yeniden canlandırılması amacıyla toplam 8 sokak ve 

280 dükkânın cephe düzenlemesi, geleneksel dükkân tipolojisine uygun olarak çarĢı esnafının 

katılımı ve desteğiyle yenilenmiĢtir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. 

yüzyılda yapıldığı düĢünülen Bakırcılar ÇarĢısı bu tür yenilemelere örnek olarak verilebilir. 
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Bu sokak sağlıklaĢtırma projesi ve uygulaması, Gaziantep‟in özgün mirasından olan 

bakırcılığın ve bağlamında çarĢı anlayıĢının sürdürülmesi adına önemli bir örnektir. Mimari 

ve doku anlamında belirli bir bütünlüğü ve sürekliliği elde etmesi nedenleriyle de BaĢarı 

Ödülü‟ne uygun görülmüĢtür. Bunun dıĢında Külekçi çarĢısı, Haphapçı pazarı vb. bazı 

çarĢılar da yenilenmiĢtir.(Topçu,2016,68) 

 

ġekil 3. Kültür Yolu Projesi (Gaziantep BüyükĢehir Bld. Ġmar ve ġehircilik Daire BĢk. Koruma 

Uygulama ve Denetim Bürosu ġube Md. KUDEB, 2008) 
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ġekil 4. Gaziantep Geleneksel ÇarĢısı‟nın kent içi konumu ve kale çevresindeki geliĢimi (K. TOPÇU, 2015) 

 

2.7.  Gaziantep’ in Türkiye Turizmindeki Yeri 

  Gaziantep, Sanayi ve ticaret alanındaki büyük yatırımları ile Türkiye ekonomisinde 

önemli bir yere sahiptir, ayrıca tarihi ve turistik değerleri ile de dikkat çekmektedir. 

Gaziantep, geçmiĢte birçok medeniyetleri bir arada barındırdığından, yörede bu medeniyetlere 

ait tapınak ve tarihi kalıntılar ile, Ġslam ve Hıristiyan dünyasına ait sanatsal açıdan örnek 

teĢkil edecek camii ve kiliseler mevcuttur. Ayrıca Ģehrin merkezinde bulunan Gaziantep 

Kalesi önemli kültür varlıkları arasındadır. Gaziantep ilk uygarlıkların doğduğu 

Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması ve önemli yol güzergâhları üzerinde kavĢak 

durumunda olmasından dolayı tarih öncesi çağlardan beri, insan topluluklarına, bir geçit yeri 

ve yerleĢme sahası olmuĢtur. Asurlular, Babiller, Hurriler, Büyük Ġskender, Romalılar, 

Persler, Araplar, Bizanslılar, Abbasiler ve Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok güce tanıklık 

etmiĢtir. Gaziantep ili tarih boyunca askeri ve idari toplulukların, ticaret kervanlarının 

gezginlerin konaklama ve geçit yeri olmuĢtur. Tarih öncesi çağlardan bu yana insanoğlunun 

ilgisini çeken Gaziantep Höyükleri, kiliseleri, kaleleri, hanları, hamamları, camileri ve Antik 

Ģehir kalıntılarıyla zengin kültür mirası ve turizm potansiyeline sahiptir. Günümüzde de gerek 

tarihi, doğal ve arkeolojik yapısı, gerekse de kültürü, folkloru ile Güneydoğu‟nun en büyük, 

en çok ziyaret edilen ve turizm potansiyeli en yüksek olan illerinden biridir. Kültür 

Turizmindeki yeri kuĢkusuz çok önemli olmakla birlikte, Sürdürülebilir Turizm potansiyeli 

kapsamında da oldukça önemli bir yere sahiptir.(Bulut;2014,41) 
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  TUĠK verilerine göre, Türkiye, 2012 yılında turist sayısı bakımından (1.374.401 kiĢi) 

2018yılında (6.021.357 kiĢi); turizm geliri bakımından ise 2012 yılında 1.128.718(bin $)  

2018 yılında 3.686.324( bin $) yükselmiĢtir. Tanıtıma verilen önem ve ayrılan ciddi bütçeler 

ile son yıllarda Türkiye nin ciddi bir yol kat ettiği görülmektedir. Gelen turist sayısı yaklaĢık 6 

katına çıkarken turizm gelirinin yaklaĢık 3 katına çıkması, Türkiye‟ye gelen turistin düĢük 

gelir grubuna sahip olduğu ya da az tüketim yaptığını göstermektedir. 

  Gaziantep‟te 2012 yılında 301.370 kiĢi otellerde konaklama yapmıĢtır. 2018 yılında 

ise 675.902 kiĢinin konaklama yaptığı görülmektedir. Konaklayan turist sayısının arttığı 

gözlemlenmiĢ olmakla birlikte Türkiye‟ye gelen turist sayısı ile kıyaslandığında oldukça 

yetersizdir. 

 

 

Tablo 1.Turizm ĠĢletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Turist Sayısı (www.gaziantepturizm.gov.tr) 
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Tablo 2. Sınır Kapılarından GiriĢ Yapan Yerli Yabancı Turist Sayıları(www.gaziantepturizm.gov.tr) 

 

2.8.  Gaziantep’in Tarihi ve Turistik Yerleri                   

2.8.1.Gaziantep Kalesi 

  Gaziantep, dünyanın hala yaĢam sürülen en eski kentlerinden biridir. Kalenin ilk 

yapım tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da M.S. II. yy‟den sonra yapılmıĢ 

olabileceği düĢünülmektedir. Güneyinde ve güneybatısında yapılan kazı çalıĢmaları 

sonucunda günümüzden yedi bin yıl öncesinde yerleĢim görmüĢ bir höyük üzerine kurulmuĢ 

olduğu düĢünülmektedir. 2004 yılında yapılan kazı çalıĢmalarında Eski Tunç Çağına ait 

yerleĢimler ve sonraki dönemlere ait sur duvarları bulunmuĢtur. Kalenin on km kuzeyinde 

bulunan kutsal Dülük Antik Kentinin ve yolunun güvenliğini sağlamak üzere Roma 

Döneminde ileri karakol olarak yapılmıĢ olduğu düĢünülmektedir.(Ergeç,1999:269-293) 



          

16 

  

 

ġekil 5.Kale ve Çevresi ( BaĢgelen,1999,66) 

Mimari yapı yönünden Kale dört bölümden oluĢur: Üst kat(Ġç Kale), GiriĢ Kuleleri, 

DıĢ Surlar ve Eğimli Yüzeyler. On iki Burcu ve Surlarıyla otuz metre yüksekliğinde, iki yüz 

metre çapında ve bin iki yüz metre çevre geniĢliğiyle daire Ģeklinde bir yapı kompleksidir       

(Gaziantep Kültür Envanteri,2005,29). 

Gaziantep kalesi, bugünkü Ģeklini Bizans Ġmparatoru Justinyanus döneminde yani VI. 

Yüzyılda kazanmıĢ olup, yine bu dönemde kalenin güney kısmı kemerli ve tonozlu galerilerin 

oluĢturduğu temel yapılarıyla donatılmıĢtır. Bizans döneminden sonra, kale dönem dönem 

elden geçirilmiĢtir. Kitabelerden birinde Mısır Sultanı Kayıtbay‟ın 1481‟de tadilat yaptırdığı, 

1557 yılında da Kanuni Sultan Süleyman tarafından da kale köprüsünün iki yanındaki 

kulelerin yeniden inĢa ettirildiği görülmektedir. 

Gaziantep Kalesinde ilk bilimsel kazı ve onarım çalıĢması Gaziantep Müze Müdürlüğü 

baĢkanlığında yapılmıĢtır. 2000 yılında Kale Hamamı ve Mescidi kazılarak ortaya 

çıkarılmıĢtır( Balcıoğlu,2000,252). 2002 yılında kazı çalıĢmalarına tekrar baĢlanmıĢ ve mescit 

çevresindeki Genç Osmanlı Dönemi yapı kalıntıları kısmen ortaya çıkarılmıĢtır.(Gaziantep 

Kültür Envanteri,2005,29). 
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ġekil 6. Gaziantep kalesi(Orijinal,2018) 

2.8.2.Zeugma Antik Kenti 

  Belkıs/Zeugma Antik Kenti, Gaziantep ili, Nizip Ġlçesi, Belkıs Köyü sınırları 

içerisinde Fırat Nehri'nin kıyısında yer alır. YaklaĢık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine 

kurulmuĢtur. Belkıs/Zeugma Antik Kenti; Fırat'ın geçilebilir en sığ yerindedir. 80 bin 

nüfusu ile döneminin en büyük kentlerinden biri olan Belkıs/Zeugma, tarihin değiĢik 

dönemlerinde değiĢik isimlerle anılmıĢtır.  

Büyük Ġskender‟in generallerinden ve daha sonra Suriye Kralı da olan Selevkos 

Nikator kendi adıyla, Fırat nehrinin adını birleĢtirerek M.Ö.300 yılında burada Selevkos 

Euphrates ( Fırat‟ın Silifkesi ) adında bir kent kurar. Daha sonraları M.Ö.1.yy.‟da kent Roma 

hâkimiyetine girer. Bu hâkimiyet değiĢikliğiyle birlikte kentin adı da değiĢerek köprü, geçit 

anlamına gelen ve bütün dünyada bilinen Ģekliyle “ Zeugma” adını alır. Roma 

Ġmparatorluğu‟nun 4.Skitia Lejyon Garnizonu‟nun burada konuĢlandırılması ve ticaret 

sebebiyle kısa zamanda 80 bin nüfusa ulaĢan Zeugma‟da Fırat manzaralı yamaçlara villalar 

inĢa edilir. 80 bin kiĢilik nüfus Zeugma‟yı dünyanın en büyük kentlerinden biri haline getirir. 

Hellenistik dönemde Selevkos Nikator zamanında Zeugma‟da önemli imar faaliyetleri 

yapıldığı bilinmektedir. Kentteki Akropolün üzerine kader tanrıçası Thyke‟nin bir tapınağı 

yapılmıĢtır. Bu tapınak halen toprak altındadır. Zeugma Antik Kenti kendi Ģehir sikkesi de 

basmıĢ Roma Kentlerinden biridir. Sikkeler üzerine bir tarafına Thyke tapınağı, diğer tarafına 

da güçlülüğü simgeleyen Roma Kartalı motifi basılmıĢtır(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü,2017,88). 
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ġekil 7. Zeugma Antik Kenti.(Gaziantep Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,2018) 

   

 2.8.3. Gaziantep Müzeleri 

 Gaziantep Türkiye de müze bakımından zengin Ģehirlerdendir. Dünya‟nın en büyük 

mozaik müzesine de ev sahipliği yapmaktadır. Gaziantep‟te birçok müze bulunmaktadır. 

Bunların bir kısmı müze olarak inĢa edilen yapılarken, bir kısmı da geleneksel yapılardan 

müzeye dönüĢtürülmüĢtür. Var olan müzelere ek olarak, 2019 ortalarında hizmete girecek 

olan Gaziantep Panorama Müzesinin yapımı devam etmektedir. 

  Zeugma Mozaik Müzesi 

  Gaziantep Arkeoloji Müzesi 

  Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi 

  Yesemek Açık Hava Müzesi 

  Ali Ġhsan GöğüĢ Müzesi ve Gaziantep AraĢtırmaları Merkezi 

  Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoroması Müzesi 

  Gaziantep Bayazhan Kent Müzesi 

  Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi 

  Gaziantep Hamam Müzesi 

  Emine GöğüĢ Mutfak Müzesi 

http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174046/zeugma-mozaik-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174048/gaziantep-arkeoloji-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174050/hasan-suzer-etnografya-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174052/yesemek-acik-hava-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174055/ali-ihsan-gogus-muzesi-ve-gaziantep-arastirmalari-merke-.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174060/gaziantep-savunmasi-ve-kahramanlik-panoromasi-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174061/gaziantep-bayazhan-kent-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174062/gaziantep-oyun-ve-oyuncak-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174063/gaziantep-hamam-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174064/emine-gogus-mutfak-muzesi.html
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  Gaziantep Atatürk Anı Müzesi 

  Gaziantep Mevlihanesi Vakıf Müzesi 

  Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi 

  Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi 

  Ġslam Bilim Tarihi Müzesi 

  Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi 

  15 Temmuz Demokrasi Müzesi 

  ġahinbey Milli Mücadele Müzesi 

  Gaziantep Ġl Eğitim Tarihi Müzesi 

 

 

Tablo 3. Yıllara Göre Müze Ve Ören Yerleri Ziyaretçi Sayısı (www. gaziantepturizm.gov.tr) 

 

 

http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174065/gaziantep-ataturk-ani-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174067/gaziantep-mevlihanesi-vakif-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174068/gorgo-medusa-cam-eserleri-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174069/gaziantep-kultur-tarihi-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-174298/islam-bilim-tarihi-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-200662/gaziantep-zooloji-ve-doga-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-200665/15-temmuz-demokrasi-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-200667/sahinbey-milli-mucadele-muzesi.html
http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR-223132/gaziantep-il-egitim-tarihi-muzesi.html
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   2.8.3.a.Zeugma Mozaik Müzesi 

 Müze, ġehitkamil Ġlçesi MithatpaĢa Mahallesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı 

üzerindedir. Müze sergisinde, o dönemde kentte yaĢayan insanların inançları kültürü ve 

günlük yaĢantısını geçirdiği ortam birebir mimarisine uygun olarak sokağı, çeĢmesi, duvarı ve 

tüm yapı taĢları ile gerçek ölçüsünde ziyaretçilere sunulmuĢtur. Fırat Nehri‟ne en yakın 

konumda bulunan mozaikler giriĢte yer alırken, kentin teraslarına doğru yükselen mozaikler 

sırası ile yerleĢtirilmiĢtir. Zemin katta sergilenmekte olan Roma Hamamı‟na ait mozaikler ise, 

baraj gövdesinin altından çıkarılmıĢtır. Zeugma Mozaik Müzesinde ziyaretçiler, en alt koddan 

baĢlayarak, Zeugma‟daki teraslarda yükselmiĢ olarak gezisini tamamlayabilmektedir. Müzeye 

hakim, her kattan rahatlıkla görülebilen Mars Heykeli, Zeugma‟da olduğu gibi müzede de 

savaĢ ve baharın tanrısı olarak Zeugma‟nın koruyucusu konumunda sergi teĢhir projesinin en 

önemli eserlerinden biri olarak yerini almaktadır. Ġkinci katta labirent Ģeklinde dizayn edilmiĢ 

gizemli oda Çingene Kızı‟nın mahzun bakıĢlarını ön plana çıkarmaktadır. Zeugma Mozaik 

Müzesi koleksiyonunda bulunan; Roma ve geç antik döneme ait 2.448 m2 mozaik, 140 m2 

duvar resmi, 4 Roma dönemi çeĢmesi, 20 sütun, 4 kireç taĢından yapılmıĢ heykel, tunç Mars 

Heykeli, mezar stilleri, lahitler ve mimari parçalar restorasyonu yapılarak teĢhir edilir hale 

getirilmiĢtir(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,2017,29). 

 

ġekil 8. Çingene Kızı Mozaiği.(www.zeugma.org.tr,2019) 

Çingene Kızı'nın parçası olan mozaikler 1960'lı yıllarda kaçak kazılar yoluyla elde 

edilerek yurtdıĢına kaçırılmıĢtır ve ABD'ye götürülmüĢtür. Eserler, Ohio Eyaleti'nde bulunan 

Bowling Green Devlet Ün vers tes 'ne satılmıĢtır. Üniversite eserlerin çalıntı olduğunu 

bilmeden almıĢ ve eserlerin üniversiteden ayrıldığı 20 Kasım 2018 tarihine dek bu mozaikleri 

korumuĢ ve sergilemiĢtir. ABD'de yapılan b l msel  ncelemeler sonucunda moza kler n 

st ller , renk özell kler , tesseraların (moza k taĢların her b r ) t pler  açısından Zeugma 
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moza kler   le uyuĢtuğu tesp t ed lm Ģt r. Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Zeugma 

mozaiklerine ait 12 parçanın Türkiye'ye getirilmesine iliĢkin bir protokol imzalanmıĢ ve 

28.11.2018 de Türkiye‟ye getirtilmiĢtir. 

 
 

ġekil 9. Amerika‟dan getirilen Çingene Kızı Mozaiği Belkıs(www.zeugma.org.tr,2019) 

 Bugün Gaziantep‟in tanıtımında büyük önem sağlayan Zeugma mozaiklerinin en 

önemlisi Çingene Kızı Mozaiği, mitolojideki "ana tanrıça Gaia"ya, Büyük Ġskender veya 

baĢka bir kiĢiye ait olabileceğini ifade edilmekte. Amerika‟dan getirtilen parçalar arasında 

bulunan kadın baĢı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığın köyün adı olan "Belkıs‟ın isim 

verilmiĢtir. 

 

  2.8.4.Bakırcılar ÇarĢısı 

 Gaziantep‟in yüzlerce yıllık geçmiĢe sahip bakır iĢçiliğinin en güzel örneklerinin 

bulunabileceği, bir kapalı çarĢıdır. Hanlar bölgesinde yer alan ve tek katlı dükkânlardan 

oluĢan çarĢı, Ģehrin en eski alıĢveriĢ merkezlerinden biridir. Kemerli giriĢlerle sokağa açılan 

ve düzgün kesilmiĢ ve sert kalker taĢlardan yapılmıĢ dükkânlarda el iĢi bakır eĢya, baharat, 

kutnu kumaĢı, yemeni gibi birçok yöresel ürün bulunmaktadır. ÇarĢının yapımı net olarak 

bilinmemekle birlikte 19. yy da yapıldığı düĢünülmektedir.Kültür Yolu Projesi kapsamında 

sekiz sokak ve iki yüz seksen dükkan restore edilmiĢtir. Bakırcılar ÇarĢısı Tarihi Kentler 

Birliğinin BaĢarı Ödülüne layık görülmüĢtür(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü,2017,108). 
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ġekil 10. Gaziantep Bakırcılar ÇarĢısı(Orijinal,2019) 

                  

  2.8.5.Gaziantep Almacı Pazarı 

 Gaziantep'in en eski çarĢısı olarak bilinen 250 yıllık Almacı Pazarı, ahilik anlayıĢı, 

kültürel tarihi ve kuĢaktan kuĢağa aktarılan meslekleriyle öne çıkmaktadır. GeçmiĢte elma 

meyvesinin nadir bulunması ve bu tarihi pazarda tane ile satıĢa sunulması nedeniyle 

Elmacı/Almacı Pazarı ismiyle anılır ve pazarda, çeĢitli baharatlar, Antep fıstığı, kıĢlık 

kuruluklar, salçalar, Ģire türleri satılmaktadır. (Gaziantep Turizm Müdürlüğü,2018). 

 

ġekil 11. Gaziantep Almacı Pazarı(Orijinal,2019) 
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              2.8.6.Gaziantep Kastelleri 

  Gaziantep tarihi su sistemi, yerleĢim bölgesinden uzak olan ana kaynaktan kente su 

getiren yer altı su kanalları ve bu kanallarla gelen suyun kullanıma açıldığı su yapılarından 

oluĢmaktadır. Yeraltı su kanallarına yerel dilde livas adı verilmektedir. Gaziantep'te livasla 

yerleĢime taĢınan suyun halkın kullanımına açıldığı kuyu, havuz, çeĢme gibi su yapıları içinde 

en önemlisi ise yerel dilde kastel adı verilen yeraltı su yapılarıdır.  

Livaslar; dünya üzerinde kurak iklime sahip Meksika'dan Çin'e kadar birçok yerde görülen ve 

literatürde daha çok "qanât" adıyla bilinen yer altı su kanallarıyla benzer yapım teknolojisine 

sahiptir. Bununla birlikte sadece su taĢımada değil; suyun kent içinde dağılımında da 

kullanılan livaslar, boyutu ve kentteki birçok yapıya su sağlayan biçimlenmesi ile özeldirler.    

  Kasteller sade ve gösteriĢsiz yapılarına rağmen ilk günden, evlerin modern manada 

Ģehir içme suyuna kavuĢtuğu ve çeĢmelerin yapıldığı tarihe kadar önemini korumuĢtur 

(Gaziantep Turizm Müdürlüğü,2018). 

 ġeyh Fethullah Kasteli 

 Ġhsan Bey Mescidi ve Kasteli 

 PiĢirici Mescidi ve Kasteli 

 Ġmam-ı Gazali Kasteli 

 Ahmet Çelebi Kasteli 

     Kozluca Kasteli‟dir.  

 

2.8.7.Gaziantep Camileri 

   Gaziantep‟te mimarisi ile dikkati çeken çok sayıda Türk-Ġslam eseri cami mevcuttur.  

 Mehmet Nuri PaĢa Cami 

  ġeyh Fethullah Cami 

 Tahtani Cami 

 Alaüddevle Cami 
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 Boyacı Cami 

 ġirvani Mehmet Efendi Cami  

 Ömeriye Cami 

 Ali Nacar Cami 

 

bunlardan birkaç tanesi olup, günümüzde de modern mimari tarzda yapılan çok sayıda cami 

bulunmaktadır.  Ayrıca Ģehirde çok sayıda çok sayıda türbe bulunmasıyla inanç turizmi de 

oldukça fazla görülmektedir. Bu türbelerden bazıları;  

  Nesimi 

 Hacıbaba 

 ġeyh Fethullah 

 Alibaba 

 Kurbanbaba 

 

2.8.8.Gaziantep Kiliseleri 

Osmanlı döneminde, kentte yaĢayan gayrimüslim vatandaĢlara hizmet veren dini 

yapılar gerek fonksiyonlarına bağlı olarak gerçekleĢtirdikleri etki gerekse kent içindeki 

konumları nedeniyle kentin karakterini belirlemede önemli görev 

üstlenmiĢlerdir(www.gantep.bel.tr) 

 Kendirli Kilisesi 

 Aziz Bedros Kilisesi  

 Saint Mary Kilisesi/KurtuluĢ Cami 

 Nizip Fevkani Kilisesi 

 Sinegog/Havra 
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2.9.  Gastronomi Kenti Gaziantep                                                                                                               

  Gaziantep Mutfağı yüzyıllardan beri  bu bölgede hüküm süren medeniyetlerin izini 

yansıtmaktadır. Yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemeler, hazırlama ve 

piĢirme evresi, ayrıca lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar Gaziantep mutfağının 

oluĢmasındaki en önemli etkenlerdir. 400 den fazla yemek çeĢidine sahip olan Gaziantep 

mutfağında haĢlamadan, ızgaraya, tencere yemeklerinden, fırın yemeklerine kadar her türlü 

piĢirme yöntemi mevcuttur. Katmer, Beyran, Kelle, Çorba çeĢitleri, Dürüm çeĢitleri, 

Kaymak  çeĢitleri,  Börek çeĢitleri, Ciğer Kebabı ve  Simit çeĢitleri (unlu mamuller) satan 

yerler Gaziantep‟in yemek çeĢitliliğin somut göstergedir. Gaziantep‟te gastronomi kültürünün 

oluĢmasında etken sebepleri aĢağıdaki maddeler halinde sıralayabilirz. 

a) 6000 yıla yakın bir tarihe sahip olması  

b) Yörede yaĢamıĢ olan kültürlerin etkisi 

c) Ġpekyolu üzerinde bulunması (Doğudan batıya) 

d) Kuzeyden ve kuzeybatıdan güneye geçiĢ yolu üzerinde bulunması 

e) Coğrafi konumuna bağlı iklim koĢullarının etkisi 

f) 2200-2300  yıl önce dünyada en fazla popülasyonun yaĢadığı Mezopotamya‟nın en 

batısındaki Zeugma‟da yaĢamıĢ olan kültür zenginliğinin etkisi 

h) Yörede yaĢayan insanların mevcut etkenlerin dıĢında, kimliklerinin yarattığı 

farklılıkla ortaya çıkan, özgün yaratıcı yapının etkisi (http://www.gaziantepturizm.gov.tr). 

  Dünyada ülkesinin ismiyle değil,  Ģehrinin ismiyle anılan tek mutfak Gaziantep 

Mutfağıdır. Gaziantep‟in gastronomi kenti diye anılmasının en önemli gerekçelerinden birisi 

konumudur. GeçmiĢte Anadolu‟yu kuzeyden güneye geçerek Arabistan yarım adasına 

bağlayan, doğudan batıya kervanların geçiĢ yaptığı Ġpekyolu üzerindedir. 

  Gaziantep‟in Ġpek Yolu ve  mevcut yaĢamıĢ kültürlerin dıĢında diğer adıyla Baharat 

Yolu diye tanımlanan ve önemli bir kervan yolu üzerinde bulunması Gaziantep mutfağının bu 

kadar zenginleĢmesine sebep olmuĢtur. Çünkü bu tarih dokusu içerisinde yer almıĢ olan 

hanlar, hamamlar, imarethaneler kervanların konaklama yerleridir. Bu vesileyle gelen 

insanların taĢıdıkları kültürel etkiler gastronomi adına önemli kaynak olarak kalıcı hale 

gelmiĢtir. Özellikle Ġran‟a, Hindistan ve Çin‟e kadar uzanan bu kervan yolu üzerindeki yemek 
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kültürüne ait her türlü bilgi ve deneyimler mutfağımıza ilham kaynağı olmuĢtur. Aynı Ģekilde 

güneyimizde yaĢayan Arap kültürünü baĢta Halep olmak üzere yine bu etken sebepler 

içerisinde sayabiliriz 

  Gaziantep il toprakları fazla olmamakla birlikte birçok tarım ürününün yetiĢmesine 

müsaittir 4000-5000 yıllık geçmiĢe sahip olduğu bilinen Antep fıstığı yörenin isminden de 

anlaĢılacağı üzere bir bahçe ürünü olup Gaziantep‟in önemli bir ekonomi kaynağıdır. 

   Gaziantep gastronomi kültürünün en belirgin örneklerinden biri de tatlı türleri olarak 

baklava ve çeĢitleridir. Osmanlı mutfağına ait olan bu tür tatlılar zaman içerisinde 

Gaziantep‟in adıyla özdeĢleĢmiĢtir. Bilinen bu tatlılar, 19. Yüzyılın  sonlarında Osmanlı 

mutfağında var olan Baklava, Gaziantepli ustaların çabalarıyla özel yöntemlerle geliĢtirilerek 

bugünkü adıyla anılan Antep Baklavası ortaya çıkmıĢtır. Ġçerisinde kullanılan Antep fıstığı, 

yöresel sadeyağ ve un çeĢidi yöre topraklarından elde edilmiĢ olup bu tatlıların lezzetini bu 

günkü duruma gelmesine neden olmuĢtur. 

  Gaziantep, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesinin (EDEN) 2015 yılı Ulusal 

Destinasyonu „‟Yerel Gastronomi ve Turizm „‟teması ödülünü almıĢtır. 

  BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), Gaziantep'i 

gastronomi alanında "Yaratıcı ġehirler Ağı" listesine dahil etmesi Ģehrin Dünya Mutfağında 

hakkettiği yeri almıĢtır. (www.gaziantepturizm.gov.tr) 

  Gastronomi amaçlı seyahat eden turistlerin % 70‟i gittikleri yerlerde bölgesel 

yiyecekler tatmakta, yemek tarifleri almakta ve gastronomik ürünleri devamlı ikamet ettikleri 

yerlere götürerek bunları arkadaĢları ve aileleri ile paylaĢmaktadırlar. Böylece ülke/bölge 

tanıtımına dolaylı katkı sağlamaktadırlar.(Kargiglioğlu, 2015;2) 

     

ġekil 12. Gaziantep Yöresel Lezzetleri (www.gaziantepyemekleri.com) 

http://www.gaziantepturizm.gov.tr/


          

27 

  

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONAKLAMA YAPILARI VE OTEL TASARIMINDA KULLANICI 

ĠHTĠYAÇLARI VE BEKLENTĠLERĠ 

Üçüncü bölümde konaklama tesisleri hakkında bilgi verilecektir. Konaklama 

yapılarından olan butik oteller anlatılacaktır.  Butik otel tanımları açıklanacak, var olan farklı 

butik otel tanımları ve farklı birimlerden yapılan belgelendirmelerden ötürü doğan 

problemlere dikkat çekilecektir. Dünyadan butik otel örnekleri incelenecektir. Butik otel 

yönetmeliği, butik otelin bölümleri ve bulundurması gereken özellikleri açıklanarak kullanıcı 

beklentilerinin otel tasarımındaki etkisi anlatılacaktır. 

  3.1.KONAKLAMA TESĠSLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

  3.1.a. Konaklama Ġhtiyacı ve Konaklama Yapılarının Tarihsel GeliĢimi  

 Türkiye‟de ve dünyada turizm konaklama alanları giderek farklılaĢmakta, 

kullanıcıların beklentilerine uygun hale getirilen veya bu amaçla yapılan oteller ve konaklama 

tesisleri artmaktadır. 

  Konaklama ihtiyacı tarih boyunca devam eden ve zamana göre farklılaĢan bir 

olgudur. Konaklama ihtiyacı, ilk çağlardan bu yana, insanlar yolculuk ettikçe süregelmiĢtir. 

Tarih boyunca, hanlar ve kervansaraylar ile baĢlayan geliĢim süreci sonunda oteller, çağdaĢ ve 

sosyal yaĢamın vazgeçilmez bir bileĢeni halini almıĢtır (Yürek, 2007).  

 Konaklama ihtiyacındaki değiĢime bağlı olarak konaklama tesisleri farklı adlarla ve 

iĢlevlerle geliĢerek günümüze kadar gelmiĢtir. (Hazar, 2009): 

Kervansaray: Kervansaraylar kervanların ticaret yolları üzerindeki konaklama 

alanlarıdır. Devlet veya hayırsever kiĢilerce kurulan bu binalarda kervanların ihtiyaçları 

ücretsiz bir Ģekilde karĢılanırdı. 

                                             

Han: Bugünün otel ve garaj vazifesini bir arada gören yapılara eskiden "han" 

denmekteydi. Han, vasıtalı, vasıtasız yabandan gelen yolcuların barınacağı, hayvanlarla 

insanların geceleyebileceği mekânlardır. 
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Motel: Motel, genellikle uzun yola gidenlerin konakladığı, yol kenarında yer alan 

otellerdir. 1920'lerde Ġngilizce "motor" (motorlu taĢıt) ve "hotel" sözcüklerinden ortaya 

çıkmıĢtır. Motorlu taĢıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, araçlarını park etmelerini ve 

diğer gereksinimlerini karĢılamak için iĢlek kara yolları üzerinde bulunan otellerdir. 

 

Otel: 2005 yılında yürürlüğe giren turizm yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca; 

Oteller, asıl fonksiyonları müĢterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin 

yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de 

bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve 

dördüncü kısımlarda belirlenen genel nitelikleri taĢırlar. Oteller, bir yıldızlı oteller, iki yıldızlı 

oteller, üç yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller ve beĢ yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar. 

Oteller, “asıl fonksiyonları müĢterilerin geceleme gereksinmelerini karĢılamak olan, 

bu hizmetin yanında, yeme-içme, eğlence gereksinimleri için yardımcı ve tamamlayıcı 

birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir” Oteller, konaklama iĢletmeleri olarak iki 

grupta incelenmektedir”(Batman, 2003: 24; Kıngır, 2006: 459; Kozak, 2002: 5). 

 

HĠP Otel: Konforu, tasarımları ve kiĢiye özel hizmet anlayıĢı ile farklı müĢteri 

profillerine hitap eden konaklama yerleridir. Tasarım oteller; HĠP (Highly Individual Places-

Kendine Özgü Mekânlar) ve Butik oteller gibi isimlerle de bilinmektedir. HĠP oteller, 

geleneksel otel kavramının dıĢında daha çok heyecan verici ve görsel açıdan Ģık birer 

alternatif konumundadırlar. 

Butik Otel: Oda sayısı kısıtlı olan, genellikle yirmi beĢi geçmeyen, özel iç tasarımı ve 

mimarisi ile dikkat çeken küçük otellerdir. Konsepti, bir otel atmosferinden çok binanın 

orijinine göre oluĢturulmaktadır. 

   

 

 3.1.b.Konaklama Yapısı Olarak Butik Oteller 

                                                                                                                                                    
Butik otel, Kuzey Amerika kaynaklı bir terim olup, genellikle lüks veya özel iç 

tasarıma ve samimi bir ortama sahip otelleri ifade etmektedir. Butik oteller, kiĢiselleĢtirilmiĢ 

konaklama yapıları ve özel hizmet sağlamalarıyla, büyük zincir/marka otellerden farklılık 

göstermektedirler.  (BaĢ, 2003:8). 
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Tablo 4. Butik Kavramı (Aykol,2013,218) 

 

 

 Kültür ve Turizm Bakanlığının, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ĠliĢkin 

Yönetmeliği'nde, özel tesisler baĢlığı altında, 43. maddede yer alan butik oteller, yapısal 

özelliği, mimarî tasarımı, tefriĢ, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz 

eden, iĢletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya 

konusunda eğitimli personel ile kiĢiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmıĢ odalı 

otellerdir. 

a) Modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriĢ 

ve dekorasyon. 

b) BeĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan konforlu odalar. 

c) Kapasiteye yeterli kabul holünü de kapsayan lobi, lobi alanının yeterli olması 

hâlinde lobinin bir bölümünde düzenlenmiĢ oturma mahalli veya ayrı bir oturma salonu. 

d) Yönetim odası. 

e) Kapasitesi elli kiĢiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitesinin en az yüzde 

yetmiĢ beĢine alakart hizmet verilen asgari ikinci sınıf lokanta. 

f) Genel mahallerde klima sistemi. 

g) Yirmi dört saat oda servisi. 

h) ÇamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti. 

i) Odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi ile müĢteri 

yatak odasının gece kullanımına hazırlama hizmeti. 

k) Birden fazla katta düzenlenmiĢ tesisler için müĢteri asansörü ve merdiveni. 

l) Tesis müĢteri yatak kapasitesinin en az yüzde ellisi oranında eğitimli personel ile 

hizmet verilmesi. 

m) Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duĢ ve tuvalet yerleri. 
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n) AĢağıda yer alan ünitelerden en az birinin bulunması: 

    

Avrupa‟da butik otel terimi, diğerlerinden ayrıĢan bir hizmet çizgisi olan, tasarımı özel 

olarak yapılmıĢ, 100‟den az oda sayısı olan ve sıklıkla her bir odası farklı ve iyi dizayn 

edilmiĢ otel olarak tanımlanmaktadır. Bazı Kuzey Amerikalı turizm operatörleri, 150 odaya 

kadar butik otel tanımlanmasını kullanabildikleri gibi, burada ön plana çıkan, oda sayısından 

çok kiĢiselleĢtirilmiĢ, farklı ve özenli hizmetin, misafirlere özgün veya doğal dokusu 

muhafaza edilerek dizayn edilmiĢ yapılarda sunulmasıdır (Beaver, 2005: 74).  

 

 

Boutique Hotel Lodging Association (2013)'a [BLLA] 
1
göre ise butik otel; 

 Kültürel/Tarihi/ Otantik 

 Bağımsız Olmalı / Zincir Değil 

 Ġlgi çekici / KiĢiye Özel Servis 

 Yüksek kalitede oda özellikleri 

 Davetler için oturma salonları ve kütüphane gibi sosyal birimlere sahip 

olmalıdır. 

 

Butik otelle ilgili kesin ve net bir tanım olmadığı görülmektedir. Butik otel ülkelere, 

derneklere ve kiĢilere göre farklı yorumlanmıĢtır. Butik otel tanımı ile ilgili farklı yorumlar 

olsa da, bu otellerin küçük, mimari özellikleri bakımından ilgi çekici, iç mekan tasarımı 

güçlü, hizmet anlayıĢları yönünden yüksek kalitede olması beklenmektedir. Konumu ne 

olursa olsun butik otel, kiĢiye özel hizmet sağlamalı, eĢsiz, özgün tasarımlara sahip olmalı ve 

kullanıcısına farklı deneyimler sunabilmelidir. Farklı yazarlara göre butik otel tanımlamaları 

aĢağıdaki gibi özetlenebilmektedir. 

 

                                                 
1 BLLA 2009 yılında kurulan Boutique & Lifestyle Leaders Association  (BLLA), dünyanın bağımsız 

butik ve yaĢam tarzı otellerinin birleĢtiği 750 üyesi bulunan dernek. BLLA üyeleri ağ fırsatları, eğitim 

programları ve bilgi paylaĢım platformlarından yararlanırlar. BLLA aracılığıyla, otel üyeleri, pazarlama ve satıĢ 

profesyonelleri, teknoloji sağlayıcıları, mimarlar, iç mimarlar, yiyecek ve içecek satıcıları, çamaĢır tasarım / satın 

alma danıĢmanları ve diğerleri dahil olmak üzere ihtiyaçlarının herhangi birine hitap edecek uzman kaynaklar 

bulabilirler. 
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Tablo 5. Farklı yazarlara göre butik otel tanımları (Geyik 2010; Aykol 2013). 
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Tablodaki açıklamalar karĢılaĢtırıldığında mekânsal ve ölçek bağlamında butik otelleri 

belli bir standarda sokmak mümkün değildir; fakat hizmet söz konusu olduğunda butik otel 

olarak adlandırılan tüm konaklama yapılarında, müĢterilerin kendilerini özel hissetmeleri 

sağlanmalıdır. Mekânsal ve objesel yaklaĢımlarının yanı sıra hizmet anlayıĢı olarak kiĢiye 

özel anlayıĢını benimsememiĢ bir butik otelden söz edilemez. DeğiĢen butik otel tipolojileri 

ile birlikte mekânsal nitelikler kimi zaman çok uç noktalara ulaĢmıĢ, farklı deneyimleri 

sunmak adına konfordan ve teknolojiden ödün verilen örnekleri yaygınlaĢmıĢtır. Hizmet 

anlayıĢı ise ödün verilmeyen tek durum olmuĢtur. Butik oteller, sundukları deneyim ne olursa 

olsun az sayıda kullanıcıya, eğitimli ve yeterli sayıda personel ile hizmet vermek 

durumundadır. (Aykol, 2013). 

Bana göre Butik Otel tanımı; küçük ölçekli, yapının sahibi tarafından iĢletilen, 

iĢletmecisine her an ulaĢılabilen, lüks, konforlu, bulunduğu yörenin tarihini ve kültürünü 

yansıtan, ikramlarıyla da yöresel lezzetler sunan, misafire göre özel menüler hazırlayan, 

hijyen kurallarına uygun, ilgi ve merak uyandıran, antika ve değerli ürünler sergilenen,  otel 

atmosferini yaĢatmamaya çalıĢan aynı zamanda kiĢinin özel olduğunu hissettiği mekanlardır. 

Resmiyetten uzak, sahibinin ve ailesinin sohbeti, arkadaĢ evine gidilmiĢ, konuk olunmuĢ hissi 

veren yerdir. Yemesi, içmesi ev havasında geçen, tasarımı, tarzı olan, farkı olan ve kendine 

has, özgün olan, herhangi bir yerin taklidi olmayan mekândır. Ayrıldığınızda, kalbinizin 

kaldığı yer, aynı yere tekrar gittiğinizde yine orada kalmayı arzuladığınız ortamdır.  

 

Özel tasarımlı oteller veya belli bir yaĢam tarzını sembolize eden oteller olarak da 

nitelenen butik otel uygulamaları, ilk olarak 1980‟li yıllarda New York, Londra, San 

Francisco gibi metropol Ģehirlerde görülmeye baĢlanmıĢtır. 1984 yılında mimar Andree 

Putnam tarafından tasarımlanan Morgan Otel bilinen ilk butik olarak anılmaktadır (BaĢ, 

2003:8). 

  Butik otelin ilk örneği, zincir otellerin standartlığına karĢı bir yaklaĢım olarak, 1981 

yılında hizmete sunulan, ünlü tasarımcı Anouska Hempel tarafından tasarlanan, Londra‟daki 

Blakes in London otelidir. Butik yaklaĢımı hızla yayılmıĢ yine 1981 yılında San Francisco‟da 

Clarion Bedford oteli açılmıĢtır. Ian Schrager ise ikonik butik otelleri ile bu sektöre 1984 

yılında New York‟taki Morgans Hotel ile dâhil olmuĢtur. Bu örneklerin sonrasında butik otel 
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yaklaĢımı günden güne geliĢmiĢ ve birçok ülkede sayıları hızla artıĢ 

göstermiĢtir.(Bayhan,2016,6) 

 

ġekil 13. Blakes in London(www.blakeshotels.com,2018) 

 

ġekil 14. Morgans Hotel Newyork(www.morganshotelgroup.com;2018) 

 

3.2. Butik Otelin Bölümleri 

 

      2005 yılına ait turizm yönetmeliğinin 19. maddesine göre, butik otellerin 

özelliklerine baktığımızda; odaların modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği veya farklılığı 

olan mobilya ve malzemeler ile tasarlanmıĢ olması ve beĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen 

nitelikleri taĢıyan konfora sahip olması gerekmektedir. Butik otelde dendiğinde 

bulundurulması gereken diğer bölümler aĢağıdaki gibidir: 
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 Nitelikli ve kiĢilikli oda 

 kabul holü (lobi, resepsiyon)  

  idari birimler (yönetim odası vb.) 

  kahvaltı salonu 

 oturma salonu  

  alakart lokanta gibi servis ve hizmet hacimlerini de içermelidir.  

 

Bununla birlikte yönetmelikte belirtilen diğer özellikler; genel mahallerde klima 

sistemi, yirmi dört saat oda servisi, çamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, otopark 

hizmeti ve odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi olarak 

belirtilmiĢtir.(Bayhan.2016,19) 

 

 3.3. Butik Otel Yönetmeliği                                                                                                                             

3.3.1.Kültür Bakanlığı tanımına göre Özel tesisler 

          Madde 42 - Özel tesisler, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan 

birine giren ve Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen; 

          a) Bu Yönetmelikte belirlenmiĢ olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, ancak 

yapı, sokak, doğa, sanat, tarih gibi özelliklerden en az biri bulunan, deneyimli veya 

konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan, 

         b) Bu Yönetmelikte belirlenmiĢ olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, 

özgünlük, üstün hizmet, ulusal veya uluslararası Ģöhret gibi nitelikleri nedeniyle iĢletme 

özelliği arz eden, deneyimli ve konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan, 

tesislerdir. 

 Özel tesis turizm iĢletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine iliĢkin ayrıntılı görsel 

ve yazılı doküman ile Bakanlığa baĢvurulur. Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda 

gerçekleĢtirilenler dıĢındaki özel tesislere turizm yatırımı belgesi verilemez. 
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 3.3.2.Kültür Bakanlığı tanımına göre Butik oteller 

          Madde 43 - Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriĢ, dekorasyon ve kullanılan 

malzemesi yönünden özgünlük arz eden, iĢletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek 

kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kiĢiye özel hizmet verilen ve aĢağıda 

belirtilen nitelikleri taĢıyan en az on odalı otellerdir: 

          a) Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile 

tefriĢ ve dekorasyon, 

         b) BeĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan konforlu odalar, 

         c) Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu, 

         d) Yönetim odası, 

         e) Alakart lokanta, 

         f) Genel mahallerde klima sistemi, 

         g) Yirmi dört saat oda servisi, 

         h) ÇamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, 

         j) Otopark hizmeti, 

         k) Odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi. 

 

3.4.Butik Oteller Ġçin Gerekli Kriterlerin Belirlenmesi 

  Butik otellerin hedefi yıldızlı otellerden farklı olarak müĢteri beklentilerini karĢılayıp 

ayrıcalıklı ve kiĢiye özel hizmet sunmak, bulunduğu yörenin tarihini ve kültürünü yansıtan 

ambiyansa sahip olmak, farklı tasarım ürünleri, tefriĢ, dekorasyon ve kalitesiyle ismini 

duyurup baĢarı ve kazanç elde etmektir.  

  Klumbis ve Munsters (2005) butik otel sektörünün büyümesindeki temel gücün 

kültür, sanat ve tarihe olan artan ilgi olduğu sonucuna varmıĢtır. 

  Avrupa‟da 2011 yılında ilk kez Londra‟da yapılan “Butik Otel Zirvesi‟nde delegeler 

butik pazarının sahip olması ve dikkat edilmesi gereken özelliklerini ortaya koymuĢlardır. 

Bunu da butik oteller için temel 10 eğilim olarak belirlemiĢlerdir. Bu eğilimleri Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür: (Can,2014,42) 

a) Tecrübe ve bütünlük  

b) Çevreye uyumlu yapılar  

c) Butik otel bütçe giderleri  
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d) Oda teknolojisi  

e) Özgünlük  

f) ÇeĢitlilik  

g) Butik B&B (bad&breakfast) (oda&kahvaltı konaklama)  

h) YaĢam tarzına uygun oteller  

i) Marka değil, konum  

   

Yapılan bir diğer araĢtırma ise “neler butiktir” sorusuna cevap aramıĢtır. AraĢtırmada 

ulaĢılan cevaplar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır (Balekjian ve Sarheim, 2011):  

• EĢsiz 

• Popüler 

• Modern & Klas 

• Samimi 

• Tasarım Odaklı 

• Sıcakkanlı 

• Tematik 

• Yüksek Teknolojili 

• KiĢiye Özel Servis 

• Seçkin 

• Deneysel 

• Ġlham Veren 

• Tutkulu 

 

  Butik oteller genellikle Ģahıs oteli olarak hayat gösterirken birçok uzmanın reddettiği 

zincir otel olmamalıdır yaklaĢımına karĢın kimi zaman da zincir otel olarak hizmet 

verebilmektedir. Butik otellerin, tasarım ve sunduğu hizmetler açısından hedef pazara uygun 

olarak karakteristik özellikler taĢıması gerekmektedir. Bu özellikler ise; kullanıcılar gibi 

görünerek, onlar gibi düĢünerek ve ortak değerlere sahip olarak ortaya konup tanımlanabilir 

(Pearce ve Moscardo, 1992). Butik otellerin karakteristiğinde elbette iĢletmecinin profili ve 

iĢletme Ģekli de önemli bir faktördür. 

  

  Kullanıcıların butik otelde konaklamayı tercih etme sebepleri Ģu Ģekilde sıralanabilir 

(Aggett,2007):  

            • Standartların dıĢında farklı bir yerde konaklama isteği,  
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            • Otellerin bireysel yaklaĢımları ve samimi personelleri, zincir otellerin nereye 

giderseniz gidin aynı özellikte olması,  

      • Butik otellerin küçük ve farklı olması, popülerlikten uzak samimi bir anlayıĢı 

benimsemesi,  

      • Zincir otellere göre hizmetin daha samimi, kiĢiye özel ve konforlu olması,  

      • Konaklama, yeme-içme, servis kalitelerinin yüksek olması, zevkli atmosfer, 

müĢteriye iyi hizmet sunması ve iyi bir lokasyonda bulunması,  

      • Genel ambiyans, lokasyon, kiĢiye özel hizmet  

 

Aggett (2007) butik otelde olması gereken özellikler arasında Ģunları sıralamıĢtır:  

• Lokasyon,  

• Kalite,  

• EĢsizlik,  

• Bireysel hizmetler,  

• Verilen hizmetin Ģekli.  

          

  3.4.1. Yapının Lokasyonu 

   

  Butik oteller genellikle Ģehir merkezlerinde ve geleneksel çevrelerde karĢımıza 

çıkmaktadır. Butik otel için kent merkezinde olmak, tarihi ve turistik cazibe merkezlerine yakın 

olmak, kentin tarihi dokusunu ve sokaklarını hissetmek en önemli unsurlardan biridir. 

 

  3.4.2. Yapının mimari karakteri  

 Rapoport (1969) mimari yapının biçim karakterinin oluĢmasında; ekonomi, kültür, 

teknoloji malzeme, coğrafya gibi unsurların etkili olduğunu belirtmektedir. Bu faktörlerin 

etkisini tüm mimari yapılarda olduğu gibi butik otellerde de farklı mekânsal ölçek ve düzeyde 

görmek mümkündür. Butik otelin yapının dönüĢtürülerek elde edilmesi dıĢında bulunduğu 

coğrafya, ülke, Ģehir ve yöreye göre karakteri farklılıklar göstermektedir. Bunlar yapıda 

kullanılan malzeme, renk, mimari tarzla beraber tarihi çevreye uygunluk olarak ele alınabilir. 

(Can,2014,63) Kültürel çevreye ait veriler butik otelin mimari karakterini belirler. Yapının yer 

aldığı bölgedeki mimari dokusu, iĢlev değiĢikliğinden önceki fonksiyonu, tescil durumu, 

malzemesi, plan ve cephesi, iç mekân donatıları ve avlu veya bahçesi yapının mimari 

karakterini gösterir. 

 



          

38 

  

3.4.3. Yapının elde edilme Ģekli ve önceki fonksiyonu 

 

  Butik oteller üzerine yapılan çalıĢmalara dayanarak butik otel yapısının iki Ģekilde 

elde edildiği tespit edilmiĢtir:  

• Tasarlanıp inĢa edilerek (Gaziantep‟te tasarlanıp inĢa edilen Butik Otel 

bulunmamaktadır.) 

 • Mevcut bir yapıdan dönüĢtürülerek  

   

  Yapı iĢlev değiĢtirmeden önce kullanılan fonksiyonu, kullanılabilirlik durumu, kime 

ait olduğu, hangi aĢamaları geçirip butik otele dönüĢtüğü bu baĢlık altında  açıklanacaktır. 

Mevcut bir tarihi yapıdan butik otele dönüĢüm yaparken yapıya fazla müdahale edememekten 

kaynaklanan bazı mekânsal sorunlar karĢımıza çıkmaktadır. Bu sorunları Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır. (Gerçek, 2010) 

 

      •Isıtma  

• Havalandırma  

• Yalıtım  

• Her odada özel banyo – wc bulundurmak ve bunların çözümleniĢ biçimleri  

• Aydınlatma  

  Yapılan çalıĢmaları incelediğimizde yeni iĢlev kazandırarak dönüĢtürülen yapıların 

genellikle konut olarak kullanıldığı görülmekte olup, sivil mimariye örnek olan geleneksel 

yapılardan iĢ, ticaret ve yolcu hanı gibi yapılardan da dönüĢtürülen butik oteller 

bulunmaktadır(Ör: ġirehan, HıĢvahan, Anadoluhan). 

 

    

 3.4.4. Büyüklük, oda sayısı, hizmet kapasitesi 

     Butik otellerin yapısal karakterini belirleyen unsurlardan biri oda sayısıdır. Oda 

sayısı ile ilgili olarak ülkemizde yürürlükte olan mevcut yönetmelikte en az on oda olması 

gerektiği belirtilmektedir. Bununla beraber literatür taramasında oda sayısına iliĢkin birçok 

farklı görüĢ olduğu ve konuya iliĢkin farklı tespitlerin yapıldığı saptanmıĢtır.  

  Butik oteller samimi, mütevazi, alıĢılmıĢın dıĢında ve oldukça kiĢiye özgüdür (Aggett 

2007). Bu tanımdan pek çok konuda sonuç çıkarmak mümkündür. Samimi ve mütevazi olmak 

butik otelin yapısı, mimari karakteri ve büyüklüğü ile iliĢkili bulunmuĢtur. Butik oteller sıcak 
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ortamları, kullanılan donatı elemanları, hizmet kaliteleri ve oda kapasiteleriyle bu özelliklerini 

ortaya koymaktadır.(Can,2014,59) 

  Dünya‟daki ve ülkemizdeki butik otel örneklerine bakıldığında, ülkemizde oda 

kapasitesinin az sayıda ve daha çok aile iĢletmesi olduğunu görülürken Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde daha büyük sayıda oda kapasiteli ve hatta zincir otelde olabilen daha kapsamlı 

konaklama yapıları olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

   Butik otellerde oda sayısına iliĢkin olarak Drewer (2005) butik otellerin birçok 

yönüyle küçük olduğunu bu nedenle oda sayısının 50‟ye kadar olması gerektiğini ifade eder. 

Pearce ve Moscardo‟ya (1992) göre oda sayısı 150-200 odayı geçmemelidir. Forsgren ve 

Franchetti‟ye (2004) göre ise butik otellerde oda sayısı 50-100 arasında değiĢmektedir ve 

yaptıkları çalıĢmada butik otellerde ortalama oda sayısını 86 olarak tespit etmiĢlerdir . Teo ve 

diğerleri (1998) ise yine küçük olmanın altını çizer ancak oda sayısı hakkında kesin bir bilgi 

vermez (Can,2014,59). Birçok farklı çalıĢmadan anlaĢılmıĢtır ki Butik otel dendiğinde az 

odası olması gerektiği ortak görüĢtür. Gaziantep‟te beĢ odalı bile butik otel bulunmaktadır. 

   3.4.5. Ġç Mekân Donatımı                                                                                                                           

   

  Yapının mimari karakteri önemli bir unsur olmakla birlikte mekânın anlamı ve 

kullanıcıya sunduğu konfor, anlama, kavrama ve anı yaĢama hissi donatım ile sağlanabilir. Bu 

nedenle temayla, donatımın uyumlu olması gerekmektedir. Mobilyaların karakteri, stili, 

dönemi, ait olduğu dönemin orijinal üretimi mi yoksa taklit üretim mi olduğu da tefriĢte 

önemli noktalar arasındadır. Donatım tüm konaklama yapılarında olduğu gibi butik otellerde 

de kullanıcıya huzur ve dinlenme ortamı sağlamalıdır. Ancak iç mekân donatımının butik 

otelin sunduğu tatil deneyiminin önemli ve ayrıcalıklı bir parçası olduğu düĢünülmektedir. 

(Can,2014,64) 

  Butik otellerin konuk odaları telefon, klima, kablosuz internet, mini bar ve TV 

içerebilir; fakat bazen de bunların hiçbiri olmayıp, bunların yerine sessiz ve konfor odaklı 

döĢenmiĢ de olabilirler. Butik otellerde oda olanakları ve odanın tefriĢi diğer konaklama 

yapılarında olduğu gibi önemli bir unsurdur. Ancak butik otelde oda tefriĢi standart bir otel 

odasının sunduğu konforun ötesinde bir değer taĢır.  

 

3.4.6. Konaklama ve Sunulan hizmetler  

 

   Butik oteller konsept olarak zincir otellere karĢı çıkmaktadır. Bunun sebebi zincir 

oteller kurumsal olarak iĢletilir ve konuk personelle veya müdürlerle muhatap olmak 
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zorundadır. Butik otellerde ise ya sahibi tarafından iĢletilir ya da otelin her alanına hakim 

uzun yıllardır görev yapan tecrübeli bir iĢletmeci vardır. Konuk bu iĢletmeci ile muhataptır, 

talep ve Ģikâyetlerine anında çözüm bulmalıdır. Butik oteller müĢterilerini iyi tanıma 

imkânına sahiptirler. Bu da büyük otellerin yapamayacağı bir özelliktir.  

  Butik otelde odalar minimum boyutlardadır, sıra dıĢı mobilyalarla döĢenir, lokasyon 

olarak prestijli bir konumdadır ve samimi bir aile ortamı sunacak Ģekilde tasarlanırlar. Büyük 

zincir otellerin aksine, butik oteller eĢsiz bir deneyim sunarlar. Küçük boyutlarıyla kiĢiye özel 

hizmet ve mahremiyet sunabilir ve müĢterilere karĢı sağduyuludurlar. 

  Butik tanımı; küçük ve lüks mağazalarda küçük serilerde satılan ürünler içerir. Butik 

otellerin özellikleri de tıpkı butikler gibidir. Butik otellerin odalarının döĢenme Ģekli de 

kullanıcıların kısa vadeli kullanımına uygun olarak tasarlanır (Rabontu ve Niculescu, 2009). 

 Sunulan hizmetlere iliĢkin olarak butik otel konaklamasının özellikleri Ģöyle 

sıralanabilir (Özaltın, 2008):  

 

• Personel sayısının fazla olduğu ve müĢteri ile samimi iliĢkilerin kurulduğu,  

• Yöresel lezzetleri de içinde bulunduran, müĢteri istekleri doğrultusunda menülerin 

oluĢturulduğu özel bir mutfağa sahip,  

• Kullanıcı kitlesini iyi analiz etmiĢ, devamlı müĢterilerini iyi tanıyan ve isteklerine anında 

cevap verebilen;(örneğin bazı konsept otellerde iki veya daha fazla konaklama yapmıĢ 

olan misafirlerine ekstra indirimler uygulanmakta bununla birlikte havaalanından 

karĢılama, daha önceki konaklamalarında tercih ettikleri özel menüleri hazırlama, 

vejetaryen veya düĢük kalorili beslenen misafirlere göre yiyecek ikramı, özel gün 

konaklamalarında küçük hediyeler vermek gibi)  

        • Kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürünlerini oluĢturan,  

        • KiĢiye özel güler yüzlü hizmet sunarak kullanıcılara kendini özel hissettiren ve 

kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan konaklama yapılarıdır.   

            

  3.5.Butik Otel Tanımı ve Belgelendirme Problemleri 

 

  Günümüzde giderek adını daha sık duyduğumuz butik kavramı adeta moda haline 

gelmekte ve kendi özellikleri ile örtüĢmeyen yerlerde bir rant aracı olarak kullanılmaktadır. 

Bu durumun gerçekleĢmesinin nedenlerinden bir tanesi de butik kavramının tam anlamı ile bir 

açıklamaya sahip olmayıĢıdır. Her yerde farklı tanımlamalara girmesinden dolayı, kullanıcısı 
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butik kavramını tanımamakta, dolayısı ile sözde butik kullanımlarının farkına 

varamamaktadır. Bu yüzden de butik kavramı kullanıcılar üzerinde yanlıĢ algıya sebep 

olmakta ve giderek niteliklerini yitirmektedir. Özellikle butik otel niteliklerini taĢımamasına 

rağmen bu isim ile anılan sözde butik oteller, kendileri ile pansiyon arasında ikilem 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Bu ikilemin en büyük sebebi ikisinin de az sayıda oda kapasitesi ile 

hizmet vermesindendir. Hasol (2008)‟a göre pansiyon; ücret verilerek oturulan ve kimisinde 

yemek de yenilen aile yanı olarak tanımlanmıĢtır. Butik otellerde ise oda sayısının azlığının 

yanı sıra eĢsiz bir tasarım, tasarımsal objeler, kiĢiye özel hizmet anlayıĢı, deneyimsel ve ilham 

verici, samimi bir ortama sahip olması gerekmektedir. Rant aracı haline dönüĢmesi ile birlikte 

bu özellikleri taĢımayan az sayıda oda kapasitesine sahip konaklama birimleri pansiyon olarak 

adlandırılması yerine butik otel olarak adlandırılmıĢtır.  

Ülkemizde bazı oteller Turizm Bakanlığına bağlı Turizm ĠĢletme Belgesi ile 

iĢletilirken, bazıları daha sonra iĢletme belgesi almak koĢuluyla Turizm Yatırım Belgesine 

sahiptir. Bazıları da Belediyeye bağlı, Belediye Belgeli Otel olarak iĢletilmektedir.  

• Turistik olmayan konaklama iĢletmeleri; „Turizm ĠĢletme Belgeli‟ olmayan ve yerel 

yönetimler tarafından sınıflandırılıp denetlenen konaklama iĢletmeleridir.  

  Belediye Belgeli oteller; Bu tür oteller çalıĢma ruhsatlarını bulundukları yörenin 

belediyesinden almaktadırlar. Belediyelerin belirlemiĢ olduğu nitelikleri taĢımakta ve 

denetimleri belediye tarafından yapılmaktadır. Belediye Belgeli otel tanımı turistik olmayan 

iĢletme Ģeklinde yapılmıĢ olsa da birçok turistik iĢletme bu belge ile çalıĢtırılmaktadır. 

 

• Turistik konaklama iĢletmeleri: „Turizm ĠĢletme Belgesi‟ olan , Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından sınıflandırılıp denetlenen konaklama iĢletmeleridir. 

 

  Turizm ĠĢletme Belgesi; bir giriĢimci turizm alanında faaliyet gösterecek bir iĢletme 

açmak istiyorsa ”Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin 

Yönetmelik” uyarınca, turizm iĢletme belgesi almak zorundadır. Bu belge Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‟nca verilmektedir. Turizm iĢletme belgesi, iĢletmenin ilgili mevzuata uygun olarak 

yapıldığını ve iĢletildiğini ifade etmektedir. 

  Turizm Yatırımı Belgesi; turizm sektörü yatırımlarında, turizm tesislerinin mevzuata 

uygun nitelikte yapılmasını sağlamak, sınıfını belirlemek ve bu Ģekilde nitelikli turizm 

yatırımlarında artıĢ sağlayarak, ülke ve bölge ekonomilerine katkıda bulunulmasını sağlayan 

http://www.kalitedanismanlik.com.tr/turizm-yatirim-belgesi.html
http://www.kalitedanismanlik.com.tr/turizm-yatirim-belgesi.html
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bir belgedir. Turizm Sektöründe Turizm Yatırım Belgesini otel, motel, tatil köyleri, eğlence 

merkezleri, lokantalar gibi turizm tesisleri için alınabilmektedir. Yönetmelikte belirtilmiĢ bazı 

tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun vereceği karara bağlıdır. 

Turizm destek ve teĢviklerinden yararlanmak için Turizm Yatırımı Belgesi alınması 

gerekmektedir. En önemli desteklerden birisi yatırım teĢvik belgesidir.  

  Belediye belgeli tesislerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm 

iĢletme belgeli tesislere göre gıda, hijyen ve hizmet kalitelerinin daha az seviyede 

bulunmasıyla Ģikâyetler gözlemlenmektedir. Turizm Bakanlığı denetimi altında olmayan bu 

tesisler hakkında Ģikâyetlerin sürekli olarak bakanlığa iletilmesi bu yönde bir çalıĢmanın 

baĢlamasına neden olmuĢtur. 2011 yılında konuyla ilgili dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı 

MüsteĢarı Özgür Özarslan, Ģu anda tesisler hakkında pilot proje hazırlamak üzerine 

çalıĢtıklarını, Hukuki olarak mevzuatta değiĢiklik yapılması gerektiğini belirtmiĢtir. 

Amaçlarının turizm ve belediye iĢletme belgeli tesislerin tek çatı altında toplanması olduğunu 

ifade etmiĢtir.  Genellikle denetim dıĢında kalan belediye belgeli iĢletmeler bakanlık çatısı 

altına geçirilince hem tam denetim sağlanacak, hem de karĢılaĢılabilecek olumsuz olaylara 

karĢı anında müdahale mümkün olabilecektir.( www.haberturk.com,2011).  

2011 yılında baĢlatılan bu çalıĢmayla ilgili henüz resmileĢmiĢ bir yazı bulunmamakta 

olup butik oteller hala Belediye Belgeli ve Turizm Belgeli iĢletme Ģeklinde hizmet vermeye 

devam etmekte, buda hem standart düĢüklüğü yaratmakta hem de düzenli denetlenmemenin 

verdiği rahatlıkla iyileĢtirme çalıĢmaları yapılamamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haberturk.com,2011/
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3.6.DeğiĢen Taleplere Göre Yeni Otel YaklaĢımları   

Butik oteller, Boutique Hotel Lodging Association [BLLA]
2
 (2003)'ın açıklamasında;

belirli müĢterilere hizmet veren, samimi, genellikle lüks, ilginç ve üst kalite oteller olarak 

belirtilmektedir ve 21 ayrı gruptan oluĢmaktadır.  

Bunlar; Boutique Hotel, Lifestyle Hotel, Luxury Boutique Hotel, Trendy or Modern Hotels, 

Design Hotels, All Suite Hotels, Architectural Hotels, Artistic Hotels, Avant-Garde  Hotels, 

City Hotels, Classic Hotels, Classy Hotels, Comfortable Hotels, Conference Hotel, 

Contemporary Hotels, Corporate Hotels, Country Hotels, Designer Hotels, Distinctive Hotels, 

Extraordinary Hotels, Funky Hotels olarak adlandırılmaktadır. Fakat birbirleri arasındaki 

benzerlikler ve yaygın olarak kullanılma durumu göz önünde bulundurulduğunda bu grupları 

8 baĢlık altında toplamak yeterli olacaktır (Aykol,2014,60) 

ġekil 15. DeğiĢen taleplere göre yeni otel yaklaĢımları(Aykol,2014,60) 
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Farklı deneyim; Extraordinary Hotels (OlağandıĢı Oteller); Limitsiz farklı deneyimler 

sunan bu oteller, buz ve diğer farklı bir çok malzemelerden inĢa edilmiĢ olabilir, yeraltında ya 

da bir ağacın üzerinde, okyanusun altında inĢa edilmiĢ olabilir. 

 

ġekil 16. Hôtel de Glace, Kanada(www.ther8.wordpress.com,2018) 

Classy Hotels (Klas Oteller): Klas otelde, mekânlarda özel sanat eserleri bulunur ve en 

lüks servis kalitesini sunulur. Örneğin NevĢehir'de yer alan, 30 adet odası bulunan Museum 

Hotel'de, NevĢehir müzesine kayıtlı birbirinden değerli antika eĢyalarla dekore edilmiĢtir ve 

müĢterilerinin değerli bir müzede kalıyormuĢ gibi hissetmeleri hedeflenmiĢtir. Ayrıca otelde 

müĢteriler, yöreye özgü Anadolu mutfağı yemekleri kursuna katılabilirler ve ekolojik bahçede 

yetiĢen organik meyve ve sebzeleri diledikleri zaman toplayıp yiyebilmektedir. 

                         

          

                        

ġekil 17.Museum Hotel,Kapodokya (www.museumhotel.com.tr,2018) 

 

http://www.ther8.wordpress.com,2018/
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Design Oteller (Tasarım Otelleri); mimarisi ile ayırt edici özelliklere sahiptir ve her bir 

odasının tasarımında yataktan, mobilyaya kadar tüm ürünler tek tek titizlik ile seçilmiĢtir. 

Tasarım otelleri bireysel fakat çevresel faktörler göz ardı edilmeden tasarlanmıĢtır. Tasarım 

otelleri, onları tasarlayan kiĢilerin özel yetenekleri ile çeĢitlilik göstermektedir. Artistik 

izlenimin, fonksiyonelliğin ve hayal gücünün bir arada harmanlanması ile baĢarılı bir tasarım 

oteli meydana gelir. MüĢterilerine konakladıkları süre boyunca yalnızca konfor değil, 

tasarımcısının yaratıcı vizyonunu da yansıtıp huzurlu bir ortam sürekliliği sağlamaktadır. 

Madrid'deki Hotel Silkon Puerta America otel bu otellere örnek olarak gösterilebilir. 13 

ülkeden 19 farklı tasarımcı ve mimar tarafından tasarlanan otelin her katı farklı bir tasarıma 

sahiptir. Norman Foster, David Chipperfield, Victorio&Lucchino, Marc Newson, Ron Arad, 

Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, Jean Nouvel gibi tasarımcılar kendi tarzlarını yansıtan odaları 

dizayn etmiĢlerdir.(Aykol,2014) 

 

 

 

ġekil 18. Hotel Silkon Puerta America Madrid Zaha Hadid tasarımı oda (Aykol,2014) 

 

3.7.Dünyadan Butik Otel Örnekleri 

The Milestone Hotel; Londra; Viktorya stili kırmızı tuğlaları ve prestijli konuma sahip 

(Kensington Palace‟ın karĢısında) 56 odalı otel konaklayan misafirler tarafından yüksek bir 

puana sahiptir. Otel 24 saat uĢak hizmeti, küçük bornozlar, uyumadan önce anlatılan masallar 

ve “çikolata fareler” gibi çocuklara yönelik imkânlar barındırmaktadır. Büyükler için ise 

otelde eski bir ahır evinde kurulmuĢ, ahır tarzında ünlü bir bar vardır. 
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ġekil 19. The Milestone Hotel,Londra(www.themilestone.grandluxuryhotels.com,2018) 

41; Londra, Buckingham Sarayı‟nın Ahırları‟na komĢu olan bu otel servis 

kategorisinde çok yüksek puan almıĢtır. ÇalıĢan-misafir oranı 2‟ye 1‟dir. Bu nedenle ihmal 

edilmiĢ hissetme olasılığınız oldukça düĢüktür. Konaklayanlar, uĢakların 24 saat oda 

servisinin ve ücretsiz Ģampanya ikramının yanı sıra, gece gündüz hizmetlerinde olan 

aperatiflerin çeĢitliliğini ve açık büfeyi de beğenmiĢlerdir. 

   

ġekil 20. 41 Londra, Londra  (www. hotel41.grandluxuryhotels.com;2018) 

Le Sirenuse; Positano, Ġtalya;  Le Sirenuse daha önceden otelin sahibi olan ailenin 

eviydi. Otel hala bu aile tarafından iĢletiliyor. Amalfi kıyılarına bakan bu villanın kubbeli 

tavanları, el yapımı çini yer döĢemeleri ve aileye ait olan Eau d‟Italie banyo ürünleri bulunan 

58 adet odası vardır. Yataklar dahi özenle seçilmiĢ bir oteldir. Günlük aktiviteler arasında 



          

47 

  

rehber eĢliğinde yürüyüĢler, zeytinyağı tadımı veya otelin ahĢap teknesi ile sahil boyunca 

gezinti bulunuyor. 

  

  

ġekil 21. Le Sirenuse; Positano, Ġtalya (www.booking.com,2018) 

 

3.8.Otel Tasarımında Kullanıcı Ġhtiyaçları Ve Beklentileri                                                                                                          

Ġnsan ihtiyaçları bütün insanlar için genel geçer yapıdadır. Her insan barınma, 

mahremiyet, ait olma ihtiyacı duyar. Kullanıcılar eylemlerini gerçekleĢtirmek üzere eylem 

alanlarına-mekâna ihtiyaç duyar. Mekânın özellikleri gerçekleĢecek eylemin niteliğine göre 

belirlenir. Buna göre mekânın karakterini kaçınılmaz olarak eylem ve eylemi ortaya çıkaran 

kullanıcı ihtiyaçları belirler. Bir mekân özelinde kullanıcı ihtiyaçları Ģu baĢlıklar altında 

tartıĢılabilir (Birol, 2005):  

      • Mekândaki kullanıcı sayısı  

      • ĠĢleve bağlı olarak ihtiyaç duyulan alan büyüklüğü  

      • Mekânda yer alan iĢlevsel alanlar ve iĢlev gruplar                                                                    

• Mekândaki eylemlerin özellikleri  

      • Mekânsal donatılar  

      • Mekânın aydınlanma ve havalandırma koĢulları  

http://www.booking.com,2018/
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      • Mekânın biçim, renk, doku gibi estetik özellikleri  

 • Görsel ve iĢitsel mahremiyet  

 • Toplumsal ve kültürel çevre özellikleri  

   Konaklama tesislerinde temel insan ihtiyaçlarından barınma, dinlenme, arınma gibi 

faaliyetler otel odalarında sağlanırken, kullanıcının doyma, sosyalleĢme, eğlenme gibi 

ihtiyaçları da lobi, restoran ve kafeler, aktivite alanlarında gerçekleĢmektedir. Bu bağlamda 

kullanıcının doğrudan kullanımına ait tüm fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçların karĢılık 

bulduğu alan olarak standart bir otel odası üzerinden kullanıcı ihtiyaçları anlatılmıĢtır. 

(Can,2014,83) 

 

ġekil 22. Standart bir otel odası ve iĢlevsel bölümleri (Can,2014,83) 

1. Yatma, dinlenme, tv izleme  

2. ÇalıĢma, hizmet, servis  

3. Arınma, temizlenme, kiĢisel bakım  

4. DolaĢım (sirkülasyon alanı)  

5. Depolama alanı  

  Butik otellerin özellikleri ile beĢ yıldızlı otellerin olanaklarını bir arada barındıran 

oteller olarak tanımlanmaktadır. Butik oteller incelendiğinde yıldızlı, zincir oteller ya da tatil 

köylerinin konfor koĢullarına sahip olmadığını söylemek mümkündür. Butik otellerde havuz, 

konferans ve balo salonları ya da belirli bir oda büyüklüğü olması zorunluğu olmamasına 

rağmen son yıllarda konaklama tesisleri arasında en çok tercih edilen otel tiplerinden birisi 

olduğu gözlemlenmektedir. Butik otellerin kendilerine özgü kimlikleri, otantik, sofistike bir 

yapıları ve konseptleri olmaktadır. Her konsept farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek 
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niteliktedir. Tüm bu özellikler butik otellerin tercih edilmesindeki artıĢı açıklayacak 

niteliklerdedir. (Can,2014,85) 

  Yapılan araĢtırmalarda butik otel konaklamasına iliĢkin bir takım özel beklentiler 

olduğu saptanmıĢtır. Bu beklentileri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür:  

• Yöre kültürünü yaĢama, yörenin bir parçası olma, orada yaĢayanlardan biri gibi 

hissetme (Callan ve Fearon, 1997)  

• Günlük yaĢantıyı deneyimleme (Balekjian ve Sarheim, 2011)  

• ÇalıĢanların ilgisi (Klumbis, 2004)  

• Aile iĢletmesi ya da aile ortamı gibi olması (Victorino ve diğerleri, 2005)  

• Evde olma hissini yaĢamak (McIntosh ve Siggs, 2005)  

• Anı ve mekanı yaĢama (Elçin, 2007)  

• Maceraya atılma (Drewer, 2005)  

• Tatili; bilindik her Ģey dahil sistemin sunduğu olanaklardan bağımsız yaĢama, rutin 

tatil deneyiminden uzaklaĢma (Özaltın, 2008)  

• Sıradanlıktan uzaklaĢmak (Rogerson ve Kotze, 2011)  

• Kendini farklı ve özel hissetme (Pearce ve Moscardo, 1992).  

• KiĢiye özel hizmet verme (Aggett, 2007)  

• Tarihi geçmiĢi olan ya da yöreye has özellikte bir yapıda konaklama (Albazzaz ve 

diğerleri, 2003)  

 

 

Tablo 6.Kullanıcı ihtiyaçları ve tasarım arasındaki iliĢkiyi gösteren diyagram(Can,2014,89) 
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                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BĠNALARDA ĠġLEV DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE GAZĠANTEP’TE ĠġLEV 

DEĞĠġĠKLĠĞĠYLE BUTĠK OTELE DÖNÜġTÜRÜLEN YAPILAR 

 

Dördüncü bölümde öncelikle binalarda iĢlev değiĢikliği konusunda bilgi verilecektir. 

Binaların yeniden kullanımını gerektiren nedenler açıklanacaktır. Daha sonra Gaziantep‟teki 

iĢlev değiĢikliğiyle butik otele dönüĢtürülen yapılar hakkında bilgi verilecek, yapılan 

inceleme ve gözlemler anlatılacaktır. 

4.1.a.Binalarda ĠĢlev DeğiĢikliği ve Nedenleri 

Her "zaman" dilimi, her yapıt, geçmiĢten geleceğe bir köprüdür. Bugünün kültür 

birikimi bu çağda geçerlidir. Zaman boyutu içinde iĢlevler değiĢebilmekte, fakat yapılar 

kalmaktadır(Altınoluk,1998,17). 

Tarihsel-kültürel varlıklarımızın yeterince değerlendirilmesi, bizim birikimlerimizden 

de, gelecek kuĢakların esinlenebileceği bir surecin yaĢatılması zorunludur. Bu itibarla 

yapıtlara; toplumu etkileyici ve sonunda onları eğitici, onları yüceltici birer anlam 

kazandırmanın en etkin yolu onları: "yaĢayan birer varlık" konumuna getirebilmektir. Hiç; 

kuĢku yoktur ki bu amaç; söz konusu yapıya iĢlevsel bir içerik kazandırmak, onu topluma 

yararlı kılmak, toplumun onda yaĢamasını, çevrenin ondan yararlanmasını sağlamak 

olmalıdır(Altınoluk,1998,15). 

Harap durmasına ya da en çok, onarılıp boĢ tutulmasına veya sıradan, alıĢılmıĢ her 

hangi bir iĢlev verilmesine alıĢılmıĢ eski yapıların; çağdaĢ bilim ve tekniğin tüm olanakları ile 

donatılarak; aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve yangın sorunları çözülmüĢ bir Ģekilde: 

müzik sarayı, çay ve pasta salonu, kokteyl ve resepsiyon mahalli, otel ve pansiyon, müze, 

konferans, merasim sarayı gibi birbirinden değerli değiĢik kültür ve turizm amaçlı 

kullanımları içeren öneriler ve uygulamalar, Türkiye'de çığır açan örnekleri oluĢturmaktadır 

(Altınoluk,1998,16). 

Ulusal değerlerimizi korumak ve yaĢatmak için çok çeĢitli kuruluĢlarca (bakanlık, 

dernek, kurum, vakıf vb.) çaba ve para harcanmaktadır. Sırf onarılmıĢ olmak için yapılan 
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onarımların sonunda, ya verilen iĢleve cevap vermediği, ya da boĢ bırakılarak, harap olmaya 

terk edildiği de çok görülmüĢtür (Altınoluk,1998,16). 

Tarihe ve sanat yapılarına gereken önemi vererek onları, yaĢatarak korumak, çağdaĢ 

iĢlevler içinde yeni boyutlar kazandırmak, çağımız ya da gelecek kuĢaklar insanını zaman 

zaman geçmiĢe götürebilmek, onlara geçmiĢin gizem dolu güzelliklerini yaĢatabilmek, 

böylece kültür varlıklarımıza sahip çıkarken, insanımıza geçmiĢten hem ilginç hem öğretici, 

hem düĢündürücü kesitler yansıtabilmek ihtiyacındayız. (Altınoluk,1998,17). 

 

 

4.1.b.Binaların yeniden kullanımını gerektiren nedenler 

 

• Binaların Orijinal iĢlevini kaybetmesi 

• Binaların iĢlevsel Olarak Eskimesi 

 

Günümüzde saray, medrese, kervansaray gibi bazı yapılar özgün iĢlevlerini tamamen 

kaybetmiĢ olmalarına karĢın, bazı yapılar da iĢlevsel olarak eskimektedirler. Yapıların fiziksel 

özelliklerinin iĢlevlerinden daha ömürlü oldukları düĢünülürse, iĢlevlerini sürdüren binalar 

için bile, her konudaki geliĢmeler nedeniyle sorunlar olabilmektedir. 0 binaya ait iĢlevin 

tamamen değiĢtirilmesi ya da iĢlevin geliĢtirilmesi gerekebilir (Altınoluk,1998,19). 

Binalarda iĢlev değiĢikliğinin nedenleri Ģunlardır; 

Tarihsel-kültürel nedenler; iĢlevsel geliĢmeler veya ortaya çıkan yeni gereksinimler, 

çeĢitli boyutlardaki sorunlara neden olabilmektedir. ĠĢlevsel eskime değiĢik nedenlerle ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin kiliselerin birçoğu cemaatini kaybetmiĢ, bu durumda kimileri cami 

olarak kullanılmıĢ kimileri de terk edilerek kendi haline bırakılmıĢtır(Altınoluk,1998,19). 

Ekonomik nedenler; eski yapıların çağdaĢ fonksiyonlarla donatıp yaĢama 

kazandırılması, kültür ve uygarlık ürünlerine gösterilen bir saygının sonucu olabileceği gibi, 

bu konunun ekonomik boyutundan da söz edilebilir. Eski yapının değerlendirilmesi ya da o 

iĢlevi görecek yeni bir binanın yapılması arasındaki enerji verimliliği, konuya ekonomik bir 

girdidir. Yeni bina, "enerji yoğun" bir çabayı gerektirirken, eski yapıya yeni fonksiyon 

verilmesi "emek yoğun" çalıĢmaları gerektiren bir olgu olarak karĢımıza çıkar 

(Altınoluk,1998,20). 

Çevre faktörleri; çevre değiĢimleri binanın yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. 

Örneğin konut alanlarının ticaret baskısı altında kalması veya bir bölgenin herhangi bir amaç 

için kullanımı üzerine kararlar, değiĢimin nedenleri olabilir (Altınoluk,1998,20). 
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Eski yapılara, gelir getirecek bir meta olarak bakmanın yanı sıra, bundan da önemli 

olarak bu yapılara değerlendirilmesi gereken, kullanılması gereken, yaĢatılması, gelecek 

kuĢaklara aktarılması gereken kültür ürünleri olarak bakmak daha doğru bir görüĢtür. 

Eski binaya verilen iĢlevin sonucu olarak binanın yeni iç; mekân donatımı, özellikli 

binalar dıĢında zamana uygun olmalıdır. 

Zemin ve zaman koĢulları içerisinde bütün veriler değerlendirilerek, zaman içindeki 

yanlıĢları yaĢamadan, eski yapıların çağdaĢ kullanımı amacıyla değerlendirilmesi ve olaya 

süreklilik kazandırılması, hem gerekli, hem yararlı görülmektedir. (Altınoluk,1998,137).                                        

4.2. Gaziantep’te ĠĢlev DeğiĢikliğiyle Butik Otele DönüĢtürülen Yapılar 

4.2.1.Gaziantep’in Butik Otel Ġhtiyacı 

   Gaziantep‟te sivil yapıların çoğu kesme taĢtan yapılan evlerdir ve Ģu an bir kısmı 

butik otel olarak iĢlev değiĢtirmiĢtir. Bu yapılar, o dönemlerde varlıklı ailelerin ikamet ettiği 

mekânlarken apartman hayatının popüler olduğu zamanlarda kaderine terk edilmiĢtir. Daha 

sonra bir kısmına düĢük gelirli aileler yerleĢirken bir kısmı o bölgede yaygın olan meslek 

gruplarından kunduracılık, dericilik gibi iĢlere atölye olarak kullanılmıĢtır. YapıĢtırıcı, boya, 

tutkal gibi taĢa zarar veren malzemeler yapıları oldukça hasara uğratmıĢ, çürümüĢ ve hatta 

bazıları yanmıĢtır. Daha sonraki dönemlerde burası düĢük gelir grubuna sahip ailelerin yanı 

sıra Suriyeli mültecilerinde ikamet ettiği mahallelere dönmüĢtür. 

Mimarlar odasının giriĢimleri ve dönemin belediye baĢkanı Asım Güzelbey‟in 

desteğiyle harabeye dönmüĢ olan geleneksel taĢ yapılara sahip çıkılarak yeniden 

değerlendirilmeleri söz konusu olmuĢtur. Bu değerlendirmeye ilk giriĢim Anadolu Evleri 

projesi ile baĢlamıĢtır. Daha sonra ġahinbey Belediyesi meclisinin tescilli yapıların turistik ve 

ticari kullanımına yönelik kararıyla yapıların önü açılmıĢtır. Yerli halk da tekrar bu evleri 

satın alarak restore etmeye ve kimileri bu iĢten gelir elde etmeye baĢlamıĢtır. Belediyelerin de 

konuya duyarlı bakması sonucu Vakıflar Müdürlüğü Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü ve özel sektör 

el birliğiyle sokak sağlıklaĢtırma çalıĢmaları hazırlayarak tescilli yapılar ortaya çıkarılmaya 

baĢlanmıĢtır.(Açıkkol, Kastel Dergisi,37). Kültür Yolu projesi, sokak sağlıklaĢtırma 

çalıĢmaları, açılan müzeler, tarihi ve turistik çarĢılar, hanların, hamamların restorasyonu ile 

baĢlayan ve Ģehrin Unesco Gastronomi dalında Yaratıcı ġehirler Ağına dahil edilmesiyle 

devam eden Ģehrin tanıtımı Gaziantep‟e gelen turist sayısında ciddi bir artıĢ göstermiĢtir. 

Geleneksel yapıların iĢlev değiĢikliğiyle butik otele dönüĢümleri de bu dönemle baĢlamıĢtır. 
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Tablo 7. Gaziantep‟te Turizm ĠĢletme ve Yatırım Belgeli oteller, Belediye Belgeli oteller(Orijinal,2018) 

 

 

Tablo 8.Gaziantep Turizm ĠĢletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Turist Sayısı( Turizm Bakanlığı 

Resmi Sayfaı,2018) 
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           4.2.2.Gaziantep ‘te Seçilen Butik Oteller   

Gaziantep‟te Butik Oteller genellikle Kale ve civarında görülmektedir. Bunun nedeni 

Kültür Yolu Projesinin de buradan geçmesi ile paralel tarihi Bey Mahallesi, ġekeroğlu 

Sokağı, Güllüoğlu Sokağı, Eski Sinema Sokağı gibi geleneksel taĢ yapıların bu bölgelerde yer 

almasındandır.      

Tablo 9. Gaziantep Butik Otelleri Fiziki Özellikler(Orijinal,2018) 

 

Tablo 10.Gaziantep Butik Otelleri Yapı Bilgileri(Orijinal,2018) 
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Tablo 11. Gaziantep‟te Kale ve Çevresi Butik Otellerin Dağılımı(Orijinal,2018)
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4.2.2.a.  Gaziantep Bey Konağı                                                                                                     

  Yapının lokasyonu; Gaziantep Bey Konağı Bey Mahallesi, Bay Mahli sokakğında 

yer almaktadır. Konak Gaziantep Kalesinin güneybatısında yer almakta olup Ermeni 

konaklarıyla ünlü tarihi Bey Mahallesi‟nde konumlanmıĢtır. Müze, cami, kilise, çarĢı gibi 

merkezlere yakın mesafededir. 

          

ġekil 23. Gaziantep Bey Konağı resterasyon öncesi (Gaziantep Valiliği Ġl Kültür Envanteri,2005) 

        

  Yapının mimari karakteri; Bu parsel üzerinde, bölünmüĢ olan tek avlu çevresinde iki 

konut bulunmaktadır.‟‟1‟‟ kapı numarası taĢıyan bina kısmen zemin altında kalan bir bodrum, 

bir zemin kat odası ve iki üst kat odasından oluĢmuĢtur. Evin avluya bakan cephesinde 

kemerli pencereler ve kaĢ kemerli tepe ve kuĢ pencereleri yer almaktadır. Evin iç mekânında, 

duvarlarda nacarlı (ahĢap malzemeyle kaplanmıĢ) niĢler ve gömme dolaplar bulunmaktadır. 

Mekânlardan biri tekne tavanla örtülüdür. „‟2‟‟ numaralı Antep evi kısmen avlu zemini 

altında bir bodrum ve iki kattan oluĢur. Ġkinci katta odalar, kemerli büyük bir eyvan etrafında 

düzenlenmiĢtir. Evin avluya bakan ön cephesinde kemerli pencereler ile oval tepe pencereleri 

ve kuĢ pencereleri sıralanmaktadır. Evin sivri kemerli eyvanı bir duvar örülerek kapatılmıĢtır. 

Ġkinci katına ankastre merdivenle çıkılmaktadır. Ġç mekânında duvarlarda nacarlı niĢler ve 

gömme dolaplar bulunmaktadır. Mekânlardan biri sıvalı tekne tavanla örtülüdür. Tavanlar 

kalem iĢi dekorasyonludur. Eyvan bölümünde evin giriĢ kapısı 2 düz atkılı pencere 

bulunmaktadır.(Gaziantep Valiliği Kültür Envanteri;2005) 
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ġekil 24.Gaziantep Bey Konağı Kat Planları(Orjinal,2018) 

  

        

            

   

 

       

     

 

ġekil 25. Gaziantep Bey Konağı restorasyon öncesi (a) ve sonrası(b) zemin kat planı (Kudeb,2018) 

   a)    b) 



          

58 

  

 

ġekil 26. Gaziantep Bey Konağı restorasyon öncesi (a) ve sonrası(b) ara kat kat planı(Kudeb,2018) 

 

 

              

ġekil 27. Gaziantep Bey Konağı restorasyon öncesi (a) ve sonrası(b) üst kat planı(Kudeb,2018) 

 

 

   a) 

   a) 

   b) 

   b) 
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ġekil 29. Gaziantep Bey Konağı restorasyon öncesi (a) ve sonrası(b) ara kat odalar(Kudeb,2018) 

ġekil 28. Gaziantep Bey Konağı restorasyon öncesi (a) ve sonrası(b) zemin kat odaları(Kudeb,2018) 

   a) 
   b) 

   a)    b) 

   a) 

   b) 



          

60 

  

Yapının elde ediliĢ Ģekli; Konak 1886 yapım yılına aittir. KurtuluĢ camiye konum 

olarak yakın olmasından dolayı KurtuluĢ Caminin kilise olduğu dönemde papazın kendisine 

yazın konaklamak amacıyla yaptırdığı ev olduğu söylenmektedir. Konak yıllar boyunca çok el 

değiĢtirmiĢ olup, Antepli çocuğu olmayan bir ailenin okul yapılması amacıyla belediyeye 

bağıĢlamıĢ fakat yapının fiziki Ģartları okul için uygun görülmeyince Gaziantep Ġl Özel idaresi 

tarafından konuk evi ve lojman iĢlevi ile kullanılmıĢ daha sonra A Butik Otel‟e 

dönüĢtürülmüĢtür. Sonrasında yapı belediyeye geçmiĢ ve 2014 yılından itibaren Belediye 

Belgeli ĠĢletme sınıfıyla, Gaziantep Bey Konağı olarak hizmet vermeye baĢlamıĢtır.  

        

ġekil 30. Gaziantep Bey Konağı konağın tarihinin yazılı olduğu duvar ve konağın 

cephesi(www.gaziantepbeykonagi.com,2018)(Orijinal,2018) 

Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Gaziantep Bey konağı 3 adet süit 6 adet normal olmak 

üzere toplam 9 adet odaya sahiptir ve maksimum misafir kapasitesi 20 kiĢidir. Resepsiyon ve 

bekleme alanı mevcuttur. Kahvaltı hizmeti yazın avluda kıĢın ise kahvaltı salonunda 

verilmektedir. Konaklama ücreti gecelik ücreti 350 ile 450 tl arasında değiĢmektedir. Otelin 

alkol ruhsatı bulunmamaktadır. 

 

ġekil 31. Gaziantep Bey Konağı konağı  avlu(Orijinal,2018) 

 Ġç mekân donatımı; Otel odalarında klasik mobilyalar kullanılmıĢtır, sade, iddiasız 

tefriĢ elemanları ile döĢenmiĢtir, antika veya geleneksel Antep evini yansıtan ürünler 

kullanılmazken iç mekân tefriĢinde bir tasarım dili olduğu gözlemlenmiĢtir. Odalarda yatak, 
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komodin, masa, sandalye, internet, klima, tv, telefon, mini bar, klima bulunmaktadır. Odalar 

klima ve ısıtıcı ile ısıtılmaktadır.  

   

ġekil 32. Gaziantep Bey Konağı konağı  suit oda ve standart oda(www.gaziantepbeykonagi.com,2018) 

Konaklama ve hizmet; Gaziantep Bey Konağı oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. 

Misafirlere serpme kahvaltı ikram edilmekte olup ancak Gaziantep‟e özgü geleneksel 

kahvaltılık ikramlar mevcut değildir. KarĢılama, yönetim, kat temizliği ve mutfak alanlarında 

toplam 5 personel görev yapmaktadır. Otel yabancı ve yerli turiste hizmet vermektedir. 

Genelde Ġngiliz ve Alman misafirleri çoğunluktadır. Ortalama konaklama süreleri iĢ için gelen 

misafirler 1 hafta gezi için gelen misafirler ise 3-4 gece kalmaktadır. Ġlkbaharda ve 

sonbaharda yoğun olmakla birlikte otel hiç boĢ kalmamaktadır. Rezervasyonlar genelde 

Expedia‟ dan yapılmaktadır ve Bey Konağı Küçük Oteller.com.tr üyesidir.   

                        

ġekil 33. Gaziantep Bey Konağı yazın avluda ve yemek salonunda kahvaltı 

görünümü(www.gaziantepbeykonagi.com,2018) 

  Gaziantep Bey Konağı tespitler; Gaziantep Bey Konağı konumu, tarihi ve turistik 

mekânlara yakınlığı konaklayan misafirlerin memnun kaldığı özelliklerdir. Konağın iĢlev 

değiĢikliği ile otele dönüĢümü esnasında yapıyla uyumlu malzeme seçimi, iç mekân 

düzenlemeleri baĢarılı bulunmuĢtur. Odaların geniĢliği ve düzenlemesi hem bireysel 

konaklama yapan misafirlere hem de aile ile birlikte konaklama yapan misafirlere uygundur. 

Otel kullanımı iĢ gezisi yapan misafirleri de, tarihi ve turistik gezi yapan misafirleri de 

düĢünerek tasarlanmıĢtır.  
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ġekil 34. Gaziantep Bey Konağı(www.gaziantepbeykonagi.com,2018) 

 

Otelin iç mekân tefriĢlerindeki sade, iddiasız tasarım dili, detaylarda boğulmayıp 

konağın tarihi atmosferini yaĢamayı, avlunun tadını çıkarmayı sağlamaktadır. Sunulan 

kahvaltı hizmeti birçok misafirden tam not almıĢtır. Personelin ilgili ve güler yüzlü olması da 

memnun kalınan bir diğer özelliktir. Otelle ilgili yapılan kötü eleĢtiri ise soğuk kıĢ günlerinde 

yüksek tavanlı taĢ binayı ısıtmada yaĢanılan güçlüktür. Bazı misafirler odanın soğuk olduğu 

ve zor ısındığı konusunda eleĢtiri de bulunmuĢlardır. Merkezi alanlarda ve odalarda uygun 

ısıtıcılarla bu problem çözülebilecektir. 

 

    

ġekil 35. Gaziantep Bey Konağı yüksek tavanlı taĢ bina(www.gaziantepbeykonagi.com,2018) 
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Tablo 12.Gaziantep Bey Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.b.Anadolu Evleri                                                                                                                     

  Yapının lokasyonu; Anadolu evleri Gaziantep‟in ġekeroğlu Mahallesi, Köroğlu 

sokağında yer almaktadır. Konum olarak Gaziantep Kalesinin güneydoğusunda olup, Kültür 

Yolu içerinde bulunmaktadır. Kale, Bakırcılar ÇarĢısı, Elmacı Pazarı ve Müzeler gibi birçok 

önemli mevkie yürüme mesafesindedir. 

                                                                                                    

 

ġekil 36. Anadolu Evleri(www.anadoluevleri.com,2018) 

Yapının mimari karakteri; Anadolu evleri 1820‟ ler de yapılmıĢ birbirine geçiĢli iki 

ayrı konaktan oluĢmaktadır. Sokaktan girilen avlunun sağında iki katlı solunda ise bodrum ve 

3 normal kattan oluĢan iki konak yer almaktadır. Kesme taĢtan yapılmıĢ 3 katlı Antep evinin 

plan Ģeması; içten merdivenle ulaĢılan odalar biçimindedir. Evin avluya bakan cephesinde çok 

sayıda yan yana sıralanmıĢ kemerli pencereler birbiri ile simetrik yan yana sıralanmıĢ dörtgen 

tepe pencereleri ve oval kuĢ pencereleri görülmektedir. Büyük pencereleri yuvarlak demir 

korkulukludur. Evin avlusuna bakan yarım daire kemerli ve taĢ dekorasyonlu iki kapısı 

bulunmaktadır. Ġkinci katta demir korkuluklu balkon bulunmaktadır. Odaların içinde 

duvarlarda nacarlı(ahĢap malzemeyle kaplanmıĢ) gömme dolaplar ve niĢler yer almaktadır. 

Düz tavanları kalem iĢi dekorasyonludur. Stilize edilmiĢ bitkisel motiflerin görüldüğü tavan 

süslememeleri bakım çalıĢmalarıyla yenilenmiĢtir. Evin avlusu taĢ mozaik kaplamadır 

(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür Envanteri,2005,431). 
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ġekil 37. Anadolu Evleri Kat Bodrum ,Zemin, Birinci Kat Plan ġemaları(Orijinal,2018) 

        

         Yapının sol taraftaki bölümünde alt zemin üst zemin ve birinci kat ve çatı olmak 

üzere dört katlıdır. Yanında tek katlı ocaklık (mutfak) vardır. Sağ taraftaki diğer binada ise 

zemin, birinci kat ve çatı katından oluĢan yine taĢ yapı bulunmaktadır. Bu iki kütle ortalarına 

avluyu alarak karĢılıklı konumlanmıĢtır. Avluya giriĢ Köroğlu sokaktandır. Hayat döĢemesi 

orijinal olup siyah-beyaz taĢtan yapılmıĢ ve geometrik desenlerle süslenmiĢtir. Hayatta gane 

taĢı (havuz)bulunmaktadır.  

  Yapının elde edilme Ģekli ve önceki fonksiyonu; Aslanyan ismindeki ünlü bir bakırcı 

ustasına ait olan ev rivayete göre bir dönem ruhban okulu ve Ermeni kız okulu iĢlevini 

görmüĢtür. Günümüzdeki otel sahibi Timur Shindel konağı aldığında burası ayakkabıcı olarak 

kullanılmaktaymıĢ. Konak ve çevresi kaderine terk edilmiĢ vaziyette harabe halde, ayakkabı 

imalathanesinin cila, yapıĢtırıcı gibi kimyasal ürünlerinden konak ve içerisindeki ahĢap 

lambriler oldukça zarar görmüĢ durumdaymıĢ. (Lambrilerin üzeri zımpara yapılarak 

temizlenip, boyanıp %95 i kurtarılmıĢtır.) Otel sahibi olan Timur Shindel, mimar Cemil 

Açıkkol ve tasarımcı Derya CoĢkun ile, belediyeden Anıtlar Kurulundan gerekli tüm izinleri 

alarak rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanıp aslına uygun bir restorasyon 

yapmak amacıyla, yaklaĢık 15 yıl önce iĢe baĢlanmıĢtır. Süreçte yapıdaki var olan zemin 

malzemelerine en uygunu yapmak için Ġstanbul da tek tel elle karolar yaptırılmıĢ ve 

kullanılmıĢtır. Bazı odalarda ise yapıdaki Halep sıva ve bir çeĢit döneme ait epoksi zemin 

malzemesine benzeyen zemin kullanılmıĢtır. Avludaki taĢ desen ise yapının eski halinde 
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mevcut olup zarar görmeden günümüze kadar gelmiĢtir. Bu taĢlar 20-30 cm kalınlığında 

kayalar olduğu belirtilmiĢtir. 

 

ġekil 38. Anadolu Evleri Cephe GörünüĢ(www.anadoluevleri.com,2018)  (Mimar  Cemil Açıkkol,2018) 

 

    

 

ġekil 39. Anadolu Evleri Cephe GörünüĢ(www.anadoluevleri.com,2018)  (Mimar  Cemil Açıkkol,2018) 

 

   Anadolu Evleri Gaziantep‟te ki ilk butik otellerden olması sebebiyle diğer birçok 

butik otele örnek olmuĢtur. Ayrıca otel sahibi Timur Shindel‟in verdiği bilgilere göre 

dönemin belediye baĢkanı Dr. Asım Güzelbey eski konakların, hanların, çarĢıların 

restorasyonu ve sokak sağlıklaĢtırma projeleri ve bununla birlikte ilerleyen Kültür Yolu 

projesini baĢlatan ve yenilenmesine en büyük desteği veren kiĢi olarak bu projeler Anadolu 

Evlerinin restorasyonu ile baĢladığını belirtmiĢtir. Anadolu Evleri otel olarak hayata geçtikten 

3 yıl sonra Köroğlu Sokağı sağlıklaĢtırma projesi baĢlamıĢtır. Otel kendi türünde ilk 

örneklerden olduğundan 2006 yılında Avrupa Birliğinden %49 oranında hibe almıĢlardır. 
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Büyüklük, oda sayısı, hizmet kapasitesi; Belediye belgesi ile iĢletilen oteller grubuna 

ait olan otel, 14 odaya ve maksimum 28 kiĢi ağırlama kapasitesine sahiptir. Yazın avluda, 

kıĢın ise kapalı kahvaltı salonunda açık büfe kahvaltı hizmeti verilmektedir. Menüde yöresel 

ikramlar bulunmamaktadır. Otopark ve vale hizmetinde konuklara yardımcı olunmaktadır. 

Odalar Klima ve elektrikli ısıtıcı ile ısıtılmaktadır. Anket formları bulunamamaktadır. Otel 

ilkbahar ve sonbaharda %100 doluluk oranına sahiptir.  

ġekil 40. Anadolu Evleri oda zemini(www.anadoluevleri.com,2018)  (Mimar Cemil Açıkkol,2018) 

ġekil 41. Anadolu Evleri Tavan detayı(www.anadoluevleri.com,2018)   (Mimar Cemil Açıkkol,2018) 
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ġekil 42. Anadolu Evleri  Oda ve lambri duvar kaplaması(www.anadoluevleri.com,2018) 

          Ġç mekan donatıları; Odalarda bulunan nacarlı gömme dolaplar, bazı odalarda tavandaki 

kalem iĢçiliği,zemin de kullanılan bazıları orjinal olan döĢemeler mevcut olup diğer mahaller 

için özel karolar yaptıılmıĢtır. Odalardaki tefriĢ elemanları antika ürünler olup iddiasız, sade 

ve kullanıĢlıdır.Aydınlatmalar günümüze aittir ve tarzı itibariyle aykırı durmamıĢtır.Avlu, 

merdivenler ve odaların konsepti konuklara otantik bir ambiyans yaĢatmaktadır. Oda 

büyüklükleri 15 metrekare ile 55 metrekare arasında değiĢmekte olup odalarda tv, internet,  su 

ısıtıcı çay ve kahve ikramları mevcuttur. Oda ısıtması klima ve elektrikli ısıtıcı ile 

sağlanmaktadır. 

Konaklama ve sunulan hizmetler; Anadolu Evleri oda ve kahvaltı Ģeklinde konaklama 

hizmeti vermektedir. Otelde yönetici, karĢılama, kat görevlisi, mutfak ve servis alanlarında 

çalıĢan toplam üç kiĢi çalıĢmaktadır. Kahvaltı açık büfe olarak servis edilmekte olup yöresel 

ikramlar bulunmamaktadır. KiĢiye özel ikramlarda yapılmamaktadır. Otelde beĢ çayı 

bulunmaktadır. Konaklama süresi boyunca ilgilenen personel güler yüzlü bulunmuĢtur.  

  Anadolu eviyle ilgili tespitler; Otelin konumu, tarihi yapıya saygılı restorasyonu, oda 

tefriĢlerinde seçilen mobilyalar, ıslak hacim çözümleri, özgün malzemesiyle uyumlu zemin 

kaplamaları ve yine özgün kullanımı ile yenilenmiĢ nacarlı(ahĢap malzemeyle 

kaplanmıĢ)dolaplar, tavandaki kalem iĢi yenilemeleri baĢarılı bulunmuĢtur.  GeniĢ avlusu ve 

avlu zeminindeki taĢ mozaik konaklama yapan misafirlerin en çok ilgisini çeken mekândır. 

Kendi alanında ilk örnek oluĢu, sokak sağlıklaĢtırma çalıĢmalarının dahi otel olarak 

kullanımından çok sonra baĢlamıĢ olması bazı sorunları da beraberinde getirmiĢtir. 

Konaklayan misafirlerin birçoğu otelin merkezi konumunu, tarihi ve turistik alanlara yürüme 

mesafesinde oluĢunu beğenirken sabah çok erken saatlerde çevredeki dükkânların, sokaktaki 

hareketliliğin gürültüsüyle uykularından uyanmak zorunda olduklarını dile getirmiĢlerdir. 

Yine misafirleri mutsuz eden bir diğer konu otel olarak kullanıma baĢladıktan sonra oda 

içindeki mobilyaların eskidiği, özellikle yatakların yaylarının verdiği rahatsızlıktır. Odalarda 

yatakların ve kullanılan tekstil malzemelerinin yenilenmesi uygundur. Islak hacimlerinde 
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yenilemeye ihtiyacı olduğu lavabo, banyo bataryalarının yenilenmesi gerektiği bir diğer 

önemli konudur. Bazı konuklar odaların içinin tozlu ve pis olduğu yönündeki eleĢtirilerine 

otel sahibi tarafından yapılan açıklama; 200 yıllık taĢ bina oluĢu ve keymıh taĢının yumuĢak 

bir taĢ olmasından ötürü toz çıkmasının çok normal olduğudur. Bu sorun günlük temizlik 

yapılmasına rağmen çözülememektedir. Ayrıca otelin kahvaltı çeĢidi bazı misafirler 

tarafından tatmin edici bulunurken bazıları tarafından yetersiz görülmüĢtür. Kahvaltıda 

Gaziantep‟i yansıtan yöresel ikramların olmayıĢı bir diğer eleĢtiri konusudur. Yöresel 

ikramlar yerine paketli peynir, reçel gibi ürünlerin Gastronomi kenti seçilen Ģehrimizi 

yansıtmadığı bir gerçektir. Bu olumsuz eleĢtiri kahvaltıda ev yapımı ve yöresel ürün kullanımı 

ile çözülecektir. Otelin otoparkı mevcuttur, fakat otel gibi otoparkı da ara dar sokaklarda yer 

almasından ötürü geçiĢin ve parkın çok zor olduğu belirtilmiĢtir. Bahçede yer alan camlı 

bekleme bölümünde ağaç kesilmemek için cam kesilerek içinden geçirilmiĢ bu her ne kadar 

ağaca zarar vermemek için doğru bir uygulama olsada ağacın kökünde biriken su ve camın 

açık bölümünden giren yağmur suları o ortamda kirli ve havasız bir ortam oluĢturmuĢ.Ayrıca 

oturma elemanları çok eski olduğundan koltuklar içine çökmektedir. Bu bölümde de 

yenilenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

ġekil 43. Anadolu evleri fotoğrafları(www.tripadvisor.com.tr) 

      

ġekil 44. Anadolu evleri fotoğrafları(www.tripadvisor.com.tr) 
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Tablo 13.Anadolu Evleri Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.c.ġirehan       

  Lokasyon; yapı ĠsmetpaĢa mahallesi, Belediye  caddesinde ġahinbey ilçesinde yer 

almaktadır. Konum olarak Gaziantep kalesinin güneydoğusunda ve Kültür Yolu içerisinde yer 

almaktadır.ġirehan otel Ģehir merkezinde bulunmakta olup cami,kilise,müze,çarĢı gibi  birçok 

tarihi ve turistik yerlere yakındır. 

 

ġekil 45. ġirehan Restorasyon Öncesi (Gaziantep Valiliği Kültür Envanteri ,2005,77) 

 Yapının mimari karakteri; yapı tek avlulu, iki katlı Osmanlı hanları grubuna 

girmektedir. Klasik Osmanlı han mimarisinin birçok özelliklerini üzerinde taĢıyan eser 

dikdörtgen planlıdır. Düzgün kesme taĢla inĢa edilmiĢ olup, kırma çatısı kiremitle örtülüdür. 

Diğer hanlardan ayrılan özellikleri üç cephesinde anıtsal taĢ kapıların yer almasıdır. Hanın üç 

cephesinde yer alan kitabelerden yapı hakkında bilgi edinilmektedir. Yapı ,”yolcu ve iĢ hanı 

olarak ”inĢa edilmiĢtir. (Gaziantep Valiliği Kültür Envanteri ,2005,77) 

  Zemin kattaki mekânlar dükkân, depo ve ahır olarak, üst katta bulunan odalar ise 

yolcuların ikamet etmesi için yapılmıĢtır. Avlunun ortasında ilk yapıldığı dönemde hanın su 

ihtiyacını karĢılamak amacıyla bir kuyu bulunmaktayken daha sonra bu kuyu kapatılarak avlu 

zemininden iki basamakla inilen Ģadırvan yapılmıĢtır. Hanın üst katı doğu, batı ve kuzey 

taraftan kuĢatan revaklarla çevrelenmiĢtir. Hanın giriĢinde avlunun güney kanadındaki eyvan 

sırasının ekseninde sivri beĢik tonozlu koridordan hanın ahır bölümüne geçilir. Yapının ikinci 

katına çıkıĢı doğu, kuzey ve batı avlu kanatlarında dıĢarıdan avluya geçiĢi sağlayan 

koridorlarda bulunan birer merdivenle sağlanmıĢtır. Ayrıca avlunun güney kanadında, 

eksende yer alan ahır giriĢinin iki yanından yükselen ve ikici kata çıkıĢı sağlayan bir merdiven 

daha bulunmaktadır. 1994‟de ciddi bir yangın geçirmiĢtir. Büyük ölçüde korunmuĢ olan 

han,2004 yılı restorasyon öncesinde bakımsız bir durumda bulunuyordu. Eserin rölövesine 

dayalı yapılan restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yapıdaki bozulma ve hasarlar ortadan 
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kaldırılmıĢtır. Restorasyon çalıĢmalarından sonra  özgün Ģekliyle koruması ve yaĢatılması 

sağlamıĢtır.(Gaziantep Valiliği Kültür Envanteri ,2005,77) 

  

ġekil 46. Restorasyon öncesi ve Sonrası ġirehan(20.05.2014,www.gaziantepturimz.gov.tr). 

Gaziantep‟te kültür yolu üzerinde yer alan Han, II.Abdülhamid döneminde, 1885/1886 

yıllarında Halep valisi Cemil Bey‟in emriyle kaymakam Rüstem Bey ve belediye reisi 

Mustafa Ağa tarafından belediyenin imkânları ve halktan topladığı paralarla yapılmıĢtır. Para 

veremeyip çalıĢacak durumda olanlar emekleriyle, çalıĢacak durumda olmayanlar ise hanın 

önüne gelip dua ederek hanın yapımına katkı sağlamıĢlardır. Hanın mimarı Kir Kor, nakkaĢı 

ise Ali Efendi oğlu Abbas‟tır. (Kartal,2015,53) 

  

                       ġekil 47. ġirehan 2.Kat Bodrum ve 1.Kat Bodrum Planları (Kudeb,2018) 
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ġekil 48. ġirehan Zemin Kat ve 1.Kat Planları (Kudep,2018) 

 

Yapının elde edilme Ģekli ve önceki fonksiyonu; Eskiden Gaziantep‟te yetiĢen 

üzümleri değerlendirmek amacıyla bastık, sucuk yapılır kıĢın tüketilirmiĢ. Üzüm, fıstık, 

pekmez, alım satımı burada yapılmıĢtır. Bu ürünlere ġire adı verildiği için hanın ismi ġire 

Han diye anılmıĢtır. Han 9 yıl süren restorasyonun ardından 2013 yılından itibaren Özel 

Konaklama tesisi olarak Turizm ĠĢletme Belgesiyle oda ve kahvaltı Ģeklinde hizmet 

vermektedir. 

Büyüklük, oda sayısı, hizmet kapasitesi; 1 adet padiĢah odası,1 adet engelli odası,11 

adet süit odası ile toplam 111 adet odası mevcuttur. En fazla 250 kiĢi misafir 

konaklayabilmektedir. 90 kiĢilik kapalı bir kahvaltı salonu ile 500 kiĢi kapasiteli balo salonu 

da bulunmaktadır. Ayrıca avlu da yazın özel organizasyonlar yapılabilmektedir. Açık büfe 

kahvaltı hizmeti verirken yöresel yiyecekler menülerinde mevcuttur.  

   

ġekil 49. ġirehan Otel GiriĢ Kapısı ve Resepsiyon (Orijinal,2018) 
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ġekil 50. ġirehan Otel Üstten Lobiye BakıĢ ,Asansör ve Avlu(Orijinal,2018) 

  AkĢam yemeğini ise talep üzerine ekstra ücretle hizmet verilebilmektedir. Odalar 

klima ile ısıtılmakta olup oda fiyatları 190-285 tl arasında değiĢmektedir. Lobi, otopark ve 

vale hizmeti mevcuttur. Genelde %70 doluluk oranına sahip olmakla birlikte kıĢ ve Ramazan 

ayında daha sakin oldukları belirtildi.  

  Misafirlerin çoğunluğunu yerli turist oluĢturmakta olup ayrıca, yabancı turistlerden 

Alman, Ġngiliz, Irak gibi birçok ulustan tercih edilmektedir. Birçok tatil Ģirketi, sitesi ile 

anlaĢmalı olup ayrıca Türk Hava Yolları ile de anlaĢmalı çalıĢarak kaptan ve kabin ekibini 

ağırlanmaktadır. ġirehan Otel 2016 yılında En Ġyi Konsept Otel ödülünü almıĢtır. Hanın 

mülkiyeti belediyeye ait olup 49 yıllığına kiralanmıĢtır. ġu an iĢletmesi Eyüp Kavas 

tarafından yapılmaktadır. 

  Ġç mekan donatımı; ġirehan otelde toplam 111 oda bulunmaktadır. Ġç mekân 

tefriĢlerinde kullanılan mobilyalar antika olmamakla birlikte sade ve kullanıĢlıdır. Kesme taĢ 

olan duvarlar hanın orijinal haline aittir. Aydınlatmalar bakır zincirlerden oluĢmaktadır. 

Odalarda tv, telefon, mini bar, internet bulunmaktadır. Penceresi koridora bakan odalar ve 

sokağa bakan odalar bulunmaktadır. Lobi resepsiyon ve otopark mevcuttur. Lobide modern 

mobilyalar kullanılmıĢtır ve camlı sergileme dolaplarında bakır mutfak malzemeleri, (yoğurt 

satılı, semaver, ayran tası, bakır araç ve gereçler, sini, tepsi, su maĢrafası… vb) antika ev 

aletleri sergilenmektedir. Avlu, toplantı salonları, balo salonu, kahvaltı salonu, müdür odası, 

teknik oda, personel odaları mevcuttur. 

  Konaklama Ģekli ve sunulan hizmetler; otel oda ve kahvaltı Ģeklinde hizmet 

vermektedir. Kahvaltı menüsü açık büfe olup yöresel ikramlar menüde yer almaktadır. Hafta 

içi ve sonu, düğü ve toplantılarda değiĢmekle birlikte kalabalık bir çalıĢan kadrosu 
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bulunmaktadır. Konaklayan misafirlerin birçoğu güler yüzlü hizmet aldıklarını fakat 

çalıĢanların problemlerini çözmekte zaman zaman sıkıntı yaĢadıkları ifade etmiĢlerdir. 

  ġirehan Otel ile ilgili tespitler; ġirehan Otelin restorasyonunun profesyonel mimarlar 

tarafından yapılmıĢ olup han olarak kullanıldığı dönemdeki gibi aslına uygun restore edilmiĢ 

olması baĢarılı bulunmuĢtur. Otelin içinde Gaziantep kültürünü yansıtan tablolar, bakır ev 

aletleri ve ütü, paĢa mangalı, dikiĢ makinesi gibi antika ürünlerin sergilenmesi misafirlerin 

ilgisini çekmekte ve Ģehre dair fikir vermektedir.  

  Zemin malzemesi, aydınlatma, tefriĢ ve dekorasyonu Ģehri yansıtan kültüre 

uygundur. Avlunun görkemi gelen misafirlerin ilgisini çekmektedir. Lobi ve resepsiyon 

bölümü yeterlidir. Lobi dekorasyonunda kullanılan sedef ve bakır malzemeler Gaziantep‟i 

yansıtmaktadır. Yapılan araĢtırmaya göre taĢ yapıdaki toz dökülmesiyle ilgili bazı Ģikâyetler 

olsa da genel olarak otel temiz, düzenli bulunmuĢtur. Personeli güler yüzlü hizmet veren bir 

tesis olarak geçmekte olup konum olarak tarihi yapılara yakın olması misafirleri mutlu 

etmiĢtir. Kahvaltı menüsü tatmin edici bulunmuĢtur. 

 

   

ġekil 51. ġirehan Otel Standart Oda Holü, Oda ve Banyo(Orijinal,2018) 
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ġekil 52. ġirehan Otel Kahvaltı Salonu ve Genel Tuvalet, Antika Ürün Sergi Bölümü(Orijinal,2018) 

   Misafirlerin görüĢleri ile ilgili yapılan araĢtırmaya göre bazı odaların çok küçük 

olduğu ayrıca dıĢ mekâna camı olmayan sadece koridora camı olan odaların havasız olduğu 

ve yine koridora bakan odalarda ses yalıtımının olmadığı, gece çok gürültülü olduğu 

Ģikâyetleri tespit edilmiĢtir. Islak hacimlerin yenilenmesi gerektiği lavabo, duĢ teknesi gibi 

bölümlerde tıkanıklık yaĢandığı ayrıca yine oda içindeki TV, klima gibi elektronik 

cihazlarında bakım yapılması gerektiği ikazında bulunulmuĢtur. Odaların ıslak hacimleri 

yenilenmeli, ayrıca teknolojik cihazlarında düzenli bakımları yapılarak eksiklikleri 

giderilmelidir. Otelin büyük bir balo salonuna sahip olması özellikle hafta sonu dezavantaj 

oluĢturmaktadır. Konaklamaya ve Ģehrin tarihini yaĢamaya gelen misafirler sabah erken saatte 

baĢlayan düğün için yapılan hazırlıklardan gece geç saate kadar gelen müzik sesinden rahatsız 

olmaktadırlar. En azından büyük organizasyon olduğu günlerde bu odalara konuk 

yerleĢtirilmemesi bu Ģikayetleri azaltabilir. Fiyatının pahalı olduğu da bir diğer göze çarpan 

Ģikâyettir. Ek olarak yapılan gözlemde kahvaltı salonunun küçüklüğü, kapalı ve camsız bir 

mekânda oluĢu olumsuzdur. Lobideki geniĢ ve camlı bölüm kahvaltı salonu olarak 

kullanılabilir ve uygun hava koĢullarında avluda kahvaltı hizmeti verilebilir. 

    

ġekil 53. Otel camsız oda ve koridora camı olan oda ve tozlu koltuk, düğün görünümü   

(www.gaziantepsirehanhotel.com.tr,2018), (www.tripadvisor.com.tr) 
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Tablo 14.ġirehan Otel Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.d.Alibey Konağı                                                                                                                                

 Yapının lokasyonu; Alibey Konağı TiĢlaki Mahallesi Kafadar Sokak ġahinbey 

ilçesinde yer almaktadır. Konum olarak Gaziantep kalesinin kuzeydoğusunda ve kaleye 

yürüme mesafesinde yer almaktadır. Birçok müze, çarĢı, hamam ve kale altı gibi ( Antep 

peyniri, zeytini, doğal yumurta, tereyağı, kaymak… vb ürünlerin satıldığı çarĢı) çarĢılara 

yakın mesafededir. 

V  

ġekil 54. Alibey Konağı restorasyon öncesi 1. Konak cephe görünüm(Mimar BarıĢ Gören arĢivi,2018) 

    

  

ġekil 55. Alibey Konağı 2. Konak cephe görünüm(ekentrehber.sahinbey.bel.tr,2018) 

  Yapının mimari karakteri;  Ġki katlı kesme taĢtan oluĢan konakta döĢeme sistemi 

sırıklarla desteklenmiĢtir. Kafadar sokaktan büyük kapıyla girilen yapıda ilk olarak avlu 

görünmektedir. Konağın üst katta yan yana sıralanmıĢ dikdörtgen pencereler, alt katta ise 

avluya bakan çok sayıda yan yana sıralanmıĢ kemerli pencereler bulunmaktadır. Pencerelerin 

üzerinde kuĢ tağası denilen küçük pencereler bulunur. Evin havalandırılmasında kullanılan bu 

pencereler odaların aydınlatılmasında da etkilir.12 odası bulunan Alibey Konağının bazı 

odalarında Ģark köĢelerinde mevcuttur. Odaların içinde yatakların konduğu döĢeklik, yemek 

kapları için kübbiye adı verilen dolap niĢleri de vardır. Bu niĢler nacar adı verilen ahĢap 
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iĢçiliğine sahiptir. Evi belli kısımlarında bağdadi sıvalar göze çarpmaktadır. Ocaklık birçok 

evde genelde evin dıĢında yer alırken bu konakta evin içinde yer almaktadır. Ocaklıkta 

Ģimdiki buzdolabı iĢlevini gören hazna mevcuttur. Konakta giriĢ, hol ve avluda traverten, 

bazalt taĢ ve Rum karosu kullanılmıĢtır.  

 

                        

ġekil 56.Alibey Konağı Zemin Kat Planı(Orijinal,2018) 

 

 

ġekil 57. Alibey Konağı Üst Kat Planı(Orijinal,2018) 

                                                         

Yapının elde edilme Ģekli; Alibey Konağının yapım tarihi net bilinmemekle birlikte 

1904-1905 yılları arasında yapıldığı düĢünülmektedir. Önceleri Ģehrin ileri gelenlerinden 

Kafadar ailesinin evi olarak ikamet ettiği konak bir dönem dikimevi olarak kullanılmıĢtır. 

Birçok kez el değiĢtirmiĢ olup Ģu anki sahibi Ali Fuat Güleç‟tir. Mimar BarıĢ Gören 

tarafından tamamlanan restorasyonunun ardından 2012 yılından beri Alibey Konağı butik 

oteli olarak hizmet vermektedir. 
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ġekil 58. Alibey Konağı 1. ve 2. Konak avlu (www.alibeykonagi.com,2018) 

           

  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Otel, birisi ara sokakta olmak üzere iki ayrı konaktan 

oluĢmaktadır. Birinde 7 diğerinde 5 olmak üzere toplam 12 odası mevcuttur. Maksimum 

misafir ağırlama kapasitesi 35 kiĢidir. Odalar merkezi sistem klima ve doğalgaz ile 

ısıtılmaktadır. Serpme kahvaltı ve yöresel ürünlerin( Antep peyniri-zeytini, ev yapımı reçeller, 

lor böreği ve katmer) sunulduğu kahvaltı salonu mevcuttur. Otelin lobisi ve otoparkı 

mevcuttur. Ġlkbahar ve sonbahar aylarında yoğunluk gözlenmekle birlikte genelde 70% 

doluluk oranına sahiptir. Otelin yönetimi ile sahibi ilgilenmekte olup, karĢılama, kat görevlisi, 

mutfak ve servis alanlarında 5 kiĢi çalıĢmaktadır. 

  Ġç mekân donatıları; Alibey Konağında her oda farklı isimlerle adlandırılmıĢtır. 

Odaların içi ahĢap kaplamadır. Ġç mekân da demir karyola ve ahĢap tefriĢ elemanları 

bulunmaktadır. Üst kattaki odalar eyvana açılmaktadır. Odalarda tv, internet, su ısıtıcısı ve 

sıcak ikramlar bulunmaktadır. Lobi de antika ev eĢyaları sergilenmektedir, bekleme salonu 

Ģark köĢesi olarak tasarlanmıĢtır ve kahvaltı salonunda ahĢap masa sandalyelerle tefriĢ 

edilmiĢtir. Kullanılan mobilyaların bir kısmı dönemini yansıtan ve sonradan yapılan 

mobilyalar olup bir kısmı antika ürünlerdir.  

    

ġekil 59. Alibey Konağı 1. ve 2. Konak karĢılama (www.alibeykonagi.com,2018) 
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ġekil 60. Alibey Konağı eyvan ve bekleme alan(www.alibeykonagi.com,2018) 

  Konaklama  ve sunulan hizmetler,Alibey Konağı oda ve kahvaltı Ģeklinde hizmet 

vermektedir,kahvaltı serpme Ģekilde sunulup Gaziantep‟i yansıtan  birçok yöresel ürün 

mevcuttur.  

  

ġekil 61. Alibey Konağı odalar  (www.alibeykonagi.com,2018) 

          Alibey Konağı ile ilgili tespitler; Otelin konumu,merkezi yerlere olan yakınlığı 

takdir gördüğü özelliklerindendir.Diğer otellerle kıyaslandığında birçoğunda temizlik, 

karĢılama, mutfak gibi birimlere tek kiĢi bakarken Alibey Konağında 5 kiĢi çalıĢmaktadır.  

  Personel konak açıldığı günden beri değiĢmemiĢtir ve oteli evi gibi sahiplenmiĢlerdir, 

bu durum misafirlerin güleryüzlü hizmet ve çalıĢkan personel bölümüne tam not vermelerini 

sağlamıĢtır. Konaklayan misafirlerin en memnun kaldığı hizmetlerinden bir tanesi de 

kahvaltıdır. Yine birçok otelde Gaziantep‟i yansıtan yöresel ikramlar bulunmazken Alibey 

Konağında hepsi ev yapımı olarak mevcuttur. Otelin iç mekan donatımında kullanılan 

mobilya, aydınlatma, kilim eski Antep evlerini yansıtmaktadır. Ayrıca antika birçok ürün 

sergilenmekte olup misafirlerin beğenisini kazanmıĢtır. Otelle ilgili yapılan araĢtırmada 

olumsuz eleĢtiri alan durumlardan bir tanesi otelin iki ayrı konaktan oluĢması, konağın birisi 

avluya açılırken diğeri sokağa açılmasıdır. Otelin bulunduğu bu sokağa sağlıklaĢtırma 

çalıĢması yapılmaması, konaklamaya gelen miafirlerin butik otel deneyimi yaĢamak isterken 

kirli, harabeye dönmüĢ ev manzaralarıyla karĢılaĢması olumsuzdur.  Bu sokağa temizlik ve 

sokak sağlıklaĢtırma çalıĢması yapılması görüntü kirliliğini ortadan kaldıracaktır. Bazı 

konaklayan misafirler odada makyaj masası olmayıĢından, bazıları ise asansör olmayıĢından 

Ģikayet etmiĢlerdir. Aslında sıkıntı butik otel tanımının net olmayıĢından kaynaklıdır, 
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konaklayan misafirlerinde tarihi yapılarda yapılması imkanı olmayan beklentileri 

olmasındandır.  

    

ġekil 62. Alibey Konağı ergonomik olmayan geçiĢ ve kötü sokak manzarası 

( www.tripadvisor.com.tr,2018) 

 Bunun dıĢında tespit edilen diğer bir sorun bazı odalarda darlıktan dolayı geçiĢ 

proplemi olmasıdır. Banyoya geçerken yatağın yanında ergonomik olmayan bir ölçü 

mevcuttur.Bu sorun odayı tek kiĢilik bir odaya çevirip daha küçük ölçekte yatak konularak 

çözülebilir. Ayrıca odalarda yeterli alan olmayıĢından minibarların oda içlerinde değilde ortak 

kullanım alanlarında yer alması otel de görüntü kirliliği yaratmaktadır. Odalara mini bar 

dolapları yapılıp gizlenerek bu problem çözülebilir. 

     

ġekil 63. Alibey Konağı ortak alanlarda yer alan  minibar ( www.tripadvisor.com.tr,2018) 

   Görülen bir diğer sorun ise bazı odalardaki ıslak hacim çözümleridir. Koruma kurulu 

tarihi yapıları otele dönüĢtürürken banyo,wc eklemeye müsaade etmekte fakat duvar örme 

veya yıkmaya müsaade etmemektedir. Bu odada banyonun duĢ bölümüne giriĢ çıkıĢta wc den 

dolayı yeterli alan mevcut değildir. Ergonomik banyo çözümleri yapılması imkansız olan 

odalar personel soyunma odası gibi otel bünyesinde bulunmayan birimlere dönüĢtürülebilir. 

Ayrıca merkezi sistem klima üniteleri kapının yanında yer alması olumludur fakat üzeri bir 

panelle kapatılması kötü görüntüyü giderecektir. 
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ġekil 64.Alibey Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.e.Aynur Hanım Konağı           

 Yapının lokasyonu; Aynur Hanım Konağı Eyüpoğlu Mahallesi Fabrika Caddesi 

ġahinbey de yer almaktadır. Gaziantep kalesinin güneybatısına düĢmektedir. Diğer otellere 

kıyasla kaleye uzak kalmaktadır, fakat konumu merkezidir ve birçok cami, müze, kültür 

merkezi, çarĢı gibi noktalara yakındır. 

  

ġekil 65. Aynur Hanım Konağı (www.aynurhanimkonak.com,2018) 

   Yapının mimari karakteri; ÇalıĢmaya konu olan Antep evi, parsel sınırlarına dayalı 

olarak planlanmıĢtır. Kesme taĢ kullanılarak farklı kat sayısında inĢa edilmiĢ olan bu yapı iki 

bina kütlesinden oluĢmaktadır. Evin inĢasında dıĢ cephe duvarlarında keymıh taĢı iç cephe 

duvarlarında  se keymıh ve havara taĢı b rl kte kullanılmıĢtır. Ayrıca keymıh taĢı, çarpın 

mermer  ve karataĢ (bazalt) avlu döĢeme süslemes nde desen oluĢturacak Ģek lde b rl kte 

kullanılmıĢtır. 

  Yığma sistemle inĢa edilen bu binalardan giriĢte sağ tarafta yer alan ve üç kattan 

oluĢan ana yapı döĢemeleri ahĢap kiriĢlemeli, tavanı ise alaturka kiremit kaplı çatıdan 

oluĢmuĢtur. GiriĢin karĢısında yer alan ve ana binaya göre daha sonra yapılmıĢ olan b nanın 

 se döĢemeler  betonarme olup çatısı y ne alaturka k rem t  le kaplıdır. Her  k  b nanın da 

pencere ve kapı doğramaları yok olmuĢ, pencerelerdek  geçmel  dem r parmaklıkları 

yerler nden sökülmüĢ, karĢı b nada dolap  ç  ve önündek  ahĢap ve camdan oluĢan doğramalar 

yok edilmiĢ, giriĢte sağda yer alan ana binanın da zemin kattaki ilk mekan ve bodrum hariç 

diğer odalardaki ahĢap duvar kaplamaları ve marangoz (nacar) iĢleri de yok olmuĢtur. 

  Tescilli olan tarihi konak kesme taĢtan yapılmıĢ ve iki konağın birleĢiminden 

oluĢmaktadır. GiriĢte karĢıda yer alan konak iki katlıdır, evin avluya bakan cephesinde alta 

katta yan yana sıralanmıĢ dikdörtgen pencereler mevcuttur, üst katta ortada yere kadar kemerli 

pencere yanında sıralı dikdörtgen pencereler mevcuttur. Dikdörtgen pencereler demir 
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korkulukludur, üstünde oval ve dörtgen kuĢ tağaları bulunmaktadır. Evin plan Ģeması içeriden 

merdivenle ulaĢılan odalar biçimindedir. GiriĢte sağda yer alan ev ise üç kattan oluĢmaktadır. 

Üst kata dıĢarıdan taĢ, korkulukları ferforje olan merdivenle ulaĢılmaktadır. Yan yana 

sıralanmıĢ kemerli pencereleri demir korkulukludur ve üstünde kuĢ tağaları mevcuttur. Evin 

avluya açılan dört kapısı mevcuttur 

  Ana giriĢin karĢısında ki B yapısı, iki kattan ve her katta iki odadan oluĢmaktadır.  

Zemin katta ki iki odanın arasından yukarı kata çıkıĢı sağlayan bina içinde oluĢmuĢ tek kollu 

merdiven mevcuttur. (Kaynak: Mimar Tarık Arıkan, 2014) 

 

 

 

ġekil 66.Aynur Hanım Konağı Zemin,1. Kat,2 Kat Plan ġemaları(Orijinal,2018) 

                                                                                                            

   Yapının elde edilme Ģekli; Aynur Hanım Konağının Ģu an ki sahibi Aynur 

ZorkiriĢçi‟dir. Konak 1893 yılında Ermeni bir aile tarafından yapılmıĢtır. ZorkiriĢçi ailesi, evi 

Marangoz ailesinden 2014 yılında satın almıĢtır. Restorasyon öncesi fonksiyonu ev olan yapı 

2018 Nisan ayında açılarak butik otele dönüĢtürülmüĢtür.  
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ġekil 67.Aynur Hanım Konağı restorasyon öncesi ve sonrası avlu(www.aynurhanimkonak.com) 

   

  

ġekil 68.Aynur Hanım Konağı restorasyon öncesi ve sonrası avlu(www.aynurhanimkonak.com) 

 

  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; butik otelde toplam 11 oda, mahzen ve inĢaat 

aĢamasında ortaya çıkan su sarnıcı olarak kullanıldığı düĢünülen birde mağara mevcuttur. 

Mağarayı, alkol ruhsatı olması sebebiyle canlı müzik yapılabilecek, özel organizasyonlarda 

kiraya verilebilecek bir eğlence mekânı olarak kullanılması planlanmaktadır. 

   

ġekil 69.Aynur Hanım Konağı restorasyon sırası ortaya çıkan  Mağara(www.aynurhanimkonak.com) 
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   Ġç mekân donatıları; 11 odası bulunan otelin bir odasında Türk hamamı 

bulunmaktadır. Odaların her birine farklı isimler konmuĢtur. Bunlar: altın odası, bakır odası, 

pirinç odası, antika odası, deri odası, gümüĢ odası, kilim odası, sedef odasıdır. Antika Odada 

Gaziantep‟e özgü nakıĢlar, el iĢleri, bakır odada bakırdan yatak baĢı bakır ev aletleri, sedef 

odasında sedef sehpa sandalye ve ürünler sergilenmektedir. Diğer odalarda da isimleriyle 

özdeĢleĢmiĢ yatak baĢı, tefriĢ elemanları, ve aksesuarlar kullanılmıĢtır. Odalarda tv, internet 

mevcutken minibar ve telefon bulunmamaktadır. Otel maksimum 22 kiĢiyi aynı anda 

ağırlanabilmektedir. Odalar doğalgazla ısıtılmaktadır. Otelin alkol ruhsatı bulunmakta ve yan 

bahçesinde özel gün ve gecelerde yemek organizasyonu yapabilmektedirler.  

 Konaklama ve hizmet; Otel oda ve kahvaltı Ģeklinde hizmet vermekte olup, 

misafirlere serpme kahvaltı ikram edilmektedir. Yöresel ikramlar bulunmamakla birlikte özel 

istek üzerine de Gaziantep in özel lezzetleri olan beyran, katmer, ciğer kavurması gibi 

kahvaltılıklar hazırlanabilmektedir. Otelin kahvaltı salonu olmamasından dolayı yazın avluda, 

kıĢında mahzende kahvaltı hizmeti verilmektedir. Otelin uyguladığı herhangi bir anket 

bulunmamaktadır, bunun sebebini otel iĢletmecilerinin birebir kendileri ilgilendikleri için 

herhangi bir problem olursa ya da talep gelirse direkt ilgilendiklerini belirtmiĢlerdir. 

  Hem yerli hem de yabancı turistin tercih ettiği otel ilkbahar, sonbahar ve Ģehirde 

gerçekleĢen fuar zamanlarında %100 doluluk oranına sahiptir. Otelde yabancı turist olarak 

genelde Ġngiliz, Alman, Hollandalı olmakla birlikte her ulustan misafirler konaklamaktadır. 

Gezi amaçlı gelen turistin 2-3 gece iĢ amaçlı gelen turistin ise 1 ay gibi uzun süre 

kalmaktadır. Oda fiyatları 300-350 tl arasında değiĢmektedir. Otelin iĢletmesini ailenin kendi 

bireyleri yapmaktadır ve karĢılama, mutfak, kat hizmeti gibi alanlarda toplam 6 kiĢi 

çalıĢmaktadır.  Otel Ģu an belediye belgesi ile iĢletilmekte olup Turizm belgesi için Turizm 

müdürlüğüne baĢvurulmuĢtur.  

   

ġekil 70.Aynur Hanım Konağı Antika odası, antika sergilenen ürünler, tefriĢi ve banyo(Orijinal,2018) 
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ġekil 71. Aynur Hanım Konağı Sedef odası; sedef aksesuar ve tefriĢler(Orijinal,2018) 

  

    

ġekil 72.Pirinç Odası Antep ĠĢi sergilenen dolap ve pirinç aksesuarlar  (Orijinal,2018) 

  Aynur Hanım Konağı tespitler; Aynur hanım konağı 2018 yılının Nisan ayında 

açılmıĢtır. Otelin restorasyonu dört yıl sürmüĢtür restorasyon süresinin 4 yıl gibi çok uzun 

olmasının sebebini usta yetersizliği olarak ifade edilmektedir. Gaziantep‟te evlerde kullanılan 

geleneksek keymıh taĢının iĢçiliğinin oldukça zor olması ve bu konuda deneyimli ustaların az 

bulunması restorasyon da karĢılaĢılan en büyük problemlerden birisi olmuĢtur. Yapım 

aĢamasında karĢılaĢılan diğer en büyük problem ise yapılacak her müdahalenin aslına 

uygunluğunu denetlemek için Koruma Kurulu veya Kudep‟ten izin almak zorunluluğudur. 

Yapının butik otel olarak kullanılacağı için her odaya banyo yapılmasına izin verirken avluda 

kahvaltı mekânı için cam kapama yapmaya izin verilmemiĢtir. Otelin kahvaltı salonu yazın 

avlu iken kıĢın mahzendir. Karanlık ve penceresiz bir ortamda kahvaltı yapmak konaklayan 

misafirleri mutlu etmeyecektir.  
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ġekil 73. Aynur Hanım Konağı kahvaltı salonu, banyo ve hamam(Orijinal,2018) 

   

 Otelin bir odasında hamam bulunmaktadır fakat mekânın büyük, curunun mekana 

göre küçük olması hamam duygusunu yaĢatmamaktadır. Banyonun büyük olması ve doğru 

tefriĢ edilmemesinden kaynaklı ısıtma sorunu da elektrikli ısıtıcı ile çözülmeye çalıĢılmıĢtır 

fakat ıslak hacimde tehlikeli ve kötü bir görüntü içermektedir. Odalarda ısıtma amaçlı var 

olan kaloriferler odanın konseptiyle uygun bir seperatör ile kapatılması uygun görülmüĢtür. 

Otel temizlik, farklı konseptlerde oda tefriĢi ve güler yüzlü karĢılama açısından baĢarılı 

bulunmuĢtur. Aile iĢletmesi olduğu için sıcak ve samimi bir ortam mevcuttur. Kahvaltıda 

Gaziantep‟i yansıtan yöresel ikramlar bulunmamasına rağmen çeĢit tatmin edicidir. 

Kahvaltıya yöresel ikramların eklenmesi otel için olumlu olacaktır. Banyolardaki  yıkanma, 

lavabo ve tuvalet bölümleri  birbirinden ayrılarak hem daha hijyenik mekanlar 

oluĢturulacaktır, hem de ısınma anlamında çözüm olabilecektir. Otelin yan bahçesinde 

bulunan bölüme kötü hava koĢullarında da kullanabilecek kapalı bir kahvaltı salonu yapılması 

uygun olacaktır. 
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Tablo 15.Aynur Hanım Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.f.Efe Bey Konağı      

 Yapının lokasyonu; Efe Bey Konağı Gaziantep‟in SeferpaĢa Mahallesi ġakir 

sokağında yer almaktadır. Konum itibari ile Gaziantep Kalesinin batısına düĢmekte olup 

giriĢine 50m, Gaziantep Kültür Yoluna 20m mesafededir. Tarihi Kır Kahvesi yakınında ve 

Gorgo Medusa Arkeolojik Cam Eserleri Müzesi ile aynı sokakta karĢılıklı yer almaktadır. 

  

ġekil 74. Efe Bey Konağı(www.efebeykonagi.com,2018) 

      Yapının Mimari karakteri; Konak Geleneksel Gaziantep konut mimarisine uygun 

olarak, Geleneksel Antep evi ve müĢtemilatından oluĢmaktadır. Ortak avlu etrafında 

çevrelenmiĢ iki karĢılıklı blok halindedir. GiriĢe göre soldaki blok kesme taĢtan yapılmıĢ, 

dikdörtgen yan yana sıralanmıĢ pencereli, pencerelerinde üzerinde kuĢ ta‟ları bulunan yapıya 

dıĢardan taĢ bir merdivenle üst kata ulaĢım sağlanmaktadır. GiriĢe göre sağdaki yapı ise 

kesme taĢtan yapılmıĢ, avluya bakan cephesinde üstte iki adet büyük kare pencere, alta katta 

ise iki dikdörtgen pencere ve havalandırma pencereleri mevcuttur. Üst kata çıkıĢ içeriden 

ahĢap merdivenledir. 

 

ġekil 75. Efe Bey Konağı Zemin, 1.Kat, Çatı Katı ġemaları(Orijinal,2018) 
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Yapının elde ediliĢ Ģekli; yapının 18 yy. sonu 19 yy. baĢı olduğu bilinmektedir. 

Özturan ailesine ait olan konak 2015 yılında Atilla Yener tarafından alınmıĢ olup bir yıl süren 

restorasyonun ardından 2016 yılında Belediye Belgeli butik otel olarak kullanıma açılmıĢtır. 

  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Bey Konağının toplamda beĢ odası bulunmaktadır, 

maksimum misafir ağırlama kapasitesi 10 kiĢidir. Otel giriĢte bulunan bir resepsiyon, kahvaltı 

salonu ve avluya sahiptir. 

   

ġekil 76.Efe Bey Konağı oda ve banyohttp(www.efebeykonagi.com) 

  Ġç mekân donatımı; Efe Bey Konağında bulunan beĢ oda modern mobilyalarla dizayn 

edilmiĢtir. Oda içinde yatak, komodin,  masa, sandalye, internet, klima, tv, telefon, mini bar 

ve banyo bulunmaktadır. Geleneksel Gaziantep‟i yansıtan ve antika ürünlere yer 

verilmemiĢtir.  

  

ġekil 77. Efe Bey Konağı resepsiyon ,bekleme ve kahvaltı salonu(Orijinal,2018) 

 

  Konaklama ve hizmet; otel oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. Oda fiyatları 150-

170 tl arasında değiĢmektedir. Kahvaltı hizmeti serpme Ģeklinde olup uygun hava 

koĢullarında avluda, kötü hava koĢullarında ise kahvaltı salonunda verilmektedir. 

Menülerinde yöresel ikramlar bulunmaktadır. Otel sahibi ve bir kiĢi daha toplam iki kiĢi 
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karĢılama, yönetim, kahvaltı ve temizlik alanlarında hizmet vermektedirler.  Otelin otoparkı 

bulunmamaktadır. 

Efe Bey Konağı ile ilgili tespitler; Otelle ilgili birçok misafirin yaptığı yorum temiz, 

güler yüzlü ve misafirperver personel olmuĢtur. Avlusu temizlik konusundaki olumlu 

eleĢtirileri, kahvaltısı ve otele girdiğinizdeki samimi, sıcak butik otel havası beğeni 

kazanmıĢtır. Kalenin eteğinde yer alması, odalardan bakıldığında kale manzarasına uyanmak 

karĢısında dahi müze bulunması konumunun avantajlarını göstermektedir. GiriĢte küçük bir 

resepsiyon bulunmaktadır, otel sahibi her Ģeyle kendisi ilgilenmektedir. Kapı giriĢinde 

konağın adının yazıldığı harfler dökülmüĢtür, yenisini yaptırmaya çalıĢtıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Ayrıca odalar küçük ve karanlıktır, günümüz mobilyaları ile tefriĢ edilmiĢtir, 

banyo ise oldukça koyu renk seramik kaplamadır. Otelde Ģehri yansıtan veya antika özelliği 

taĢıyan mobilya ve aksesuar bulunmadığı gibi kullanılan modern tefriĢ elemanlarının da bir 

tasarım dili olmadığı görülmüĢtür. Avluda kullanılan tente butik oteli yansıtmamakta olup 

kirli ve kötü bir görüntüye sahiptir. Bazı odalarda su ısıtıcı kombinin açıkta yer alması 

görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Ayrıca kahvaltı salonu da küçük ve karanlıktır.  

Bu eksikler konaklayan misafirleri mutsuz edecektir. Odalarda antika mobilyaların 

kullanımı, ıslak hacimlerde daha natürel taĢ görünümündeki malzeme seçimi, tesisatların 

sepere edilmesi ve avludaki kötü görünüme sahip tentenin yerine alternatif daha modern bir 

malzeme kullanımı otelle ilgili olumsuzlukları gidermeye yardımcı olacaktır. 

                                                                                               

ġekil 78. Efe Bey Konağı giriĢ kapısı, tente , oda içinde gizlenmemiĢ kombi görseli (Orijinal,2018) 
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ġekil 79.Efe Bey Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.g.HıĢvahan  

Yapının lokasyonu; HıĢvahan Gaziantep‟in Karagöz Mahallesi Lala PaĢa Caddesinde 

yer almaktadır. Gaziantep  Kalesinin güney cephesinde olup, Kale‟ye yürüme mesafesindedir. 

Kale altı diye anılan Gaziantep‟in yöresel ürünlerinin satıldığı çarĢının yakınındadır. Yapı 

Ģehir merkezinde yer almakta olup, birçok tarihi ve turistik gezi mekanların yanında yer 

almaktadır. 

  

ġekil 80. HıĢvahan Restorasyon Öncesi( Gaziantep Ġl Kültrü Envanteri,2005) 

Yapının mimari karakteri;  Lala Mustafa PaĢa Han‟I Hamam, Susamhane, Bedesten ve 

Handan oluĢan bir külliyenin, en önemli yapısıdır. Yapının üzerinde bir kitabe 

bulunmamasına karĢın, Gaziantep ġer‟i Mahkeme Sicillerinden ve Evliya Çelebi‟nin 

seyahatnamesinden, yapının Lala Mustafa PaĢa tarafından yaptırıldığı anlaĢılmaktadır. 

Yapının mimari ise bilinmemektedir. Yapının yapıldığı 16.yy da Gaziantep‟te dokumanın 

geliĢtiği ve boya hanelerin oldukça arttığı ve bu handa da pamuk ticareti yapıldığı için halk 

hana kısaca pamuk kozası anlamına gelen HıĢva ismini koymuĢtur. Han 1822 yılındaki 

Gaziantep depremden oldukça zarar gördüğü için, 1834 yılında çok itinasız bir tadilat 

geçirmiĢtir. Bu sebeple 1900 yıllar da oldukça harabe bir yapısı olmasına karĢın Ģehrin bilinen 

en eski hanı olması ise yapının önemini ortaya koymaktadır. Lala Mustafa PaĢa (HıĢva) Hanı 

yaklaĢın 2550m2 lik bir alana inĢa edilmiĢ olup, tek katlı hanlar sınıfında yer almaktadır. 

Hanın batısında hamam ve susamhane yer alır, doğusunda bulunan bedesten ise günümüze 

ulaĢamamıĢtır. Han dört tarafı farklı büyüklükte dükkânlarla çevrilmiĢ ticari birimler ve 

ortasındaki avludan oluĢan bir plan Ģemasına sahiptir. Özkarcı‟ ya göre avlunun güney 

bölümü ve batı kesiminin yarısı revaklarla çevrilidir. Hanın giriĢ kapısı kuzey yönünde yer 

alır. Bu bölümde caddeye ve avluya bakan çift taraflı mekânlar bulunur. Lala Mustafa PaĢa 

Hanı yolcu hanı olarak inĢa edilmiĢtir. Yapının kuzey cephesindeki caddeye bakan mekânlar 

dükkân, avluya bakan hacimler hancı odasıdır. Diğer odaların yolcu ikamet odası iken bu 
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mekânların aralarında depo ve servis hizmetlerine yer verilmiĢtir. Avlunun güzey bölümünde 

odaların arkasındaki kısmın ise ahır olarak yapıldığı düĢünülmektedir. Lala Mustafa PaĢa 

Hanı yığma yapım sistemi ile inĢa edilmiĢtir. Mekânların üzerleri genellikle sivri beĢik tonoz 

ve yer yer çapraz tonozlarla kapatılmıĢtır. Duvarları sanık örgü sistemi ile yapılmıĢtır. Duvar 

kalınlıkları 60-80 cm olarak değiĢebilmektedir(Yenice,K.T. ve Tok,B.,2017:2) 

 

 

   

ġekil 81.HıĢvahan GiriĢ Kapısı  ve Avlu(Orijinal,2018) 

Yapının elde edilme Ģekli; HıĢva (Pamuk Kozası) Han olarak da bilinen Lala Mustafa 

PaĢa Hanı‟nın, ne zaman yapıldığını gösteren bir kitabesi bulunmamaktadır. Lala Mustafa 

PaĢa tarafından yaptırıldığını gösteren Vakfiyeler ve ġer'i Mahkeme sicilleri mevcuttur. 

Vakfiyesinin tarihi (Hicri 985) 1577 olup, 1563-1577 yılları arasında Lala Mustafa PaĢa'nın 

Halep ve ġam Beylerbeyliği görevinde bulunduğu yıllarda yapılmıĢ olmalıdır. Kültür Yolu 

üzerinde yer alan ve Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi tarafından restore edilen HıĢva Han, 

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje 

ve Uygulamalarını Özendirme YarıĢmasında” 15. Yıl Özel Ödülü‟nü 2014 yılında almıĢtır. 

Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmiĢtir (Gaziantep 

2016,Gaziantep Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü, 130).INSIDE Dünya Ġç Dekorasyon 

Festivali(2018) kapsamında en iyi dekorasyona sahip mekânlar arasına da girmiĢtir. HıĢvahan 

„ın mülkiyeti Vakıflara aittir ve 20 yıllığına Mine Özmen tarafından kiralanmıĢ olup 2016 yılı 

Ağustos ayından beri Turizm ĠĢletme Belgeli özel konaklama tesisi olarak hizmet 

vermektedir. 
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ġekil 82.HıĢvahan Otel Plan(Orijinal,2018) 

 

   

ġekil 83.HıĢvahan Orijinal Kapısı, Avlu, Revak Bölümü(Orijinal,2018) 

Büyüklük, oda sayısı, hizmet; HıĢvahan beĢ standart oda ve beĢ süit oda olmak üzere 

toplamda 10 oda, 1 mağara, develik ve susamhane isminde iki restoran, revak, mescit, 

yönetim odası, bavul odası, personel soyunma odası, otopark,  resepsiyon ve oda önlerinde 

bekleme bölümü olarak kullanılan localardan oluĢmaktadır. Mağarası inĢaat sırasında ortaya 

çıkmıĢ olup, ıĢıklandırılıp, üzerine cam zemin kaplaması yapılmıĢtır, daha sonra Ģaraphane ve 

mahzen olarak dekore edilmesi planlanmaktadır. HıĢvahan da Develik ve Susamhane adında 

iki restorandı bulunmaktadır. Susamhane bölümü han olduğu zamanlarda susam öğütülüp 

tahin yapıldığı için bu isimle adlandırılmıĢtır. ġu an büyük organizasyonlarda ve kapalı 

havada konaklayan misafirlere kahvaltı ve yemek salonu olarak hizmet vermektedir. Develik 

bölümü ise han olarak kullanıldığı dönemde yük taĢıyan yolcuların yoldan geldiğinde 

develerini ve atlarını bağladıkları bölümdür. Duvarda ki deve bağlama taĢları korunmuĢtur. 

Bu sebeple giriĢ kapısı ve tavan yüksekliği 5 metreyi geçmektedir. Develik bölümünde 
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yapının orijinalinde bulunan iki adet doğal havalandırma deliği bulunmaktadır. Restoran 

haline uygun olarak bu doğal havalandırma muhafaza edilmiĢ ve yapay havalandırma 

cihazları ile desteklenmiĢtir. Revak bölümü develik bölümünün giriĢinde yer alan yüksek 

tavanlı, kemerli bolümdür, kapalı havalarda yemek ve kahvaltı hizmeti burada da 

verilmektedir. HıĢvahan oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir, maksimum 25 kiĢi ağırlanabilen 

otelde, oda fiyatları 650 tl ile 800 tl arasında değiĢmekte olup otel fiyatları Euro ile 

verilmektedir. 

    

ġekil 84. HıĢvahan Otel Develik Restoran Bölümü(Orijinal,2018) 

   

ġekil 85.HıĢvahan Otel Mağara(Orijinal,2018) 

    

ġekil 86.HıĢvahan Otel Susamhane ve Revak Bölümü (www.hsvhn.com,2018) 

               

Ġç mekan donatımı; HıĢvahan otelde toplam 10 oda ve geniĢ bir avlu bulunmaktadır. 

Odaların büyüklüğü ortalama 25 metrekare standart odalar, 45 metre kare de süit odalardır. 

Oda içi tasarımlarında Gaziantep‟i yansıtan bakır ve sedef malzemeler kullanılmıĢtır. 
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Mobilyalarda ahĢap tercih edilmiĢ olup, komodinden abajur ayaklarına ve dolap kulplarına, 

lavabodan, musluğa kadar her detay da bakır iĢçiliği görülmektedir. Aksesuarlarda bakır ve 

sedef kullanılmıĢtır. Yatak örtüsünde ele emeği göz nuru geleneksel Antep iĢi yatak örtüleri 

kullanılmıĢ, yine geleneksel kutnu kumaĢı da iç mekan tasarımında yerini almıĢtır. Otel içinde 

kutnu kumaĢının ve kutnudan yapılan ürünlerin sergilendiği ve de satıldığı bir mağazada 

mevcuttur. Odalar doğalgazla ısıtılıp oda içinde tv, klima, telefon, mini bar, internet ve ıĢık 

sistemi bulunmaktadır. Oda içinde sıcak ikram standı bulunmamakta fakat 24 saat ücretsiz 

sıcak içecek ikramı odaya gönderilmektedir.  

    

ġekil 87.HıĢvahan Otel Oda Görünümü(Orijinal,2018) 

Konaklama ve Hizmet; HıĢvahan otel oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. Aynı 

zamanda restoranlarında kahvaltı ve yemek hizmeti dıĢarıya da açıktır, konaklama yapan 

misafirlerin dıĢında rezervasyon yapılmakta olup, büyük organizasyonlarda yapılabilmektedir. 

Kahvaltı ve yemek menülerinde Gaziantep‟i yansıtan yöresel tüm lezzetler mevcuttur. 

HıĢvahan „da otel bölümünde 10 kiĢi toplamda ise 45 kiĢi çalıĢmakta olup „‟one touch‟‟
3
 

müĢteri hizmeti verilmektedir. One touch hizmetinde, Otelin Amerikan Büyükelçiliği ile 

antlaĢması bulunup, Amerika‟dan kente gelen misafirler HıĢvahan‟da ağırlanmaktadır. Otelde 

otopark ve vale hizmeti de bulunmaktadır. 

  HıĢvahan otel tespitler; HıĢvahan otel tasarım ve dekorasyonu, kahvaltı ve yemek 

hizmeti, iç mekan donatımı, one touch müĢteri hizmeti, interaktif resepsiyon hizmeti, çalıĢan 

sayısı, konumu, alakart restoranları ile her anlamda aynı kulvarda yer alan butik otel ismiyle 

anılan diğer otellerle kıyaslandığında çok farklı olduğu gözlemlenmiĢ olup birçok yönüyle 

baĢarılı bulunmuĢtur. Gaziantep‟i yansıtan bakır sedef gibi ürünleri kullanarak tasarlanması, 

                                                 
3 One touch müĢteri hizmeti: müĢteri talep ettiği takdirde vip araçlarla havaalanından alınıp, danıĢman 

eĢliğinde yol boyunca bilgi verilerek otele ulaĢtırılmakta, daha sonra interaktif resepsiyon hizmeti ile misafirler 

avluda soluklanırken ikramlar yapılmakta, o esnada oda giriĢ iĢlemleri tamamlanmakta, konaklama boyunca 

birebir ilgilenilip, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerken refakat edilmekte ve en son misafirleri havaalanına 

özel araçlarla bırakıp seyahat sonlandırılmaktadır. 
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ek olarak yine gastronomi kenti olan Gaziantep‟in lezzetlerinin menülerinde yer alması butik 

otel standartlarına yakıĢan bir tutumdur. Alakart restoranlarına konaklama yapan misafirlerin 

haricinde müĢteri kabul edilmekte, dıĢarıya açık büyük organizasyonlar yapılabilmekte olup 

bu da restoranların aktif çalıĢmasını ve çalıĢan sayısının fazla olmasını sağlamaktadır. Otel 

temizlik konusunda ve güler yüzlü, ilgili personel konusunda da olumlu yorumlar almaktadır. 

HıĢvahan otelle ilgili birçok misafirin ortak eleĢtirisi pahalı olmasıdır. Hem otel 

bölümünde hem de restoran bölümünde fiyatlar yüksek bulunmuĢ olup servis çok yavaĢ 

eleĢtirisi yapılmıĢtır. Bazı misafirler ise 24 saat içecek ikramı yapılıyor olmasına rağmen 

odada sıcak içecek standının olmamasını beğenmemiĢtir. Ayrıca yapının orijinalinde var olan 

keymıh ve havara taĢının yüzeyi boĢluklu ve nefes alabilen bir taĢ olması sebebiyle ses 

yalıtım problemi olması, yumuĢak dokulu olan havara taĢının sürekli toz kusması ile ilgilide 

odalar tozlu eleĢtirisi yapılmıĢtır. Ek olarak avludaki bazı odalarda valiz iniĢ rampası mevcut 

olup yoğun yağıĢ alınan günlerde bu rampadan oda içine yağmur suyu girmesi karĢılaĢılan bir 

diğer problemdir. Avluda bulunan yağmur suyu emiĢ motorlarının gücü ve sayısı arttırılabilir 

veya odalara valiz iniĢ rampaları iptal edilerek bu sorun çözülebilir. Odalara sıcak içecek 

stantları eklenip değiĢik sıcak içecek ikramı yapılabilir.  
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Tablo 16. HıĢvahan Otel Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.h.Kale Butik Otel 

    Yapının lokasyonu; Kale Butik Otel Gaziantep‟in Eyüpoğlu Mahallesi Fabrika Caddesinde 

yer almaktadır Otel Gaziantep Kalesinin batı tarafında ve hemen yanıbaĢındadır. Rivayete 

göre Kalenin karakolu olarak yapılmıĢtır. Kaleye, kale altı çarĢısına ve birçok tarihi turistik 

mekana yürürme mesafesindedir. 

   

ġekil 88. Kale Butik Otel DıĢ Görünüm(www.kaleevibutikote.com) 

Yapının mimari karakteri; Gaziantep'in Roma Döneminden kalma kalesi içinde yer 

alan yapı, çift sıra duvar ve 30 metrelik bir hendekle çevrilidir. 1948 yılından önce inĢa 

edildiği bilinmektedir, yapı günümüzdeki halini 1955 yılından sonra almıĢtır. Sözlü 

kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yapının alt katı değirmen, üst katı kahvehane olarak 

kullanılmıĢ olup, sonraki yıllarda ise konut olarak iĢlev görmüĢtür. Gaziantep Kalesine bitiĢik 

olarak konumlanan yapının güneydoğu cephesi kale sur duvarıdır ve iki katlı olup, kesme 

taĢtan yapılmıĢtır. Yapının ön ve yan cephelerinde yan yana sıralanmıĢ dikdörtgen pencereleri 

demir korkulukludur. Yapı bahçeye sahip olup, avlusu bulunmamaktadır. 

 

 

ġekil 89. Kale Butik Otel Zemin,1.Kat,2 Kat Kat Plan ġeması(Orijinal,2018) 
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Yapının elde edilme Ģekli; Yapı Gaziantep BüyükĢehir Belediyesine ait olup Beyhan 

Ölçal tarafından üç yılda bir yenilenen sözleĢme ile kiralanmıĢtır. Restorayonu KUDEP 

tarafından yapılan otel 2007 tarihinde Belediye Belgeli olarak Kale Evi Butik Otel ismiyle  

hizmet vermeye baĢlamıĢtır.Avrupa Birliği ve GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi‟nin ortaklaĢa 

yürürttüğü program kapsamında restore edileren yapıya finansal destek AB ve BüyükĢehir 

BeĢlediyesi tarafından sağlanmıĢtır. 

   

ġekil 90. Kale Butik Otel Bahçe(Orijinal,2018) 

 Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Kale Butk Oteli‟nin 6 adet suit oda 2 adet standart 

odası ile toplamda 8 odası bulunmaktadır. Otel bünyesinde, restoran, açık hava oturma alanı 

ve meyhane bulunmaktadır. Otele ait  otopark bulunmamaktadır. Odalar doğalgazla 

ısıtılmaktadır, her odada klima mevcuttur fakat Ģu anki iĢletmecisi oteli kiralandığında 

klmaların kartları içinde bulunmamasından ötürü çalıĢtırılamamaktadır. Otel bünyesinde 

resepsiyon bulunmaktadır, bekleme salonu olarak ise restoran bölümü kullanılmaktadır. Otel 

ilkbahar ve sonbaharda tam doluluk göstermekte kıĢın %50 dolulukta  ve yazın ise klima 

propleminden dolu olmamaktadır. Otel fiyatları mevsime göre değiĢmekle birlikte 100 tl 

civarıdır. 

   

ġekil 91. Kale Butik Otel Odalar ve Banyo(Orijinal,2018) 
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Ġç mekan donatımı; Kale Butik otelde bulunan odaların zemin ve tavanları ahĢap 

kaplıdır, oda içlerinde tv, internet, telefon ve mini bar bulunmaktadır. Odaların iç mekan 

donatımı seri üretim ve ahĢap mobilyalardan oluĢmaktadır. Otelin avlusu bulunmayıp bahçesi 

mevcuttur. Kahvaltı hizmeti yazın bu bahçede kıĢın ise akĢamları meyhane olarak hizmet 

veren restoranda tabak kahvaltı Ģeklinde verilmektedir.  

   

ġekil 92. Kale Butik Otel Meyhane(Orijinal,2018) 

Konaklama ve hizmet; Kale evi butik otel, oda ve kahvaltı Ģeklinde hizmet 

vermektedir, otelde ve restoran da toplam 7 kiĢi çalıĢmaktadır. Kahvaltı menülerinde 

Gaziantep‟i yansıtan yöresel ikramlar bulunmamaktadır. Kale Butik otel konaklama yapan 

misafirlerin dıĢında akĢam yemeği ve meyhane bölümü için dıĢarıdan müĢteri kabul 

etmektedir. AkĢam yemeği menülerinde restoran ve meyhane bölümünde yöresel ikramlar 

mevcuttur. Otelde önce ki yıllarda yabancı turist ağırlıklıyken son yıllarda yerli turist 

oranında artıĢ görülmektedir. 

Kale Butik otel tespitler; Kale Butik Otelin konumu, Gaziantep Kalesinin yanıbaĢında 

yer alması, tarihi ve turistik makanlara, çarĢılara yakınlığı otelin tercih edilme 

sebeplerindendir. Konaklama yapan misafirlerin dıĢında da restoran ve meyhane bölümüne 

müĢteri kabulü olduğu için  konaklama bölümüne kıyasla restoran ve meyhane bölümü tercih 

edilmekte ve yine restoran bölümünde doluluğun daha fazla olduğu  gözlemlenmektedir. Otel 

iĢletmecisinin de restoran bölümünden daha çok kazandığı için buraya önem verdiği 

gözlemlenmiĢtir. Fakat restorana ve meyhaneye gelen müĢterilerinde yemekleri beğenmesine 

rağmen, servis ve hizmetten memnun olmadığı, olumsuz yorumlar yaptığı görülmüĢtür.  

Otelin odalarıyla ile ilgili iç mekan döĢemesi, mobilyaları, aydınlatması ile ilgili bir tasarım 

birliği bulunmamakta olup rastgele bir düzende yerleĢtirilmiĢ izlenimi vermektedir. Oda 

tefriĢlerinin ve ıslak hacimlerin eskidiği, yenilenmeye ihtiyacı olduğu aĢikardır. Konaklayan 

misafir yorumlarına göre ciddi bir hijyen ve hizmet problemi vardır. Odalardaki klimaların Ģu 
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anki iĢletmecisinden önceki dönemde kullanıldığı ve o dönemde klima kartlarının 

bulunamamasından ötürü Ģu an çalıĢmadığı, yazın Gaziantep sıcaklarında otele gelen 

müĢterilerle bu bilginin paylaĢıldığı ama taĢ yapının kıĢın sıcak ,yazın serin olacağıda 

söylenerek müĢteri kabul etmek, butik otel iĢletme standartlarına uymamaktadır. Ayrıca 

kahvaltı da yöresel ikramlar olmayıp kahvaltı tabağı sunulması konumu ve tarihi yapısıyla bu 

kadar avantajlı olan bir yapının daha az tercih edilmesine neden olmaktadır. KıĢ dönemi 

olması sebebi ile bahçe kısmının bakımsız kaldığı tespit edilmiĢtir. Otelin merkezi bir sokak 

üstünde yer alması fakat otoparkının bulunmaması bir diğer problemdir. ÇalıĢanların ilgisiz 

ve asık yüzle hizmet verdiği, çalıĢan saysının yetersiz olduğu, misafirlerin memnun olmadan 

konaklaması veya hiç konaklamadan bile çıkmasına neden olmaktadır. Odaların doğalgazla 

ısıtıldığı, ısıtma sisteminin borularının sonradan çekilmesinden ötürü oda içinde kötü bir 

görüntüye sebep olduğu gözlemlenmiĢtir. Yine restoran bölümüne otel bölümünden daha az 

önem verilmesi sebebiyle otel giriĢ kapsının kilitli olduğu, resepsiyonda hazır duran bir 

görevli olmamasından dolayı  misafirlerin restoran bölümünden geçerek otele girmek 

mecburiyetinde kaldığı otelle ilgili bir diğer problemdir. Otelin iç mekan donatımının, tekstil 

ürülerinin ve ıslak hacimleri ciddi bir yenilenmeye ihtiyacı vardır. Klimaları ve 

televizyonların değiĢtirilmesi gerekmektedir. Oda içinde ki ıslak hacimler ve tesisatlarda 

yenilenmelidir. Restoran ve meyhane bölümüne dıĢarıdan müĢteri kabul etmesinden ötürü 

çalıĢan sayısı arttırılmalı, kıĢın kullanılmasada bahçeye bakım yapılmalıdır. Personelin eğitim 

alması ve güler yüzlü hizmet etmesi butik otelin barındırması gereken standartlardandır. 

Otelin otopark ihtiyacı aĢikardır. Çevresinde otopark olarak kullanabileceği bir alanı olmasa 

bile özel bir otopark ile anlaĢıp, bir vale yardımı ile konaklayan misafirlere bu hizmeti 

sunması gerekmektedir. Kahavlatı menüsü tabak Ģeklinde değil, serpme veya açık büfe 

Ģeklinde olup yöreselikramlarla zenginleĢtirilmelidir. 

    

ġekil 93. Kale Butik Otel Suit Oda, Banyo ve Resepsiyon (Orijinal,2018) 
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ġekil 94. Kale Butik Otel Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.i.Rahmi Bey Konağı       

 Yapının lokasyonu; Rahmi Bey Konağı Gaziantep‟in ġekeroğlu Mahallesi Güllüoğlu 

Sokakta yer almaktadır. Gaziantep Kalesinin güneydoğusunda yer almaktadır. Kültür Yolu 

aksında yer almakta olup, sokak sağlıklaĢtırma çalıĢmalarının tamamlandığı Güllüoğlu 

sokaktadır. Merkezi konumu Bakırcılar ÇarĢısı, Almacı Pazarı gibi önemli merkezlere 

yürüme mesafesinde olup birçok müze, cami, kilise gibi tarihi ve turistik mekânlara da en 

yakın noktadadır. 

   

ġekil 95. Rahmi Bey Konağı restorasyon öncesi ve sonrası(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür 

Envanteri,2005,422) 

  Yapının mimari karakteri; Sokaktan girilen avlunun solunu ve karĢısını kaplayan 

„‟L‟‟ planlı, kesme taĢtan yapılmıĢ üç katlı Antep evinin bulunduğu avlu giriĢinin sağında, 

mutfak tek katlı ayrı bir yapı olarak yer alır. Evin plan Ģeması; içten taĢ merdivenli, ‟‟L‟‟ 

biçimde dizilmiĢ odalar Ģeklindedir. Evin avluya bakan cephesinde çok sayıda kemerli 

pencere ile oval ve kaĢ kemerli tepe ve oval kuĢ pencereleri yer almaktadır. Evin giriĢ yerleri 

kemerli ve taĢ dekorasyonludur. Kırma çatısı alaturka kiremitle örtülüdür. Binanın duvarları 

kısmen yenilenmiĢ kesme taĢ, kat döĢemeleri ahĢap kiriĢlidir. Evin bodrum katında beĢik 

tonozlu bir mahzeni bulunmaktadır. Evin birinci katının hol bölümünde bir çeĢmesi 

bulunmaktadır. ÇeĢmenin ayna kısmında oval bir madalyon bulunmaktadır. ÇeĢmenin 

yuvarlak dilimli bir yalağı da mevcuttur. Ağız kasnağında rozet motifleri birbirini takip eder 

Ģeklinde sıralanmaktadır. Odaların içinde duvarlarda ahĢap gömme dolaplar ve ahĢap kaplama 

niĢler yer almaktadır. Odaların tavanların ahĢap direk destekli tavan ve düz tavandır. Düz 

tavan ve tavan etekleri üzerinde stilize edilmiĢ bitkisel motiflerin oluĢturduğu yoğun kalem iĢi 

süslemeler yer almaktadır. Konakta orijinal haline ait üç adet yapı mührü 

bulunmaktadır(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür Envanteri,2005,422) . 
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ġekil 96. Rahmi Bey Konağı Yapı üzerindeki Mühürler ve Tarihi ÇeĢmesi(Orijinal,2018) 

  

  Yapının elde edilme Ģekli; Rahmi Bey konağı Ģu anki sahibi Rahmi Soysüren‟dir. 

Günümüzde ki iĢletmecisi konağı sahibinden 10 yıllığına kiralamıĢtır. Konak 1755 yılına ait 

Ermeni bir usta tarafından yapılmıĢtır. Yapının tarihi konağın üzerinde bulunan mühürlerden 

ortaya çıkarılmıĢtır. Konağın tarihi ile ilgili rivayet ise Ģöyledir; Ermeni bir baklavacıya ait 

olan konak, Antep Harbi zamanı diğer Ermeni aileler gibi konağın sahibi de Ģehri terk etmek 

zorunda kalıyor. Giderken evlerini geri döneriz umuduyla yanlarında çalıĢan baklava yufkası 

açan Güllü Teyzeye emanet ediyorlar. Harp bitiyor ama hiçbir Ermeni aile Ģehre geri 

dönemiyor böylece konak Güllü teyzeye kalıyor ve oğlu Sait ile buraya yerleĢiyorlar. Güllü 

teyze ve oğlu baklavacılık yapmaya devam ediyorlar daha sonra Soyadı kanunu çıkıyor ve 

Sait kendisine Güllüoğlu soyadını alıyor. Ünlü Güllüoğlu baklavacılarının tarihi buraya 

dayanıyor. Güllüoğlu ailesi konağı Dai ailesine satıyor ve miras malı olunca 2008 yılında 

Rahmi Soysüren burayı Dai ailesinden satın alıyor. Restorasyon bitimi 2014 yılını 

buluyor.2014-2016 yılları arası Rahmi Beyin kendi iĢlettiği Rahmi Bey Butik Oteli olarak 

hizmet veriyor.2016 dan itibaren Ģu an ki iĢletmecisi Duran Kılınç tarafından Belediye Belgeli 

ĠĢletme olarak hizmet vermektedir. 

   

ġekil 97. Rahmi Bey Konağı GiriĢ ve Avlu (www.rahmibeykonagibutikotel.com) 
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  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; otelin toplam da 12 odası, 1 mağarası, su sarnıcı ve su 

kuyusu mevcuttur. Odalar; 2 mağara oda, 2 delüx oda, 2 bahçe odası, 2 çatı katı odası, 2 teras 

odası, 2 de tek kiĢilik oda mevcuttur. Bu odaların birer tanesini internet satıĢına açılmıĢ olup, 

birer tanesini de otel iĢletmecisi kendisi satmak için bulundurmaktadır. Otelin maksimum 

misafir kapasitesi 30 kiĢidir. Oda fiyatları mevsimine göre değiĢen fiyat politikası 

uygulanmaktadır. KıĢ mevsiminde uygun ilkbahar ve sonbahar mevsiminde ise pahalı 

olmaktadır. Ayrıca kentte düzenlenen fuar zamanlarında otellerde yoğunluk yaĢandığından bu 

dönemlerde de otelin fiyatında artıĢ olmaktadır. Otel sadece oda konaklama hizmeti vermekte 

olup Ģu anda oda ücreti 120 tl den baĢlamaktadır. 

   Ġç mekân donatımı; Odalarda nacarlı(Geleneksel Antep evlerinde duvarda kullanılan 

ahĢap kaplama) gömme dolaplar, sade ve birbiriyle ilgisiz tasarım dili oluĢturmayan 

mobilyalar kullanılmıĢtır. Bazı odaları alçak tavanlıdır. Suit olarak kullanılan odaların birinde 

öncesinde hazna(Geleneksel Antep evlerinde odanın içinde sandık ve fazla eĢyaların 

koyulduğu, muhafaza edildiği kapısı olan camsız bölüm )olarak adlandırılan bölüm süit oda 

için banyo, wc olarak kullanılmaktadır. Banyoya dar ve dik bir merdivenle ulaĢılabilmektedir.  

          

ġekil 98. Rahmi Bey Konağı oda haznadan çıkılan banyo,wc(Orijinal,2018) 

 

  Odalarda internet, tv, klima, telefon ve elektrikli ısıtıcı bulunmaktadır. Odalarda mini 

bar mevcut değildir ve sıcak içecek ikramı da yoktur. Resepsiyon olarak kullanılan bölümden 

içeri girilince tavandaki kalem iĢi süsleme dikkat çekmektedir. BaĢımızı yukarı 

kaldırdığımızda bir anne ve çocuk balkondan size baktığı hissi veren bir resim mevcuttur. Suit 

oda olarak kullanılan bir odada tavanda yoğun kalem iĢi süsleme olduğu gözükmektedir. 
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ġekil 99. Rahmi Bey Konağı tavan kalem iĢi süsleme görünümü(Orijinal,2018) 

     Konaklama ve hizmet; Otel aile iĢletmesi olup yönetim, karĢılama, temizlik ve 

mutfak alanlarında toplam 3 kiĢi çalıĢmaktadır. Rahmi Bey Konağı kahvaltı hizmeti 

vermemektedir. Bu nedenle kahvaltı salonu da bulunmamaktadır, verilen ücret sadece oda 

fiyatıdır. Daha önce ki iĢletildiği dönemde kahvaltı hizmeti verilmekte ve birde kahvaltı 

salonu bulunmakta iken var olan kahvaltı salonu iĢletmecinin kendisinin kaldığı bir odaya 

çevrilmiĢtir. Otelin resepsiyonu mevcut olup, otoparkı bulunmamaktadır. 

  Rahmi Bey Konağı tespitler; Rahmi Bey Konağı konumu, tarihi ve turistik 

mekânlara, çarĢılara yakınlığı beğenilen özelliklerindendir. Konağın orijinaline ait olan kalem 

iĢi tavan süslemeleri ve yapının üzerinde bulunan eski yazı mühürler dikkat çekmektedir. Otel 

sahibinin ilgisi, güler yüzlülüğü misafirlerin memnun kaldığı yönlerdendir. Otelin otoparkının 

olmayıĢı, civardaki sıkıĢık trafik ve özel otoparkların dahi dolu oluĢu tespit edilen sorunlardan 

birisidir. Otelde bazı odaların çok alçak tavanlı, küçük ve basık olduğu gözlemlenmiĢ olup, 

ortak kullanım tuvaletinin üst katta yer alması Ģikâyet alınan bir diğer problemdir.  

  

ġekil 100. Rahmi Bey Konağı alçak tavanlı oda ve banyo (www.rahmibeykonagibutikotel.com,2018) 
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 Bazı banyoların kullanımı ise ergonomik bulunmamıĢtır, banyo teknesi olmaması, 

bataryaların eskimesi, tuvalet ve duĢun bir arada olması hijyenik bulunmamıĢtır. 

  

ġekil 101. Rahmi Bey Konağı banyo (www.rahmibeykonagibutikotel.com,2018) 

   Misafir yorumlarında odalarda ısı ve ses yalıtım problemi mevcut olup; yan odadaki 

seslerin rahatsız edici düzeylere ulaĢtığı söylenmiĢtir. Odaların kıĢ mevsiminde soğuk olduğu, 

klima sesinin rahatsız edici düzeylere ulaĢtığı hatta bazı odalarda klima dahi olmayıp 

elektrikli ısıtıcıyla ısıtıldığı, bu durumun da güvenli bir ısıtma yöntemi olmadığı aĢikârdır. 

   

ġekil 102. Rahmi Bey Konağı oda içi ısıtıcı ve soğutucu(Orijinal,2018) 

 Ayrıca otel temizliğinde ciddi bir problem olduğu da tespit edilmiĢtir. Ek olarak 

avludaki karmaĢık görüntü; açıkta duran içecek dolapları, bitkilerin bakımsızlığı, üst kattaki 

eskiden kahvaltı salonu olup Ģu an oda olarak kullanılan bölümün önündeki fazla eĢya 

yığıntısı otelin özensiz ve dağınık görünmesine sebep olmaktadır.  
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ġekil 103.Rahmi Bey Konağı eski kahvaltı salonu Ģu oda olan bölüm ve avlu (Orijinal,2018) 

  DıĢ cepheye bakan duvardaki klima ünitelerinin gizlenmemiĢ olması, avlu giriĢindeki 

dağınık ve kirli tente, oturma alanında bulunan eski mobilyalar ve sedir butik otel tanımına 

uymayan diğer problemlerdir. Ayrıca Gastronomi Turizmi ile misafir ağırlayan bir kentte ki 

butik otel sıfatıyla misafir ağırlayan bir iĢletmenin kahvaltı hizmeti sunmaması, odalarda 

sıcak içecek ve su dahi olmaması butik otel standartlarına uymamaktadır. Avludaki içecek 

dolapları mutfağa taĢınmalı, avlu temiz ve bakımlı tutulmalıdır. Bekleme amaçlı kullanılan 

bölümdeki koltuk ve sedir yenileri ile değiĢtirilmelidir. Fazla eĢya yığınları depo olarak 

kullanılan alana kaldırılmalıdır. Odalardaki ergonomik olmayan bazı banyolar kullanılmamalı 

bu odalara farklı banyo çözümleri yapılmalıdır. Odalardaki elektrikli ısıtıcılar kaldırılıp, 

ısıtma problemi klimalar yenilenerek çözülmelidir. Otelde kahvaltı ikramı baĢlatılmalı bu 

ikram butik otel standartlarına uygun olmalıdır. Oda içi iç mekan donatıları ve ıslak hacimler 

yenilenmeli, odalara mini bar eklemelidir. DıĢ cepheye bakan klima üniteleri gizlenmelidir.  

   

ġekil 104. Rahmi Bey Konağı klima üniteleri, eskimiĢ tente ve mobilyalar(Orijinal,2018) 
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ġekil 105. Rahmi Bey Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.j.Zeynep Hanım Konağı        

  Yapının lokasyonu; Zeynep Hanım Konağı; Gaziantep‟te tarihi Bey Mahallesi Eski 

Sinema sokakta, Gaziantep Kalesinin güneybatısında yer almaktadır.  Konum olarak kaleye 

uzak olsa da Kültür Yolu üzerinde yer almasıyla cami, kilise, müze gibi tarihi ve turistik 

mekânlara yürüme mesafesindedir.                                                                                                                                                                                                                                     

  

  

ġekil 106. ġekil Zeynep Hanım Konağı (antepevleri.ugurluhotels.com.tr,2018) 

 

 Yapının mimari karakteri; Konağın yapım yılı net bir tarih olmamakla birlikte 18 yy 

ortalarına aittir. Zeynep Hanım Konağı üç adet konağın birleĢmesinden oluĢmaktadır. Bunlar 

aynı sokakta ikisi yan yana birisi ise tam karĢısında olan, her birinin kapı giriĢi birbirinden 

farklı üç evden oluĢmaktadır. Konaklar geleneksel Antep evi tarzında iki katlı, kesme taĢtan 

ve dıĢarıdan merdivenlidir. Sokağa bakan dıĢ cepheleri ahĢap doğramalı, dikdörtgen 

pencerelidir. Üç nolu yapının avluya bakan cephesi yan yana sıralanmıĢ kemerli pencereler ve 

üstlerinde kuĢ tağaları bulunmaktadır. Otelin iki konağının arasında bulunan avlu duvarının 

içerde örülmesi ile oluĢturulan boĢluk eski zamanlarda atların geldiğinde bağlanması içindir.
4
  

Yapının elde edilme Ģekli; Konak birçok kez el değiĢtirmiĢ olup Ģu an ki sahibi Onur 

                                                 
4
 Bu bölümde duvarda atı bağlamak için demir halka, yemlik ve yalak bulunmaktaydı. ġu an belediye 

tarafından çöp konteynırlarının yerleĢtirildiği ve canlı çiçeklerle düzenlendiği bölümdür. 
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Uğurlu‟dur. Alındığında harabe halinde olan konak restorasyonun ardından Turizm ĠĢletme 

Belgeli ve alkol ruhsatlı bir tesis olarak 2010 yılında açılmıĢtır. Otel sahibi Onur Uğurlu, 

Zeynep Hanım Konağı dahil 7 tane butik otele sahiptir, fakat yalnızca Zeynep Hanım 

Konağının Turizm ĠĢletme belgesi bulunmaktadır, diğer 6 konağın Turizm Yatırım Belgeleri 

bulunmakta olup bazılarının tadilat süresi devam etmekte, bazılarının ise tadilatı tamamlanmıĢ 

fakat henüz kullanıma açılmamıĢtır ve misafir kabul edilmemektedir. Otel sahibine ait olan 

diğer oteller:                                                                                                                                           

 Gülten Hanım Konağı   (10 oda)     

 Elif Hanım Konağı        (18 oda) 

 Beren Hanım Konağı     (4 oda)  

 Aysel Hanım Konağı     (2 oda)  

 Hülya Hanım Konağı     (6 oda)   

 Utku Bey Konağı            (14 oda) 

    

ġekil 107. Zeynep Hanım Konağı giriĢ kapıları (Orijinal,2018) 

  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Zeynep Hanım Konağında toplam 13 oda, bir mağara 

ve bir mahzen mevcuttur. Mağara restorasyon aĢamasında 3 inĢaat iĢçisinin aĢağıya düĢüp 

yaralanmasıyla tesadüfen ortaya çıkmıĢtır, Ģu an antika ürünlerin sergilendiği bir alan olarak 

misafirlerin hizmetine sunulmuĢtur. Otel en fazla 30 kiĢi misafir ağırlama kapasitesine 

sahiptir. Oda fiyatları 160-250 tl arasında değiĢmektedir. Odalar klima ile ısıtılmaktadır.  

Zeynep Hanım Konağı lobiye, avluya, otoparka ve 65 kiĢilik kapalı bir kahvaltı salonuna 

sahiptir. Lobi ve kahvaltı salonu otel sahibine ait olan diğer 6 oteldeki misafirlerin de aynı 

anda kullanımı düĢünülerek yapılmıĢtır. 

  Ġç mekân donatımı; Zeynep Hanım Konağı odaları günümüz mobilyaları ile 

düzenlenmiĢ olup konseptinde bir tasarım dili bulunmamaktadır. Odalarda internet, tv, klima, 



          

116 

  

telefon, mini bar bulunmaktadır. Oda zeminleri ve lobi laminant parke ile döĢenmiĢtir. Lobi 

duvarları ise konağın orijinalinde bulunan keymıh taĢı çok zarar görmüĢ olduğu için 

günümüzde kullanılan kültür taĢı ile üzeri kaplanmıĢtır. 

Konaklama ve hizmet; Zeynep Hanım Konağı oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. 

Kahvaltı da açık büfe olarak hizmet verilmektedir, yöresel ikramların yapılmadığını ve 

istenirse ek ücret talebiyle sağlanabileceği ifade edilmiĢtir. Otelin ilkbahar ve sonbaharda 

%100 doluluk oranına sahip olduğu diğer mevsimler ise %50 doluluk oranına sahip olduğu 

bildirilmiĢtir. 

  Zeynep Hanım Konağı tespit; otelin konumu merkezi yerlere yakınlığı, sokak 

dokusu, tarihi bir konakta konaklamak isteyenleri memnun etmektedir. Otel personelinin ilgisi 

güler yüzlü hizmeti de beğenilen özelliklerdendir. Otelin mağara aydınlatması baĢarılı 

bulunmuĢtur, bir dönem otel müĢterisi dıĢına da açık olup, bar hizmeti vermekte iken Ģu an 

eski ürünlerin sergilendiği ir alan olarak kullanılmaktadır.  

    

ġekil 108. Zeynep Hanım Konağı mağara  (Orijinal,2018) 

  Otoparkın otele olan mesafesi yaklaĢık 3-4 km dir, arabaların giremediği bu sokakta 

valizlerle ulaĢım konuklar için zor olmakta fakat otel yetkilileri tarafından bagaj aparatı 

bulunan bir motosikletle yardımcı olunmaya çalıĢılmaktadır. Odaların iç mekân tefriĢlerinde 

geleneksel Antep evini yansıtan bir dekorasyon bulunmamakla birlikte kilitli bulunan camlı 

dolapların içinde bazı bakır ev aletleri, antika aksesuarlar dikkat çekmekte fakat kullanılan 

mobilyaların tarzı ile birbiri arasında hiçbir uyum sağlamamaktadır. Banyolarda bulunan su 

ısıtıcıları gizlenmemiĢ ortamda hem yer kaplamakta hem de kötü görünmektedir. 
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ġekil 109. Zeynep Hanım Konağı oda tefriĢleri ve banyo (antepevleri.ugurluhotels.com.tr,2018) 

Lobide ve bazı odalarda bulunan taĢların kirliliği ve zarar görmüĢ olması taĢların 

değiĢimi yerine tüm duvarın kültür taĢıyla kaplanması tarihi yapıya zarar vermekte olup 

geleneksel konutun orijinalliğini de kaybetmiĢtir. Ayrıca zeminde kullanılan laminant 

malzemenin de geleneksel Antep evinde kullanımı görülmemiĢtir. Lobide kullanılan 

mobilyalar da birbiri ile uyumsuzdur. 

   

ġekil 110. Zeynep Hanım Konağı lobi Zeynep Hanım Konağı oda tefriĢleri ve banyo 

(antepevleri.ugurluhotels.com.tr,2018) 

   Otel sahibine ait olan diğer altı konağın misafirlerinin de kullanımı düĢünülerek 

yapılan kahvaltı salonu otelin mimari yapısı ile farklı olarak kesme taĢ değil, betonarmedir. 

Sonradan ek yapıldığı düĢünülen bu salon avlu içinde ayrı ve uyumsuz duran bir parça gibidir. 

Kahvaltı salonunun iç mekân görüntüsü de konforlu bir kahvaltı mekânını değil yemekhaneyi 

andırmaktadır. Yaz ve kıĢ mevsimlerde kahvaltı için bu mekân kullanılmaktadır.  

   

ġekil 111. Zeynep Hanım Konağı kahvaltı salon  (Orijinal,2018) 
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Avluda bulunan klima üniteleri gizlenmemiĢ ortamda görüntü kirliliğine yol açmıĢtır. Bu 

üniteler ya otel dıĢına taĢınmalı ya da üzeri sepere edilmelidir. Odalarda iç mekan donatıları, 

tekstilleri ve ıslak hacimler yenilenmeli tasarım dili bulunan ve kültürüne uygun elemanlarla 

yeniden düzenlenmelidir. Lobideki karmaĢık görüntü giderilmeli butik oteli yansıtan 

mobilyalarla tefriĢ edilmelidir. Kültür taĢı ve laminant parke uygulamaları sökülüp geleneksel 

konutun özüne uygun malzemelerle düzenlenmeli, zarar gören kesme taĢlar yenilenmelidir. 

Kahvaltı salonu yemekhane görünümünden kurtarılıp, özgün malzemelerle döĢenip, daha 

aydınlık ve keyifli kahvaltı yapılabilecek bir mekana dönüĢtürülmelidir. Yöresel ikramlar 

sunulmalıdır. Avlu temiz ve bakımlı dört mevsim kullanılabilecek durumda olmalıdır. 

                

   

ġekil 112.Zeynep Hanım Konağı avlu klima üniteleri(Orijinal,2018) 
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Tablo 17.Zeynep Hanım Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.k.Butik Hantep Konağı    

 Yapının lokasyonu; Butik Hantep Konağı Gaziantep ġahinbey ilçesi Eski Telgraf 

sokağında yer almaktadır. Otelin konumu Kültür Yolu projesinin içinde yer almakta olup 

tarihi ve turistik yerlere, Bakırcılar çarĢısı, Elmacı pazarı gibi çarĢılara yürüyüĢ 

mesafesindedir. 

  

ġekil 113.Butik Hantep Konağı(Gaziantep Ġl Kültür Envanteri,205;744) 

   Yapının mimari karakteri; Kesme taĢtan yapılmıĢ, tek katlı köĢe binanın avlu 

cephesinde kemerli ve parmaklıklı üç sıra pencere ile kemerli bir kapı yer almaktadır. 

Konağın yapım tarihi net bilinmemekle birlikte 18 yy. sonu 19 yy baĢı olduğu 

düĢünülmektedir. Avlu duvarı büyük ölçüde yıpranmıĢ olmasına karĢın ayaktadır ve duvar 

üzerinde basık kemerli bir giriĢ kapısı bulunmaktadır. Yapıya avludan Eski Telgraf sokaktan 

girilmektedir. Yapının avluya açılan dört oda kapısı bulunmaktadır. 

  

ġekil 114. Butik Hantep lokasyon ve avlu(www.hantep.com) 

 

  Yapının elde edilme Ģekli; Yapının önceki sahibi Mehmet Ġlhami Mıhçıoğludur, Ģu 

anki sahibi Ahmet Ercan Kılınç tarafından satın alınıp beĢ yıl süren restorasyonun ardından 

http://www.hantep.com)/
http://www.hantep.com)/
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2016 da Butik Hantep adıyla Belediye Belgesi ile iĢletilen butik olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

 

   

ġekil 115.Butik Hantep Konağa giriĢ ve oda giriĢleri(Orijinal,2018) 

  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Butik Hantep Konağının beĢ odası bulunmakta olup 

maksimum misafir kapasitesi 11 dir. Odalar avluya açılmaktadır ve küçük, taĢ bir merdivenle 

odalara çıkılmaktadır. ÇamaĢır ve ütü hizmeti ekstra ücretle verilmektedir. Oda fiyatları 150-

170 tl arasında değiĢmektedir. Odalar klima ile ısıtılmaktadır. 

    

ġekil 116.Butik Hantep Konağı oda ve banyo(Orijinal,2018) 

   Ġç mekân donatımı; Butik Hantep Konağının oda ve iç mekân tefriĢi genel anlamda 

sade ve gösteriĢsiz olarak tanımlanabilir. Odalarda ahĢap yatak, komodin, dolap ve raflar 

görülmektedir. Oda içlerinde internet, tv, klima, telefon ve mini bar bulunmaktadır. 

  Konaklama ve hizmet; Otel oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. KarĢılama, 

yönetim, mutfak, temizlik ve kahvaltı alanlarında otel sahibi ile birlikte toplam üç kiĢi 

çalıĢmaktadır. Otel oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. Kahvaltısı serpme kahvaltı 

Ģeklindedir ve yöresel lezzetlerden katmer, Antep peyniri, zeytin… vb ikramları 

bulunmaktadır. Kahvaltı güzel havalarda avluda yapılmakta olup, kötü havalarda ya tente 
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altında avluda yada resepsiyon ve mutfak olarak birlikte kullanılan odada verilmektedir. 

Otelin otoparkı mevcuttur. Avluda çay, kahve ikramları bulunmaktadır. 

 

 Butik Hantep Konağı tespitler; Otelin avluya açılan odaları, odalara çıkılan taĢ 

merdiveni küçük avlusu sıcak ve samimi bir ortam yaratmaktadır. Oda içlerinin sade tefriĢi, 

antika ürünlerin sergilenmesi konukların ilgisini çekmektedir. Temizliği, personelin ilgisi ve 

kahvaltı menüsü misafirler tarafından beğenilen özellikleridir. Banyoda, lavabo bölümüyle 

wc, duĢ bölümünün ayrı olması olumlu görülmüĢtür. Otelin resepsiyon ve mutfak birimlerinin 

bir arada olması ise olumsuzdur. Kötü havalarda kahvaltının da burada verilmesi müĢterileri 

memnun etmemektedir. Küçük kapalı bir alanda bilgisayar, ısıtıcı, çamaĢır makinesi ve 

mutfağın içinde olduğu bir ortam kahvaltı için uygun değildir. Bu birimler için ayrı ayrı 

mekânlar gerekmektedir. ÇalıĢan sayısının bir kiĢi olması yetersizdir, konusunda eğitimli 

birkaç personel daha olmalıdır. 

    

ġekil 117.Butik Hantep Konağı resepsiyon, mutfak, kahvaltı salonu(Orijinal,2018) 
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ġekil 118.Butik Hantep Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.l.Asude Konak                                                                                                                       

  Yapının lokasyonu; Asude Konak Gaziantep‟in ġekeroğlu Mahallesi Millet sokakta 

yer almaktadır. Konum olarak Kalenin güneydoğusunda ve Kültür Yolu üzerinde yer 

almaktadır. Mevki olarak birçok cam, kilise, müze, bedesten ve çarĢılara yürüme 

mesafesindedir. 

  

ġekil 119.Asude Hanım Konağı dıĢ cephe ve iç avlu görünüm, lokasyon (www.asudekonak.com,2018) 

  Yapının mimari karakteri; Asude Hanım Konağı kesme taĢtan yapılmıĢ ‟‟L‟‟ Planlı, kırma çatılı Antep 

evidir. Avlunun sağını ve karĢısını kaplayan binanın plan Ģeması yan yana dizili odalardan oluĢmaktadır. Sokağa 

bakan yan cephedeki çıkması yalıtım amaçlı çinko kaplamadır. Evin diğer çıkması ahĢap malzemeden 

yapılmıĢtır ve üzeri sıvalıdır. KöĢklerin cephelerinde düz atkılı, birbiriyle simetrik ve yan yana sıralanmıĢ 

pencereler, evin avluya bakan ön cephesinde ise kemerli ve düz atkılı pencereler ve kaĢ kemerli dikdörtgen tepe 

pencereleri ve kuĢ ta „ aları( pencereleri) bulunmaktadır. 

  

ġekil 120.Asude Konak Yapının Orijinal Hali ve Bina Üzerindeki Mühür(Gaziantep Valiliği Ġl Kültür 

Envanteri,2005,395) 

   

http://(www.asudekonak.com,2018)/
http://(www.asudekonak.com,2018)/
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 Yapının elde edilme Ģekli; Asude Hanım Konağı 1891 yılına ait olduğu duvarında yer 

alan kitabeden öğrenilmiĢtir. Telgrafhane sokağında bulunan yapı eski Telgrafhane 

müdürünün kendisi için yaptırdığı ev olduğu düĢünülmektedir. Yapı çok el değiĢtirmiĢ olup 

Ģu anki sahibi Jale Özaslan‟dır. 2008 yılından bu yana Turizm ĠĢletme Belgeli butik otel 

olarak hizmet vermektedir. Booking.com tatil satıĢ ve değerlendirme sitesinden alınan, 

konukların en iyi değerlendirme ödülü mevcuttur. 

   

ġekil 121.Asude Hanım Konağı Turizm ĠĢletme Belgesi ve bookingden alınan en iyi değerlendirme 

ödülü(Orijinal,2018) 

 Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Asude Hanım Konağının dört odası ve Ģu an depo iĢlevi 

gören bir mahzeni bulunmaktadır. Otelde en fazla dokuz misafir ağırlanabilmektedir. Odalar 

eyvana açılmaktadır ve eyvanlarda oturma, bekleme bölümleri yapılmıĢtır. 

    

ġekil 122.Asude Hanım Konağı eyvan (Orijinal,2018) 

    Ġç mekân donatıları; Oda duvarlarında nacarlı dolapların içinde antika ürünler ve 

eski dönemlerde kullanılan bakır mutfak malzemeleri ile dekore edilmiĢtir. Odalar geniĢ ve 

çok sayıda pencerelidir, içerisinde tv, internet, telefon ve mini bar mevcuttur. Isıtma klima ile 

sağlanmaktadır. AhĢap mobilyalar kullanılmıĢtır. 
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ġekil 123.Asude Hanım Konağı odalar ve banyo(www.asudekonak.com,2018) 

 

  Konaklama ve hizmet; Asude Hanım Konağı oda ve kahvaltı sistemiyle hizmet 

vermektedir. Kahvaltı serpme kullanılan salonda verilmektedir. Otelin otoparkı mevcut 

değildir. Otelde karĢılama, servis, temizlik, mutfak ve hizmet alanında görev yapan bir kiĢi 

çalıĢmaktadır. ÇamaĢır ve ütü hizmeti ek ücretle sağlanmaktadır. Otel ilkbahar ve sonbaharda, 

ayrıca Ģehirde gerçekleĢtirilen fuar zamanlarında ful dolu olup yazın ve kıĢın %70 doluluk 

oranına sahiptir. Otel fiyatları 150-230 tl arasında değiĢmekte olup yoğun zamanlarda fiyat 

artırımı yapılmayıp sabit fiyat politikası uygulandığı ifade edilmiĢtir. Kahvaltı serpme olup, 

geleneksel Gaziantep lezzetlerini içermektedir.(Antep peyniri, kırma yeĢil zeytin, katmer, 

zahter..vb)Kahvaltı yazın avluda kıĢın ise bekleme ve lobi olarak da kullanılan bir odada 

verilmektedir. 

   

ġekil 124.Asude Hanım Konağı giriĢ ve resepsiyon(Orijinal,2018) 

  Asude Hanım Konağı tespitler; otelin konumu birçok önemli mevkie olan yakınlığı, 

mimarisi, geniĢ odaları, otantik tefriĢ ve dekorasyonu konaklayan misafirleri mutlu 

etmektedir. Odaların eyvana açılması ve eyvanda bulunan camlı, aydınlık oturma alanları 

otele özellik katmaktadır. Kahvaltı çeĢidi, güler yüzlü personeli alanlarından konuklar 

tarafından olumlu dönüĢler alınmıĢtır. Birçok konuk personel ile ilgili „‟arkadaĢımızın evinde 

http://(www.asudekonak.com,2018)/
http://(www.asudekonak.com,2018)/
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ağırlanıyormuĢuz gibi hissettik‟‟ yorumunu yapmıĢtır. Konaklayan bazı misafirlerin 

belirttiğine göre odalar eskimiĢ, yatak örtüleri ve oda tozlu, bazı odaların banyosu ise ortada 

yer almaktadır ve küçüktür. Lobi ve kıĢın kahvaltı salonu olarak kullanılan oda küçük ve 

karanlıktır, aynı odada ütü hizmeti de verildiği görülmüĢtür. Avluda yer alan kahvaltı salonu 

ve lobi gibi aynı iĢlevi gören odadan çıkıldığında ortada bir buzdolabı gözükmektedir. Bu, 

görüntü kirliliği yaratan buzdolabı mutfağa taĢınmalıdır eğer yeterli alan yoksa üzeri sepere 

edilmelidir. Avluda gözüken klima üniteleri ya avlu dıĢındaki duvara alınmalıdır ya da üzeri 

kapatılmalıdır. Kahvaltı için daha uygun bir mekan oluĢturulmalıdır. Bu üst katta bulunan 

odaların açıldığı eyvan bölümü dahi kahvaltı için uygun olabilir. Odalar ve ıslak hacimler 

yenilenmeli, otelde çalıĢan personel sayısı arttırılmalıdır. 

   

   

ġekil 125.Asude Hanım Konağı tesit edilen sorunlar(Orijinal,2018) 
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ġekil 126.Asude Hanım Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.2.2.m.Melek Lara Butik Otel 

Yapının Lokasyonu; Melek Lara Butik Otel Gaziantep‟in Akyol Mahallesi, Mustafa 

Baba Sokak, KarabeĢe çıkmazında yer almaktadır. Konum olarak Gaziantep Kalesinin 

güneybatısındadır. Otel Kültür Yolu üzerinde yer almasıyla birçok tarihi ve turistik mekana, 

çarĢılara yürüme mesafesindedir. 

   

 

ġekil 127.Melek Lara Otel (Orijinal,2018) 

Yapının mimari karakteri; Otel birisi üç katlı diğeri iki katlı karĢılıklı konumlanmıĢ, 

kesme taĢtan yapılmıĢ iki konaktan oluĢmaktadır. 19 yy. baĢlarında yapıldığı tahmin 

edilmektedir. GiriĢe göre batıda yer alan üç katlı konağın avluya bakan cephesinde yan yana 

sıralanmıĢ kemerli, ahĢap doğramalı ve demir korkuluklu pencereler bulunmaktadır. Yapının 

ikinci katına dıĢardan taĢ merdivenle, üçüncü katına ise içerdeki merdivenle ulaĢılmaktadır. 

Yapının en üst katında yan yana sıralanmıĢ kemerli ve ahĢap doğramalı kuĢ pencereleri 

bulunmaktadır. GiriĢe göre doğuda yer alan yapı iki katlıdır ve dıĢardan merdivenle 

ulaĢılmaktadır. Yapının içine ahĢap bir eyvandan girilmektedir. Dikdörtgen ve ahĢap 

doğramalı pencereleri vardır. Yapının avluya açılan üç adet oda kapısı bulunmaktadır. 

Odaların zemin ve tavan ahĢap kaplamadır. Resepsiyon olarak kullanılan küçük odanın 

yanından koridorla diğer konağın odalarına ulaĢılmaktadır. Orijinal halinde bulunan çeĢme 

restorasyon sırasında merdiven altına kaydırılmıĢtır. 

Yapının elde ediliĢ Ģekli; önceki sahipleri Özdil ve Süzer aileleridir. Günümüzdeki 

sahibi Aydın Uğurludur. 2013 yılında alınan iki ayrı konak, bir koridorla birleĢtirilerek, 

yapılan restorasyon çalıĢmaları tamamlanıp 2016 yılında Turizm Yatırım Belgeli Butik Otel 

olarak açılmıĢtır. Yapının özgün fonksiyonu evdir bir dönem kilim dokuma atölyesi olarak 

kullanıldığı belirtilmiĢtir. 
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ġekil 128. Melek Lara Otel Avlu ve ÇeĢme (Orijinal,2018) 

 

Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Melek Lara Butik Otel iki konaktan oluĢmakla birlikte, 

6 sı alt katta 10 u üst katta yer alan toplam 16 odaya, depo olarak kullanılan birde mağaraya 

sahiptir. KıĢ mevsiminde oda sayısı 15 e düĢmektedir. Bunun sebebi bir odasının kahvaltı 

salonu olarak kullanılmasıdır. Otelin Kahvaltı salonu mevcuttur fakat yeterli masa sayısı 

sığdırılamadığından kıĢ için böyle bir çözüm üretilmiĢtir. Yaz mevsiminde kahvaltı avluda 

verilmektedir. Bu sebeple maksimum misafir kapasitesi kıĢın 38 yazın ise 40‟tır. Otel 

konaklama yapan misafirlerin dıĢında kahvaltı için dıĢarıdan da müĢteri kabul etmektedir. 

Oda fiyatları 160 ile 240 tl arasında değiĢmektedir. Otelin avlusu, resepsiyonu ve halka açık 

olarak kullanılabilen araba park etme yeri mevcuttur. 

   

ġekil 129. Melek Lara Otel Kahvaltı Salonu (Orijinal,2018) 

 

Ġç mekan donatımı; Melek Lara Otel on altı adet odaya sahiptir. Odaların iç mekan 

donatımında standart demir karyola, komodin, makyaj masası bulunmaktadır. Oda zemin ve 
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tavanları ahĢap kaplamadır. Her odada internet, tv, telefon, mini bar, sıcak içecek standı ve 

klima mevcuttur.  

 

   

 

ġekil 130. Melek Lara Otel Oda Ve Banyo(Orijinal,2018) 

Konaklama ve hizmet; Melek Lara Butik Otel oda ve kahvaltı hizmeti vermektedir. 

Kahvaltı menüleri serpmedir ve Gaziantep‟i yansıtan yöresel ikramlar oldukça fazladır. 

Kahvaltı için dıĢardan müĢteri de kabul edilmektedir. Otelde yönetim, karĢılama, mutfak, kat 

hizmeti alanlarında müdür dahil 5 kiĢi çalıĢmaktadır. ÇalıĢan personel sayısı hafta sonu 

arttırılmaktadır, dıĢarıdan kahvaltıya müĢteri kabul edilmesinden dolayı ekstra personel 

alınmaktadır. 

   

ġekil 131. Melek Lara Otel Avlu (Orijinal,2018) 

Melek Lara Butik Otel tespitler; Otelin konumu Ģehir merkezinde yer alması 

konaklayan misafirler tarafından beğeni toplamaktadır. Otelin en beğenilen özelliği bol çeĢitli, 

yöresel lezzetleri barındırdığı Gaziantep kahvaltısının olmasıdır. Otel fiyat, temizlik, güler 

yüzlü ve cana yakın personel hizmetleri açısından da tam not almıĢtır. 
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Otelle ilgili tespit edilen sorunlardan birisi sağlıklaĢtırma çalıĢmaları yapılmamıĢ bir 

sokakta yer almasıdır. Bu durum ciddi bir görüntü kirliliği oluĢturmakta olup, konaklama 

yapan yerli ve yabancı turist için kötü bir izlenimdir. Bazı odalarda mini barın dolap içinde 

olmaması veya sepere edilmeyip açıkta yer alması oda içi tasarımına uygun değildir. Bazı 

banyolarda ise yeterli yer olmamasından ötürü kullanılan lavabonun küçük olması ve alt 

tesisatının açıkta yer alması bir diğer sorundur. Ek olarak kahvaltı salonu gibi ortak kullanım 

alanlarında ısıtma amaçlı kullanılan elektrikli ısıtıcının duvara veya tavana sabitlenmeyip 

kablolarıyla birlikte mekan içinde ortada konumlanması doğru değildir. Farklı ısıtma 

sistemleriyle bu durum çözümlenmelidir. Otele girilen sokak temiz ve bakımlı olmalıdır. Oda 

içlerindeki mini barlar dolap içine alınmalıdır. 

 

        

   

ġekil 132. Melek Lara Otel Problemler (Orijinal,2018) 
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Tablo 18. Melek Lara Otel Yapı Bilgisi (Orijinal,2018) 



          

134 

  

 

 

4.2.2.n.Arif Bey Konağı                                                                                                                      

 Yapının lokasyonu; Arif Bey Konağı Gaziantep‟in TepebaĢı Mahallesi, Prof. Dr. 

Metin Sözen Caddesinde yer almaktadır. Konum olarak diğer butik otellere göre Gaziantep 

Kalesine uzak olsa da birçok cami, kilise, müze, kültür evi gibi tarihi ve turistik mekânlara 

yürüme mesafesindedir. 

  

ġekil 133. Arif Bey Konağı cephe görünüm ve lokasyon(www.ekentrehber.sahinbey.bel.tr,2018) 

  Yapının mimari karakteri; Arif Bey Konağının yapım yılı net bilinmemekle birlikte 

1900 lü yıllara ait bir Ermeni konağıdır. Yapı iki katlı, kesme taĢlı, geleneksel Antep evi 

mimarisi ile yapılmıĢtır. Ġki katlı köĢe binanın dıĢ cephesinde üstte ahĢap kaplı, hasırlı, 

cumbalı pencereler bulunmaktadır, alt katta iki adet büyük demirli kare pencere ve üç adet 

küçük demirli havalandırma penceresi mevcuttur. Avlu cephesinde yan yana sıralanmıĢ 

dikdörtgen ahĢap pencereler bulunmaktadır. Avluya açılan üç adet oda kapısı bulunmaktadır 

ek olarak yukarı kata çıkan iki adet merdiven bulunmaktadır. Birisi yapının orijinal halinde 

mevcut olan taĢ merdiven diğeri sonradan eklendiği anlaĢılan ferforje korkuluklu çelik 

merdivendir. Alt katta avlu, resepsiyon ve konaklama odaları mevcuttur, üst katta konuk 

odaları ve ıslak hacimler bulunmaktadır. 

  

ġekil 134. Arif Bey Konağı Avlu http(www.arifbeykonagibutikotel.com) 



          

135 

  

 

  Yapının elde ediliĢ Ģekli; Mülkiyet sahibi Dr.Asım Güzelbey‟dir. ġu anki iĢletmecisi 

Osman Özden butik otel haliyle kiralamıĢ ve iĢletmeciliğini yapmaktadır. Daha önceki iĢlevi 

ev olan konak bir dönem Tudyalı Konak ile birlikte TepebaĢı konakları olarak geçmekteydi. 

Tudyalı Konak Ģu an DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Gaziantep temsilciliğine olarak kullanılmaktadır ve 

Arif Bey Konağı 2017 yılından beri butik otel olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Otel 

Belediye belgeli iĢletme sınıfına girmektedir.  

  Büyüklük, oda sayısı, hizmet; Arif Bey Konağının karĢılıklı iki konakta birinde 7 

diğerinde 4 oda olmakla birlikte toplam 11 odası mevcuttur. Oda fiyatları 110-165 tl arasında 

değiĢmektedir. Isıtma sistemi doğalgazdır. Avlu, küçük bir lobi ve kahvaltı salonuna sahiptir. 

Kahvaltı açık büfe olarak hizmet vermekte ve yöresel yiyecekler menüde yer almamaktadır.  

  Ġç mekân donatıları; Otelin toplam 11 odası bulunmakta olup maksimum 25 kiĢiyi 

ağırlayabilmektedirler. Bazı odalar geleneksel Antep evi yansıtan taĢ duvarlı, bazıları ise 

günümüz mobilyalarıyla döĢenmiĢ beyaz boyalı duvarlıdır. Modern mobilyalarla döĢenmiĢ 

olup, odalarda tv, internet, telefon, ütü, mini bar ve sıcak ikramlar bulunmaktadır ve odalar 

klima ile ısıtılmaktadır. 

   

  

ġekil 135. Arif Bey Konağı Odalar ve Banyo( www.arifbeykonagibutikotel.com) 
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  Konaklama ve hizmet; Oda ve kahvaltı hizmeti veren otelde toplam üç kiĢi 

çalıĢmaktadır. Kahvaltı hizmeti açık büfe olarak servis yapılmakta olup yöresel ikramlar 

yapılmamaktadır. Otel iĢletmecisi ile birlikte iki aile bireyinin çalıĢtığı otelde yönetim, 

karĢılama, temizlik ve mutfak alanlarında hizmet vermektedirler. Otelde ekstra ücretle 

çamaĢır ve ütü hizmeti verilmektedir. AkĢam yemeği hizmeti verilmemektedir. Arif Bey 

Konağı ilkbahar ve sonbahar aylarında tam dolu iken yaz ve kıĢ mevsimlerinde %50 dolu 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Otel yenileme geçirdiği için oda ve ıslak hacimlerde teknik 

problemlerle karĢılaĢılmamıĢtır.  

  Arif Bey Konağı ile ilgili tespitler; Arif Bey Konağı karĢılama, güler yüzlü hizmet ve 

temizlik açısından olumlu bulunmuĢtur. Konaklama yapan misafirlerinde memnun kaldıkları 

özellikler bunlardır. Konumu her ne kadar kaleye uzak olsa da, cami, kültür merkezi ve 

müzelere yürüme mesafesindedir. Bulunduğu sokak sağlıklaĢtırma çalıĢmaları yapılmıĢ temiz 

ve bakımlı bir görüntüye sahiptir. Kahvaltı menülerinde yöresel ikram olmamasına rağmen 

çeĢit ve lezzet müĢterileri memnun etmiĢtir. Ġç mekân tefriĢlerinde ise özensiz bulunmuĢtur. 

Mobilyalarda bir dil birliği olmamakla birlikte ne antika özelliğiyle eski Antep evlerini 

yansıtmaktadır ne de günümüz mobilyalarıyla oluĢturulmuĢ bir tasarım dili vardır. Ayrıca 

odalarda bulunan mini bar dolap içine yerleĢtirilmemiĢ olup odalarda görüntü kirliliğine sebep 

olmaktadır. Avluda yer alan içecek dolapları da ya mutfakta yer almalıdır ya da yeterli yer 

yok ise konuklar tarafından görülmemesi sağlanacak bir noktaya taĢınmalı veya önü bir 

seperatör yardımıyla gizlenmelidir. Konaklayan misafirlere daha konforlu bir ortam 

yaratılmalıdır. 

  

ġekil 136. Arif Bey Konağı Problem( www.arifbeykonagibutikotel.com) 
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Tablo 19.Arif Bey Konağı Yapı Bilgisi(Orijinal,2018) 
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4.3.Gaziantep’te Önceden Butik Otel Olan Yapılar 

Gaziantep‟te restorasyon yapılarak bir dönem butik otel olarak hizmet vermiĢ 

günümüzde hiçbir fonksiyonu olmadan boĢ duran veya dernek, konsolosluk, bakanlık ve kafe 

hizmeti veren geleneksel yapılar da mevcuttur. Bunlar : 

a)Hıdıroğlu Konak; 1900‟lerin baĢında o dönemin Antep evleri tarzında inĢa 

edilmiĢtir. Konakta geleneksel Türk ailesinin bütün üyelerine (gelin, ebeveyn ve elti odaları 

gibi) has odalar yer almaktadır. 2005 yılında Hıdıroğlu ailesi tarafından restorasyonu 

baĢlatılmıĢ ve 2012 yılında hizmete açılmıĢtır. Konağın altında mahsen adı verilen büyük bir 

mağara mevcuttur ve burada 2000 yıllık dehlizler, tüneller, kuyular, bir su sarnıcı ve bunlara 

giden bir galerini mevcuttur(Kartal,2015,62). Önceden butik otel hizmeti vermiĢ fakat 2017 

yılından beri Dernekler Müdürlüğüne bağlı olan Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği olarak, 

Erasmus programı ile gelen öğrencilerin ve bu derneğin üyeleri veya misafirlerinin 

konaklaması için kiralanmıĢtır. 

  

ġekil 137. Hıdıroğlu Konak(Orijinal,2018) 

       b)Belkıs Han Butik Otel; Gaziantep‟te geleneksel konuttan butik otele 

dönüĢtürülen ilk örneklerdendir. Bir dönem butik otel olarak hizmet vermiĢ olup günümüzde 

Slovenya Konsolosluğu olarak kullanılmaktadır.  

   

ġekil 138. Belkıs Han Butik Otel(Orijinal,2018) 
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c)Anadolu Han ; Anadolu Han  Ģu an kafe olarak hizmet vermektedir. Odaları 

bulunmakta olup tadilatı devam etmekte, gelecek yıl butik otel olarak hizmet vermesi 

planlanmaktadır. 

  

ġekil 139. Anadolu Han (Orijinal,2018) 

d)Tudyalı Konak; TepebaĢı Mahallesi‟nde yer almaktadır. 5 adet Antep evinden ve 

birbirine bağlı iki adet mağaradan oluĢmaktadır. Tarihi konak geçmiĢte Ermeni Kız Koleji 

olarak kullanılmıĢ, daha sonra sırasıyla Fatih Sultan Mehmet Ġlköğretim Okulu ve Belediye 

Turizm Ofisi olmuĢtur(Kartal,2015,60). Bir dönem, Ģu an Arif Bey Konağı olarak anılan butik 

otelle birlikte TepebaĢı Konakları ismiyle 2014 yılına kadar butik otel hizmeti vermiĢ olup 

günümüzde DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Gaziantep temsilciliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Gaziantep Temsilciliği olarak hizmet vermektedir. 

   

ġekil 140. Tudyalı Konak (Orijinal,2018) 

e)Dayı Ahmet Ağa Konağı; 2014 yılına kadar butik otel olarak hizmet veren konak Ģu 

an boĢ ve kullanılmamaktadır. 

  

ġekil 141. Dayı Ahmet Ağa Konağı(Orijinal,2018) 
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER  

Son yıllarda konaklama yapılarındaki geliĢim ve değiĢimle ortaya çıkan ve 

popülaritesi artan bir tanım olan Butik Otel Kavramı yönetmelikte net olmamasından ötürü bir 

standart birliği oluĢturamamaktadır. Butik otelle ilgili dünyada farklı Türkiye‟de farklı ve 

hatta konusunda uzman yazarlara göre farklı tanımlar bulunmaktadır.  

Net olmayan tanım sorununa ek olarak butik otel olarak iĢletilen yapıların Turizm 

Bakanlığı ĠĢletme Belgeli ve Belediye Belgeli iĢletme olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu karmaĢa 

otellerin tek çatı altında olmamasından ötürü denetlenme sorununu da birlikte getirmektedir. 

Ayrıca Turizm ĠĢletme Belgeli butik otellerde de Butik Otel ve Özel Konaklama Tesisi 

kavramlarında da karmaĢa görülmektedir. Butik otel bölümleri, barındırması gereken 

özellikleri, tanım problemleri tez kapsamında araĢtırılmıĢtır. Gaziantep‟teki butik oteller bu 

araĢtırmalar doğrultusunda değerlendirilmiĢtir, standart olmamasından ötürü küçük olan her 

tarihi yapıya butik otel dendiği gözlemlenmiĢtir. Sadece tarihi bir binayı otele çevirmekle 

orası butik otel olmamaktadır. 

Butik otel tasarımında kullanıcı ihtiyaçları ve beklentileri de önemli bir kriterdir. Butik 

otel konaklamasına iliĢkin diğer otellerden farklı beklentiler olduğu saptanmıĢtır. Bu 

beklentileri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür: (Can,2014,83) 

• Yöre kültürünü yaĢama, yörenin bir parçası olma, orada yaĢayanlardan biri gibi 

hissetme (Callan ve Fearon, 1997)  

• Günlük yaĢantıyı deneyimleme (Balekjian ve Sarheim, 2011)  

• ÇalıĢanların ilgisi (Klumbis, 2004)  

• Aile iĢletmesi ya da aile ortamı gibi olması (Victorino ve diğerleri, 2005)  

• Evde olma hissini yaĢamak (McIntosh ve Siggs, 2005)  

• Anı ve mekanı yaĢama (Elçin, 2007)  

• Maceraya atılma (Drewer, 2005)  

• Tatili; bilindik her Ģey dahil sistemin sunduğu olanaklardan bağımsız yaĢama, rutin 

tatil deneyiminden uzaklaĢma (Özaltın, 2008)  

• Sıradanlıktan uzaklaĢmak (Rogerson ve Kotze, 2011)  

• Kendini farklı ve özel hissetme (Pearce ve Moscardo, 1992).  

https://www.tripadvisor.com.tr/ShowUserReviews-g297998-d652417-r186447846-Anadolu_Evleri-Gaziantep_Gaziantep_Province.html
https://www.tripadvisor.com.tr/ShowUserReviews-g297998-d652417-r186447846-Anadolu_Evleri-Gaziantep_Gaziantep_Province.html
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• KiĢiye özel hizmet verme (Aggett, 2007)  

• Tarihi geçmiĢi olan ya da yöreye has özellikte bir yapıda konaklama (Albazzaz ve 

diğerleri, 2003)  

 

Gaziantep konumu, Bereketli Hilalin içinde yer alması, Ġpek yolunun buradan geçmesi 

ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması zengin kültürel varlığının göstergesidir. Son 

yıllarda Kültür Yolu Projesinin etkisiyle kentte yenilenme baĢlamıĢ, sokak sağlıklaĢtırma 

çalıĢmaları yapılmıĢ, unutulmaya yüz tutmuĢ olan tarihi yapılar restore edilerek müze, kültür 

merkezi ve butik otel olarak yeniden iĢlevlendirilmiĢtir. BaĢta Zeugma olmak üzere birçok 

müze, açık hava müzeleri, kasteller, çarĢı kentteki yerli ve yabancı turist sayısında artıĢ 

sağlamıĢtır. Kentin Gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı ġehirler Ağına girmesiyle Ģehirde 

yeme, içme turizmi de ciddi oranda yükselmiĢtir.  Tarihe ve kültüre verilen önem sayesinde 

kentin ziyaret edilme oranında artıĢ olmuĢ, konaklama ihtiyacı da aynı oranda artmıĢtır. 

Özellikle kentte tarihi dokuyu görmeye gelen turist butik otellerde kalmayı tercih etmektedir. 

Gaziantep‟te yer alan geleneksek yapılardan dönüĢtürülen 14 adet butik oteli incelenmiĢ, 

yönetmeliğe uygunluğunu tespit edilmiĢ ve genel anlamda butik otellerin barındırması 

gereken nitelikler açısından bir kriter varlığı oluĢturulmuĢtur. Butik otellerin tasarım 

çalıĢmaları için yararlı olacak bilgiler toplanmıĢ, bazı standartlar belirlenerek gelecekte inĢa 

edilecek çok daha nitelikli butik otel yapılarının sağlanması için bu araĢtırma yapılmıĢtır. Bu 

sayede konaklama yapan kullanıcılarda bu standart birliği sayesinde doğru beklentiler içinde 

bulunup butik otel sıfatıyla pansiyon kalitesindeki tesislerde konaklamak zorunda 

bırakılmayacaktır. 

Gaziantep‟te yer alan butik otellerin konumu genel olarak Kültür Yolu üzerinde ve 

kale civarındadır. Gaziantep‟in ilk yerleĢim yerinin kale ve çevresi olması, tarihi yapıların 

burada yer alması, geleneksek konutlardan dönüĢtürülen butik otellerin de burada 

konumlanmasının sebebi budur. Tez araĢtırma süresi boyunca toplanan bilgilerde; Ģehirde var 

olan 14 butik otelden Kale Butik Otel, Alibey Konağı, Efebey Konağı, Asude Konak,, Butik 

Hantep; Rahmi Bey Konağı, Anadolu Evleri ve HıĢvahan Gaziantep Kalesine daha yakın 

mesafede iken, ġirehan, Aynur Hanım Konağı, Arif Bey Konağı, Melek Lara, Zeynep Hanım 

Konağı, ve Bey Konağı Kaleye daha uzak konumda yer almaktadır. 

Gaziantep‟te butik otel olarak tasarlanan yapı bulunmamaktadır, bulunan bütün butik 

oteller tarihi yapıların iĢlev değiĢikliği ile butik otele dönüĢtürülmesiyle elde edilmiĢtir. 
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Bunlardan ġirehan ve HıĢvahan‟ın özgün fonksiyonu han iken diğer butik otellerin özgün 

fonksiyonu evdir. Ayrıca Efe Bey Konağı, Zeynep Hanım Konağı, Arif Bey Konağı ve Melek 

Lara Butik Otel geleneksel yapılardır, diğerleri ise tescilli yapıdır. Tescilli yapılardan Alibey 

Konağı hariç diğer hepsi Gaziantep Valiliği Ġl kültür Envanterinde yer almaktadır. 

Otellerden Turizm ĠĢletme Belgeli olanlar; Asude Konak, HıĢvahan, ġirehan ve 

Zeynep Hanım Konağıdır, bunlar Özel Konaklama Tesisi olarak geçmektedir. Turizm Yatırım 

Belgeli olan Melek Lara Butik Oteldir. Alibey K., Anadolu Evleri, Arif Bey k., G.Bey 

Konağı, Efe Bey K., Kale Butik O., Rahmi Bey K., Aynur Hanım K. Ve Butik Hantep 

Belediye Belgeli Butik Otel diye geçmektedir. 

Yönetmeliğe göre bir butik otel en az 10 odalı tesislerdir. Gaziantep‟te bulunan butik 

otellerden Bey Konağı, Efe Bey Konağı, Kale Butik Otel, Asude Konak ve Butik Hantep 

otellerinin oda sayısı 10 dan azdır. Diğerlerinin oda sayısı 10 dan  fazladır ve ġirehan Otelin 

111 odası bulunmaktadır. 

Butik otellerde kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu 

bulunması yönetmelikte yer alan maddelerdir. Gaziantep‟teki butik otellerin tamamı uygun 

hava koĢullarında avluda kahvaltı vermektedirler, olumsuz hava koĢullarında ise üç otel hariç 

hepsinin kahvaltı salonu bulunmaktadır. Butik Hantep, Rahmi Bey Konağı ve Asude Konağın 

kahvaltı salonu bulunmamaktadır. Bunlardan Butik Hantep ve Asude Konak resepsiyon 

olarak da kullanılan odalarda kahvaltı hizmeti vermekte iken Rahmi Bey Konağı kahvaltı 

hizmeti vermemektedir. Ayrıca butik otel tanımlarına bakıldığında, yer aldığı bölgenin 

kültürünü yansıtan yöresel ikramlar olmalıdır ibaresi vardır. HıĢvahan, Alibey Konağı, Efe 

Bey Konağı, Melek Lara , Butik Hantep, G.Bey Konağı kahvaltı menülerinde yöresel 

ikramlara yer vermektedirler. Bunlardan HıĢvahan ve Melek Lara konaklama yapan 

misafirlerin dıĢında kahvaltı için dıĢarıdan müĢteri kabul etmektedir.   

Butik otellerin modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve 

malzemeler ile tefriĢ ve dekorasyon edilmelidir ibaresi yönetmelikte yer almaktadır. 

HıĢvahan, Aynur Hanım Konağı ve ġirehan özel tasarım mobilyalarla tasarlanmıĢ, Alibey 

Konağı, G.Bey Konağı, Anadolu Evlerinde eski Gaziantep evlerini yansıtan iç mekan 

donatılarına yer verilmiĢtir. Diğer otellerde bu özellikler bulunmamaktadır. Özensiz, tasarım 

dili bulunmayan rastgele alınıp dizilmiĢ izlenimi veren mobilyalar kullanılmıĢtır. 
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Yönetmeliğe göre; butik otel beĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan 

konforlu odaları olmalıdır. Kentte HıĢvahan haricinde bu özelliği taĢıyan butik otel 

bulunmamaktadır. 

Butik otel Alakart lokantası olmalıdır, bu yönetmelikte yer alan bir diğer standarttır. 

HıĢvahan dıĢında diğer otellerin bu özelliği bulunmamaktadır. 

Yönetmeliğe göre yirmi dört saat oda servisi bulunması gerekmektedir, ġirehan ve 

HıĢvahan dıĢında diğer otellerin bu özelliği bulunmamaktadır. 

Deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kiĢiye özel hizmet verilmelidir, bir 

diğer maddedir. HıĢvahan dıĢında diğer otellerin bu özelliği bulunmamaktadır. Efe Bey 

Konağı, Butik Hantep, Asude Konakta çalıĢan sayısı 1 kiĢi ile sınırlıdır. Bu kiĢi yönetim, 

karĢılama, temizlik, mutfak ve kahvaltı bölümlerinde tek baĢına çalıĢmaktadır ve çoğu otel 

sahibi veya kiralayan iĢletmecisidir. Gaziantep‟te ki butik otellerle ilgili yapılan bir diğer 

tespit ise otelde bir dönem müdüriyet biriminde yer alan personelin sonradan ya oteli 

kiralayarak iĢletmeciliğini yaptığı yada eski bir Antep evi alarak restore edip otel sahibi 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Butik otellerin karakteristiğinde iĢletmecinin profili ve iĢletme Ģekli 

de göz ardı edilemeyecek önemli bir faktördür. 

Yönetmelikte yer alan odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete 

servisi yapılmalıdır standardına HıĢvahan dıĢında diğer otellerin bu özelliği bulunmamaktadır. 

Bazılarında avlu gibi genel mahallerde gazete bulunmaktadır. 

ÇamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, tüm otellerde ekstra ücretle bu hizmet 

verilmektedir. 

Yapılan araĢtırmada görülmektedir ki, Gaziantep‟teki butik otellerin çoğunluğu 

yönetmelikte var olan ve butik otel için belirlenen kriterler açısından tek tek incelendiğinde 

gerekli nitelikleri bulundurmadıkları tespit edilmiĢtir. Bu durum kent tarihi ve kültürünü 

doğru yansıtmamakla birlikte yaptığı konaklamadan memnun ayrılmayan turistin tekrar 

buraya gelmeyeceği, gelse de aynı oteli tercih etmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu aynı 

zamanda Ģehre ve turizme zarar vereceğinin de göstergesidir. Net bir standart olmamasından 

ötürü küçük olan her tarihi yapıya butik otel dendiği gözlemlenmiĢtir. Sadece tarihi bir binayı 

otele çevirmekle orası butik otel olmamaktadır. Büyük bir rant aracı olarak görülüp, sadece 

elde edilen gelire bakılarak, ticarethane mantığıyla iĢletilen butik otellerde,  konaklayan yerli 

ve yabancı turist de kandırılmaktadır. Ayrıca butik otel tanımının yıldızlı oteller gibi net bir 

https://www.tripadvisor.com.tr/ShowUserReviews-g297998-d652417-r186447846-Anadolu_Evleri-Gaziantep_Gaziantep_Province.html
https://www.tripadvisor.com.tr/ShowUserReviews-g297998-d652417-r186447846-Anadolu_Evleri-Gaziantep_Gaziantep_Province.html
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standardı olmamasının yarattığı sorunların yanı sıra, Turizm Bakanlığı ve Belediye gibi farklı 

iki kurum tarafından butik otele uygunluk ruhsatı verilmesi denetlenme sorunlarına da sebep 

olmaktadır. Tek birimden belli kriterlere göre denetlenmeyen oteller açıldığının ilk yıllarında 

yüksek kalite hizmet verse de sonra ki yıllarda her anlamda performans düĢüklüğüyle, servis, 

hizmet ve yenilenmeme gibi sorunlarla müĢteri tarafından kötü yorumlanmıĢtır. 

Dünyada ki ve ülkemizde ki yüksek puanlı butik otel örneklerine baktığımızda, 

tasarımı yüksek iç mekan donatımı, kent kültürünü yansıtan iĢletme ve hizmet anlayıĢı, 

samimi ortam, yirmi dört saat hizmet ve daha birçok özellik ve farklı deneyimi her „ Butik 

Otel „ ismini taĢıyan iĢletmelerde de görülebilmesi için Ģunlar yapılmalıdır: 

 Butik Otel tanımının net olması, yıldızlı oteller gibi sayısal ve kesin ifadelerle 

standartlar oluĢturulması ve sadece bu standartların tamamını barındıran ve 

daha birçok farklı özelliği olan iĢletmelere „‟Butik Otel „‟ ismi verilmesi, 

 Butik otel tanımının mimarlık ve turizm baĢta olmak üzere farklı disiplinlerden 

farklı kiĢilerin bir araya gelmesi ile nitelikleri her yönüyle ele alınıp daha net 

bir baĢlık altında toplanması ve bir bilgilendirme kitapçığı 

yayınlanması,(Zengel,2014) 

 Yurt dıĢı butik otellerinde olduğu gibi sunduğu hizmet ve deneyimlere 

bakılarak, butik otellerinde kendi içinde sınıflandırılması ve bu sayede 

müĢterinin de özel ilgi alanına göre kendine uygun olan butik oteli seçmesi, 

 Tek birimden belgelendirme ve bu birimin Turizm Bakanlığı olması, 

 Yapılan belgelendirmenin sonrasında bunun takibinin daha sıkı bir biçimde 

yapılması, doğru ve sık denetleme, 

Bu çalıĢmalar ile geleneksel yapıdan dönüĢtürülmüĢ butik otellerin denetlenmesi, 

belgelendirilmesinde ve sınıflandırılmasıyla daha kesin ve tutarlı sonuçlar ortaya 

konabilecektir. Dolayısıyla kullanıcılar da butik otelleri tercih ettiklerinde doğru izlenimlere 

sahip olacak ve pansiyondan bozma küçük ölçekli konaklama birimlerinde „‟butik‟‟ sıfatı ile 

maddi ve manevi olarak kandırılamayacaktır. (Aykol,2014). 

Bana göre Butik Otel tanımı; küçük ölçekli, yapının sahibi tarafından iĢletilen, 

iĢletmecisine her an ulaĢılabilen, lüks, konforlu, bulunduğu yörenin tarihini ve kültürünü 

yansıtan, ikramlarıyla da yöresel lezzetler sunan, misafire göre özel menüler hazırlayan, 

hijyen kurallarına uygun, ilgi ve merak uyandıran, antika ve değerli ürünler sergilenen,  otel 

atmosferini yaĢatmamaya çalıĢan aynı zamanda kiĢinin özel olduğunu hissettiği mekanlardır. 
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Resmiyetten uzak, sahibinin ve ailesinin sohbeti, arkadaĢ evine gidilmiĢ, konuk olunmuĢ hissi 

veren yerdir. Yemesi, içmesi ev havasında geçen, tasarımı, tarzı olan, farkı olan ve kendine 

has, özgün olan, herhangi bir yerin taklidi olmayan mekândır. Ayrıldığınızda, kalbinizin 

kaldığı yer, aynı yere tekrar gittiğinizde yine orada kalmayı arzuladığınız ortamdır.  

 

 

 

Tablo 20. Gaziantep Butik Otelleri Yönetmelikteki Maddelerin Bulunma Yüzdesi(Orijinal,2018) 

 

 

Tablo 21. Gaziantep Butik Otelleri Yönetmelikteki Standartların Bulundurma Oranı(Orijinal,2018) 

 

STD.BULUNDURMA 
31% 

STD 
BULUNDURMAMA 

69% 

Gaziantep'teki Butik Otellerin Yönetmelikteki 
Standartları Bulundurması 
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Tablo 22. Gaziantep Butik Otellerinin Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi(Orijinal,2018) 
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 Tez çalıĢmasında „‟Orijinal,2018‟‟yazılı olan resimlerin tamamı çalıĢma sahibi 

Feyza Kervancıoğlu tarafından çekilmiĢtir. 

 Tez çalıĢmasında „‟Orijinal,2018‟‟yazılı olan tabloların tamamı çalıĢma sahibi 

Feyza Kervancıoğlu tarafından oluĢturulmuĢtur. 

 ÇalıĢma esnasında Mimar BarıĢ Gören ‟in kendisiyle röportaj yapılarak Alibey 

Konağı ile ilgili plan ve fotoğraf arĢivinden ayrıca restorasyon ve rölöve 

raporlarından faydalanılmıĢtır. 

 ÇalıĢma esnasında Mimar Cemil Açıkkol‟un kendisiyle röportaj yapılarak 

Anadolu Evleri ile ilgili plan ve fotoğraf arĢivinden ayrıca Gaziantep Mimarlar 

Odasına ait olan Kastel Dergisindeki; Butik Oteller: Anadolu Evleri Örneği 

isimli makalesinden faydalanılmıĢtır. 

 Gaziantep‟teki bahsi geçen butik otellerin tamamında yerinde gözlem ve 

fotoğraflama yapılmıĢ, ayrıca otel sahipleri veya yetkilileri ile röportajlar 

yapılmıĢtır. 

  

http://www.rahmibeykonagibutikotel.com/
http://www.sahinbey.bel.tr/projedetay/6/524/pisirici-kasteli
http://www.sahinbey.bel.tr/projedetay/6/524/pisirici-kasteli
http://www.gaziantepsirehanhotel.com.tr/
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EKLER 

TURĠZM TESĠSLERĠNĠN BELGELENDĠRĠLMESĠNE VE 

NĠTELĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 

Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 21/6/2005 No : 25852 

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 44 

 

Yönetmelik 

          Karar Sayısı : 2005/8948 

             Ekli “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik”in yürürlüğe 

konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın 5/4/2005 tarihli ve 42424 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi 

TeĢvik Kanunu‟nun 37 nci maddesinin (A) bendine göre, Bakanlar Kurulu‟nca 10/5/2005 tarihinde 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

  

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                                                                  CUMHURBAġKANI 
                    

Recep Tayyip ERDOĞAN       
BaĢbakan       

M. V. GÖNÜL A. ġENER M. A. ġAHĠN B. ATALAY 
DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. V. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı 

A. BABACAN M. AYDIN G. AKġĠT A. COġKUN 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet  Bakanı  V. 

C. ÇĠÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı ĠçiĢleri Bakanı Maliye Bakanı 

H.ÇELĠK Z. ERGEZEN R.AKDAĞ M. H.GÜLER 
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskan Bakanı Sağlık Bakanı UlaĢtırma Bakanı V. 

R. AKDAĞ M. BAġESGĠOĞLU A. COġKUN   

Tarım ve KöyiĢleri Bakanı V. ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı   

M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE   

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı   
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BĠRĠNCĠ KISIM 
BaĢlangıç Hükümleri 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin geliĢmesine olanak sağlanması, mevcut 

turizm yatırım ve iĢletmelere ait tesislerin geliĢtirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi,  bu 

tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir. 
Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm tesislerine turizm yatırımı ve turizm iĢletmesi belgelerinin 

verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve iĢletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki Ģartlara, 

iĢletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına iliĢkin hükümleri 

kapsar. 
Dayanak 

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanununun 

37 ncimaddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü uyarınca hazırlanmıĢtır. 
Tanımlar 

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını, 
c) Kanun: Turizmi TeĢvik Kanununu, 
d) Turizm yatırımı: Turizm tesislerine yapılan yatırımları, 
e) Turizm iĢletmesi: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kiĢilerce, birlikte veya 

ayrı ayrıgerçekleĢtirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari iĢletmeleri, 
f) Turizm tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm iĢletmesi faaliyetinin yapıldığı 

tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını, 
g) Belgeli turizm yatırım ve iĢletmeleri: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça belgelendirilmiĢ 

turizm yatırım ve iĢletmelerini, 
h) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm iĢletmesi belgesi veya 

kısmi turizm iĢletmesi belgesini, 
i) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım 

aĢamasında verilen belgeyi, 
j) Turizm iĢletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça iĢletme 

aĢamasında verilen belgeyi, 
k) Kısmi turizm iĢletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve 

sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmıĢ tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında 

tutularak Bakanlıkça verilen belgeyi, 
l) Sınıflandırma: Turizm iĢletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, 

kullanılan malzeme standardı, iĢletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi 

ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini, 
m) GeçiĢ dönemi turizm belgesi: Bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine göre verilen belgeyi, 
ifade eder. 

ĠKĠNCĠ KISIM 

Genel Hükümler 

Turizm yatırımı belgesi talebi 
Madde 5 - Turizm yatırımı belgesi taleplerinde, aĢağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye 

yetkili merci veya noterce onaylanmıĢ suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa baĢvurulur: 
a) BaĢvuru dilekçesi, 
b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor, 
c) Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya iĢletmeci olarak belge düzenlenmesinin 

talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname, 
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d) Talebin Ģirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescile iliĢkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

ile imza sirküleri, isim tescili yapılmıĢ ise tescile iliĢkin belge, 
e) Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda; türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle 

özellik arz eden yatırımların, bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte fikir projesi, 

f) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna iliĢkin belge. 
Turizm iĢletmesi belgesi talebi 
Madde 6 - Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp iĢletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi 

tarafından aĢağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci veya noterce onaylanmıĢ suretleri 

ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa baĢvurulur. 
a) BaĢvuru dilekçesi, 
b) ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı. 
Doğrudan turizm iĢletmesi belgesi talebi 
Madde 7 - Turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan turizm iĢletmesi belgesi taleplerinde, 5inci 

maddenin (e) bendi hariç,  5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa baĢvurulur. 
Turizm belgesi baĢvurularının değerlendirilmesi 

Madde 8 - Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir turizm belgesine çevrilmesi, kapsamının 

değiĢtirilmesi, belge devri, süre uzatımı ve sınıflandırma konularına iliĢkin talepler Bakanlıkça incelenir. Eksik 

veya mevzuata aykırı evrakla yapılan baĢvurular, gerekçesi belirtilerek reddedilir. 
BaĢvurular tüm baĢvuru belgelerinin tam olarak Bakanlığa tesliminden itibaren  60 gün 

içerisinde sonuçlandırılır. Yapılan denetimlerde tesiste tamamlanabilir eksiklikler bulunması halinde 

tamamlanması için baĢvuruna Bakanlıkça süre verilebilir. Ġlgilinin tesisteki eksikliğin tamamladığını 

bildirmesinden itibaren 60 gün içerisinde baĢvuru sonuçlandırılır. 
Turizm belgesi baĢvurularının bu süre içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda; Bakanlığın 

değerlendirme hakkı saklı kalmak ve müktesep hak teĢkil etmemek üzere, belge düzenlenerek verilir. 
Turizm iĢletmesi belgesi veya kısmi turizm iĢletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve sınıfının asgari 

nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemelerin standardı, iĢletme ve hizmet kalitesi, personel 

nitelikleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirilen tesislere ait fikir 

projelerinin uygunluğu denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. 
Denetimlerde; Yönetmelikte belirtilen metrik limitlere uyulmadığının tespiti halinde, iĢlev ve yöre 

özellikleri göz önünde bulundurularak limitlerin en fazla yüzde on oranında eksiği uygun görülebilir. 
Belge devri talepleri 
Madde 9 - Tahsisli yatırım ve iĢletmelerin tahsis koĢulları saklı kalmak kaydıyla, turizm belgesinin 

devrine iliĢkin taleplerde, aĢağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci veya noterce 

onaylanmıĢ suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa baĢvurulur: 
a) ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı, 
b) Talebin Ģirket adına yapılması halinde Ģirket tesciline iliĢkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Ģirkete 

ait imza sirküleri, isim tescili yapılmıĢ ise tesciline iliĢkin belge. 
Belgenin adına düzenlenmesini talep eden kiĢi, devir iĢlemi yapılmadan önce mevcut belge sahibi 

veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda mal sahibince noter huzurunda verilmiĢ onay ile tesisin dosyası 

hakkında Bakanlıktan bilgi talep edebilir. 
Tahsisli yatırım ve iĢletmelerin tahsis koĢulları saklı kalmak kaydıyla; belge devri talebinde 

bulunulması halinde, tesise iliĢkin Bakanlıkça yürütülen idari iĢlemler, bu talebin değerlendirilmesini 

engellemez. 
Belge sahibinin değiĢmesi tesisin cezai sicilini ortadan kaldırmaz. 
Sınıflandırma çalıĢmaları 

Madde 10 - Tesisin fiziksel nitelikleri ile iĢletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi 

amacıyla, turizm iĢletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde sınıflandırma 

çalıĢması yapılır. 
Sınıflandırma çalıĢmaları için tesisin tür ve sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan 

malzemenin standardı, iĢletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer 

aldığı, puanlama sistemine dayalı, Bakanlıkça hazırlanan değerlendirme formları tesiste Sınıflandırma 

Komisyonu'nca uygulanır. 
Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluĢturduğu 

derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden veya üç Bakanlık kontrolöründen oluĢur. Kıdemli olan kontrolör, 

Komisyona baĢkanlık eder. 
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Sınıflandırma çalıĢmaları sonucunda; üst sınıf için belirlenen puan barajını aĢan üstün hizmet 

düzeyindeki iĢletmelere yeni sınıfın gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıfı, nitelikleri 

düĢük olanlara ise asgari fiziksel niteliklerini taĢıdıkları sınıfın bir alt sınıfı verilir. 
Değerlendirme Kurulunun oluĢumu 

Madde 11 - Değerlendirme Kurulu; Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu MüsteĢar 

Yardımcısının baĢkanlığında, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürü, Kontrolörler Kurulu BaĢkanı, Birinci Hukuk 

MüĢaviri ile turizm belgeli tesislerin oluĢturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluĢur. 
Kurulun raportörlük ve sekretarya hizmetleri Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüĢ almak üzere uzman çağırabilir. 
Değerlendirme Kurulunun görev ve çalıĢma esasları 

Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 42 ve 51 inci maddelerinde belirtilen tesislere turizm yatırımı, turizm 

iĢletmesi veya kısmi turizm iĢletmesi belgesi verilmesi, uygulamalardaki görüĢ farklılıkları Değerlendirme 

Kurulunca karara bağlanır. 
Değerlendirme Kurulu, BaĢkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile alır. KarĢı oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer. 
Bu Yönetmelik uyarınca alınması gerekli tüm evrak tamamlanmadan dosya Kurula sunulamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri 

YerleĢme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi 
Madde 13 - Tesisler; yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve 

iĢletmenin gereklerini sağlayabilecek Ģekilde bu Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun, 

nitelikli malzeme ile tefriĢ, dekore edilerek donatılmıĢ mekanlarda gerçekleĢtirilir. Yapının tamamı belge 

kapsamında değil ise; belge kapsamı dıĢındaki yerlerin müĢteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, 

görünüĢü bozmaması ve belgeli kısımlardan ayrılması, belge kapsamındaki yerin ise ayrı bir giriĢinin olması 

gerekir. 
Bir tesis bünyesinde; bu Yönetmelikte asgari nitelikleri belirlenmiĢ olan diğer tesis türlerinin bulunması 

halinde, bu türlerin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 
Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, 

yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır. 
Genel mahallerde, kadın ve erkek müĢteriler için ihtiyacı karĢılayacak sayıda tuvalet ve lavabo 

bulundurulur. 
Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma bulunur. Çiftlik evi ve köy evi 

hariç olmak üzere yıl boyu açık tesisler ile sadece kıĢ aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. 

Yeterli kapasitedeki klima sistemleri de bu amaç için kullanılabilir. Yazlık iĢletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar 

için elektrikli veya benzeri uygun sistemlerle ısıtılabilir. 
Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur. ġehir Ģebekesi haricinde temin edilen 

sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır. 
DıĢ ve çevre aydınlatmaları, müĢterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaĢamın etkilenmesini önleyecek 

Ģekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi yüz yatağın veya yüz kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun 

jeneratör bulundurulur. 
Güzellik ve estetik amaçlı düzenlemeler 

Madde 14 - Tesis bünyesinde, müĢterilere güzellik veya estetik amaçlı hizmetler veren güzellik 

merkezi veya güzellik salonu bulunması durumunda iĢletme belgesi aĢamasında ilgili idaresinden alınan 

uygunluk yazısı ile baĢvurulur. 
Personelin nitelikleri 

Madde 15 - Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için 

gerekli önlemler iĢveren tarafından alınır ve uygulanır. 
Turizm iĢletmeleri personeli, çalıĢmaları sırasında iĢlerine ve görev mahallerine uygun, özel ve temiz 

kıyafet giyerler. 
Her iĢletmede ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıĢtırılır. 
Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri 
Madde 16 - Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Tesis tanıtımında tüketici 

hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda 

bulunulamaz. 
Belgeli tesisler, Bakanlıkça istenen her tür bilgiyi ve belgeyi zamanında ibraz etmekle yükümlü olup 

belge kapasitelerindeki değiĢiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. 
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Onaylı fiyat tarifeleri, müĢteri profiline göre belirlenecek dillerde gerektiğinde müĢteriye verilmek 

üzere hazır bulundurulur. Konaklama tesisleri, oda ve yatak fiyatlarını müĢterinin kolayca görüp okuyabileceği 

Ģekilde teĢhir eder. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müĢteriye sunulur. Bu hal, 

onaylı tarifelerin istendiği takdirde müĢteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Fiyat listelerinde Ģikayetlerin 

yapılacağı mercilerin adres, telefon numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilir. 
Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler 

Madde 17 - Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin 

seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, 

depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını 

engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur. Tesislerde turist sağlığını tehdit eden hastalıkların 

oluĢmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi beĢyüz yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde 

sürekli doktor hizmeti bulunur, sürekli hemĢire bulundurulur, ayrıca revir düzenlemesi yapılır. 
Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda 

giderilmesi için gerekli önlemler alınır. 
Tesislerde havuz, yatak odası banyoları gibi ünitelerde termo mineral su, mineralli su, deniz kaynaklı 

su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amacı olmaksızın kullanılması durumunda, ilgili idaresinden alınan 

bu kullanımın sakıncalı olmadığına iliĢkin yazı ile baĢvurulur. 
Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeĢitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel 

değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek iĢletilir. Tesisler, 

atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alır. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen 

parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir Ģekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize 

akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde 

etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye 

sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların 

muhafazası için, belediye sınırları dıĢında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haĢarat yapmayacak 

biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle bertarafıiçin gerekli önlemleri alırlar. Yiyecek ve içecekler, 

bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama 

depolarında kapılar içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak Ģekilde düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tesis Türleri 

  
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Asli Konaklama Tesisleri 

Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri 

Madde 18 - Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri aĢağıdaki Ģekildedir: 

a) Konaklama tesislerinde yatak odaları: Yatak odaları; tefriĢ ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat 

kullanım imkanı verebilecek Ģekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kiĢilik olarak düzenlenebilen 

odalara sadece müĢterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, 

genel aydınlatma ve gece lambası, tuvalet masası ve aynası, bagaj yeri ve elbise dolabı, oturma yeri veya grubu, 

perde ve halı gibi tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriĢ ve dekore edilir. Güvenlik için müĢteri yatak 

odası kapı arkalarında ayrıca sürgü gibi ilave kilit sistemi düzenlenir. Banyolarda duĢ teknesi, küvet gibi suyun 

yayılımını engelleyici önlemler alınır. Oteller, butik oteller ve tatil köyleri odalarının tümü suit Ģeklinde 

düzenlenebilir. Diğer asli konaklama tesislerinde ise; apart üniteler dıĢındaki oda sayısının 

yüzde yirmibeĢindenfazla sayıda suit oda yapılamaz. Dört ve beĢ yıldızlı oteller, butik oteller ile tatil 

köylerindeki suit odaların tümünde, bir, iki ve üç yıldızlı otellerde ise apart üniteler dıĢındaki toplam oda 

sayısının en fazla yüzde yirmibeĢikadar sayıdaki suit odada içecek ve basit yeme ihtiyacını karĢılayabilecek 

kapsamlı olmayan mutfak niĢi düzenlenebilir.  Suit odalar, bir adedi oturma bölümü olmak üzere doğal 

aydınlatmaları bulunan en az iki bölümden oluĢur. Büyüklüğü banyo dahil kırk metrekareye kadar olan suitler üç 

yataklı, kırk metrekareden büyük suitler dört yataklı olarak kabul edilir. Oturma bölümlerinin yatak odası 

Ģeklinde düzenlenmesi halinde; suit odalar, aile odası olarak adlandırılır ve belge kapasitesinde belirtilir, bu 

durumda mutfak niĢi düzenlemesi yapılamaz. Aile odalarında banyo hariç; on metrekareye kadar olan odalar tek, 

daha büyük olanlar ise iki yataklı olarak düzenlenir. Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz. Ancak, eğim 

dolayısıyla taban döĢemesi mevcut arazi seviyesinden aĢağı olmayan ve yeterli doğal ıĢık alan katlar bu hükmün 

dıĢındadır. Yatak odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müĢteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu 
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aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı iki metreden, alanı ise altı metrekareden az olmamak kaydı ile toplam 

oda kapasitesinin yüzde yirmisini aĢmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir. 

b) Personel ve mahalleri: Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. 

Yetkili kurum ve kuruluĢlardan alınmıĢ sertifikaları haiz personel de eğitimli personel kapsamında 

değerlendirilir. Tesislerde sağlık, güzellik ve bakım, masaj, su sporları, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi üniteler 

bulunması durumunda bu birimlerde sertifikalı personel çalıĢtırılır. Asli konaklama tesislerinde kadın ve erkek 

personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duĢ, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını 

karĢılayan bir mahal bulunur. Tesis bünyesinde yatakhane bulunması halinde yeterli doğal havalandırma ve 

aydınlatma imkanı, doğal havalandırmanın yeterli olmaması durumunda ise mekanik havalandırma desteği 

bulunur. Yatakhanelerin düzenlenmesinde kiĢi baĢına dört metrekare alan esas alınır. Pansiyon ve 

müstakil apart otellerde personel ünitesi yapılması zorunlu değildir. 
c) Bedensel özürlüler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde olan oteller ile tatil 

köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin yüzde biri oranında odada, ayrıca tesis giriĢi, 

genel tuvaletler ile en az bir adet yeme- içme ünitesinde, mola noktaları, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde 

ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde belirtilen Ģekilde bedensel özürlülerin kullanımına uygun düzenlemeler 

yapılır. Bu düzenlemeler, özel iĢaretlerle belirtilir. 
d) Asansör düzenlemesi: Asansör kullanımı zorunlu olan tesislerde, asansörün ulaĢtığı kattan aĢağı veya 

yukarı doğru müĢterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısı; bir, iki ve üç yıldızlı oteller için en fazla üç, dört 

yıldızlı oteller için en fazla iki, beĢ yıldızlı oteller için ise en fazla bir olması durumunda bu katlar için asansör 

aranmaksızın müĢteri merdiveni kullanımı iĢlev ve yöre özellikleri göz önünde 

bulundurularak kabul edilebilir. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunur. 
e) KıĢ sporları yapılan tesislerde gerekli düzenlemeler: KıĢ sporları yapılan tesislerde kayak pisti kayak 

sporuna hizmet verecek Ģekilde hazırlanır ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Tesislerde acil 

durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardım ekibi ve donanımı bulundurulur. 
Oteller 
Madde 19 - Oteller, asli fonksiyonları müĢterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin 

yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde 

bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört, beĢ yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar. 
a) Bir yıldızlı oteller, aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
1) En az on oda, 
2) Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere giriĢte rüzgarlık, hava perdesi, 

döner kapı veya benzeri düzenleme, 
3) Resepsiyon ve kapasiteye yeterli, rahat oturma imkanının sağlandığı lobiden oluĢan kabul holü 

(Yeterli büyüklükte ayrı bir oturma salonu bulunması durumunda, belirtilen imkanın lobide sağlanması Ģartı 

aranmaz.), 

4) Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu, yeterli büyüklükte oturma salonu veya lokanta bulunması 

durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun 

bir kısmı açık olabilir, 

5) Yönetim odası, 
6) MüĢterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması halinde otel kapasitesi ile orantılı 

müĢteri asansörü, 

7) 06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti, 
8) Ġlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, 
9) Odalarda dıĢarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti, 
10) Oda sayısının en az yüzde yirmibeĢine hizmet verebilecek sayıda kıymetli eĢya kasası, 

11) Genel mahaller ve yatak odaları döĢemelerini tamamen kaplayan halı, seramik, parke gibi nitelikli 

malzeme. 

b) Ġki yıldızlı oteller; bir yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri 

taĢırlar: 
1) Ġklim koĢullarına göre genel mahallerde klima sistemi, 
2) Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap, 
3) Odalarda saç kurutma makinesi, 
4) Odalara içecek hizmeti.  
c) Üç yıldızlı oteller; iki yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri 

taĢırlar: 
1) Ġklim koĢullarına göre odalarda klima sistemi, 
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2) Yatak sayısının yüzde yirmibeĢi oranında oturma imkanı olan, lobiden ayrı düzenlenmiĢ oturma 

salonu, 

3) Ġlave bir yönetim odası, 
4) Odalarda televizyon, 
5) Odaların yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi 

bulundurulması, 
6)Yüzme havuzu veya ikinci sınıf lokanta veya kafeterya veya kiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan 

düĢecek Ģekilde en az elli kiĢilik çok amaçlı salon, 
7) ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti, 
8) Rezervasyon iĢlemlerinin bilgisayarla yapılması, 
9) Yirmidört saat büfe hizmeti. 
d) Dört yıldızlı oteller; üç yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri 

taĢırlar: 
1) Kabul holünde telefon kabinleri, 

2) MüĢterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle 

orantılı, müĢteri asansörü,  

3) Odalarda ve genel mahallerde klima, 
4) Odalarda; yatak örtüsü, mini bar,  kıymetli eĢya kasası, 
5) 06:00-24:00 saatleri arasında oda servisi, 
6) Kuru temizleme ile terzi hizmeti, 
7) Her katta kat ofisi düzenlemesi(Ayrık yerleĢimler Ģeklinde düzenlenmiĢ tesislerde hizmetin 

aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir.), 

8) SatıĢ mağazası, 
9) ÇeĢitli dillerde; süreli yayın, kitap gibi dokümanların yer aldığı okuma mahalli, 
10) Kapasitesi yüz kiĢiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitenin yüzde ellisine hizmet veren 

birinci sınıf lokanta, 

11) Sürekli doktor hizmeti ve revir, müĢterilerin bu konuda bilgilendirilmesi, 

12) Yeterli büyüklükte bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti, 

13) Servis merdiveni veya asansörü, (ayrık yerleĢimler Ģeklinde düzenlenmiĢ tesislerde servis merdiveni 

veya asansörü bulundurulmasına iliĢkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.) 
14) Personel sayısının en az yüzde onbeĢi oranında konusunda eğitim almıĢ personel, 
15) Ġdari personelin konusunda eğitimli veya en az beĢ yıl deneyim sahibi olması, 
16) Telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar gibi büro hizmetlerine yönelik çalıĢma ofisi, 
17) Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi. 
18) Ayrıca; 
- KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde en az yüz kiĢilik çok amaçlı salon ve fuayesi, 
- Kapalı yüzme havuzu, 
- Açık yüzme havuzu, 
- En az yüz kiĢi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon, 
- KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢen, en az yüz kiĢilik konferans salonu, fuayesi, salon ile 

bağlantılı en az iki çalıĢma odası, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetleri, 
- KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde en az yüz kiĢilik gece kulübü, diskotek veya 

benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon, 
- En az kırk metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan 

sauna, Türk hamamı, mini golf, tenis veya voleybol sahası, trambolin, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve 

deniz sporları, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi, 
- Pasta ve içki servisi verilen en az yüz kiĢilik salon, 

- Türk mutfağından en az beĢer adet sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeĢitlerinin de sunulduğu alakart 

hizmet verilen ayrı bir lokanta, 
- Kafeterya ve snack bar, 
ünitelerinden en az üç adedi. 
e) BeĢ yıldızlı oteller; yerleĢme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak 

üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan en 

az yüzyirmi odalı otellerdir. 
1) MüĢterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle 

orantılı müĢteri asansörü,  

2) Odalarda; çalıĢma masası, yatak baĢ ucunda merkezi aydınlatma düğmesi ve priz, boy aynası, 
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3) Odalarda; bornoz, diĢ temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, dikiĢ kiti, ayakkabı sileceği, cilası, duĢ 

köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kağıt mendil, Ģemsiye gibi en az on adet amblemli malzeme,  

4) Banyolarda; küvet, resepsiyonla bağlantılı telefon, büyüteçli ayna, 
5) Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beĢi oranında tütün ürünleri içilmeyen 

oda düzenlemesi, 
6) Bu maddenin (d) bendinin 18 numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden, ilave olarak en az üç 

adedi, 
7) Yirmidört saat oda servisi, 

8) Garaj veya üzeri kapalı otopark, bu mahallerde yirmidört saat görevli personel, 
9) Odalarda; uydu veya video yayınları ile oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı 

sağlanması, 
10) Bay ve bayan kuaförü, 
11) SatıĢ mağazaları, 
12) Personel sayısının en az yüzde yirmibeĢi oranında konusunda eğitim almıĢ personel, 
13) Alakart lokanta, 
14) Resepsiyondan ayrı bir mahalde müĢteri iliĢkileri, danıĢmanlık gibi hizmetlerin deneyimli personel 

tarafından sağlanması, 
15) Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon, 
BeĢ yıldızlı otel bünyesinde birden çok konferans salonu bulunması halinde; bu salonlardan en fazla üç 

adedi, bu maddenin (d) bendinin (18) numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden sayılır. 
Moteller 
Madde 20 - Moteller, yerleĢim merkezleri dıĢında, karayolları güzergahı veya yakın çevrelerinde inĢa 

edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını 

karĢılayan en az on odalı tesisler olup aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
a) Tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön iĢaretleri, otopark ile diğer hizmet 

tesislerini gösteren iĢaretler, yeterli aydınlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi, 
b) Trafik gürültüsüne karĢı gerekli önlemler, 
c) Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere giriĢte rüzgarlık, hava perdesi, 

döner kapı veya benzeri düzenleme, 
d) Resepsiyon ve bekleme yeri, 
e) Yönetim odası, 

f) Telefon, faks ve internet hizmetleri, 
g) Oda sayısının en az yüzde yirmibeĢine hizmet verebilecek sayıda kıymetli eĢya kasası, 
h) Kahvaltı hizmetini de verecek Ģekilde düzenlenmiĢ oturma salonu ve kahvaltı ofisi, 
i) Yirmidört saat büfe hizmeti, 
j) Ġlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, 
k) Yirmidört saat hizmet veren satıĢ ünitesi, 
l) Oda sayısının yüzde sekseni oranında otopark. 
Tatil köyleri 
Madde 21 - Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeĢitli spor, eğlence 

ve satıĢ hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleĢim düzeninde, eğimli arazilerde kottan kazanılan katlar da dahil 

olmak üzere en fazla üç katlı yapılardan oluĢan ve en az seksen odalı tesislerdir. Tatil köylerinde, doğal varlıklar 

ile yöresel değerlerin korunmasına da özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi yapılır. Tatil köyleri aĢağıda 

belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
a) GiriĢ ve park üniteleri: Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır, giriĢte kontrol ünitesi ile tesis 

bünyesinde otopark düzenlenir. 
b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aĢağıdaki nitelikleri taĢır: 
1) Resepsiyon, danıĢma, telefon kabini ve bekleme yerinden oluĢan bir kabul alanı, 
2) Yeterli büyüklükte bagaj odası ile emanet hizmeti, 

3) En az iki adet yönetim odası, 
4) Oda sayısının en az yüzde yirmibeĢine hizmet verebilecek sayıda veya müĢteri yatak odalarının 

tamamında kıymetli eĢya kasası, 
5) Bagaj taĢıma hizmeti, 
6) Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemĢire anlaĢması ile revir, müĢterilerin bu konuda 

bilgilendirilmesi, 
7) MüĢterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaĢımını  kolaylaĢtırıcı görsel doküman gibi 

hizmet  sunumu. 
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c) Geceleme birimleri: Geceleme birimleri aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
1) Tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde 

düzenlenmesi, 
2) MüĢterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaĢımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek 

nitelikte yönlendirme iĢaretleri, 
3) Ġklim koĢullarına göre klima, 
4) Odalarda dıĢarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti, 
5) Oda banyolarında saç kurutma makinesi, minibar, 
6) Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, 
7) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri. 
d) Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu üniteler aĢağıda belirtilen 

nitelikleri taĢırlar: 
1) Aletli jimnastik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, badminton, trambolin, squash,  su oyunları, 

kayak ve deniz sporları gibi tesisin kuruluĢ yerine uygun nitelikteki çeĢitli spor imkanlarından en az dört adedi, 
2) Kapalı ya da açık yüzme havuzu, 
3) Serbest zamanların değerlendirilmesi amacıyla dinlenme terasları, açık veya kapalı bar, açık hava 

tiyatrosu, açık dans yeri gibi yardımcı tesislerden en az üç adedi, 
4) Oyun veya televizyon salonu, 
5) Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler, 
6) Tesiste tatil köyünün yapı ve iĢletme nitelikleri ile uyumlu ikinci sınıf lokanta, lokantanın kapalı 

kısmında iklim koĢullarına göre klima, açık kısımlarında ise güneĢ ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, 

mutfak için servis avlusu ve servis giriĢi, 
7) Kabul alanından ayrı oturma salonu veya okuma salonu, 
8) SatıĢ yerleri, 
9) Ġklim koĢullarına göre klima, 
10) ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti, 
11) Arazinin muhtelif yerlerinde resepsiyon ile irtibatlı tesisat. 
e) Personel: Toplam personel sayısının en az yüzde onbeĢi oranında konusunda eğitim almıĢ personel 

ile idari personelin konusunda eğitimli veya en az beĢ yıl deneyim sahibi olması gereklidir. 
f) Sınıflandırma: Yukarıda belirtilen nitelikleri taĢıyan tesisler dört yıldızlı tatil köyü, yerleĢme 

özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak 

aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan tesisler beĢ yıldızlı tatil köyü olarak sınıflandırılır. 
1) Odalarda uydu veya video yayınları imkanı olan televizyon, kıymetli eĢya kasası, banyolarda; 

bornoz, diĢ temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, duĢ köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kağıt mendil gibi 

en az beĢ adet amblemli malzeme, 
2) Odaların balkon, teras gibi bölümlerinde ayrı oturma grubu ve nitelikli açık alan düzenlemesi, 
3) Dört odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beĢi oranında tütün ve tütün mamulleri 

içilmeyen oda düzenlemesi, 
4) Lokantanın, birinci sınıf olarak düzenlenmesi, tesis bünyesinde ayrıca kafeterya veya ikinci sınıf 

lokanta bulunması halinde birinci sınıf lokantanın kapasitesinin en az yüz kiĢilik olacak Ģekilde 

düzenlenebilmesi, lokantanın kapalı kısmında iklim koĢullarına göre klima, açık kısımlarında ise güneĢ ve 

yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis giriĢi, 
5) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon, 
6) Uzman personel refakatinde çocuklara bakım ve oyun imkanları sağlanan çocuk bakım odası ve 

bahçesi, 
7) Türk hamamı veya sauna, 
8) Bay ve bayan kuaförü, 
9) Kuru temizleme hizmeti, 
10) Toplam personel sayısının en az yüzde yirmibeĢi oranında konusunda eğitim almıĢ personel, 
11) Özel geceler, yarıĢma, parti gibi ek eğlence imkanları ile müĢterilerin bu imkanlara katılımının 

sağlanması, 
12) Oda sayısının yüzde biri oranına yeterli olabilecek düzeyde internet hizmeti verilen mahal, 
13) Resepsiyondan ayrı bir mahalde müĢteri iliĢkileri, danıĢmanlık gibi hizmetlerin deneyimli personel 

tarafından sağlanması. 
Pansiyonlar 
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Madde 22 - Pansiyonlar; yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği veya 

müĢterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan, en az beĢ odalı tesisler olup aĢağıda 

belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
a) GiriĢ holü, emanet hizmeti, 
b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karĢılayabilecek, yazlık tesislerde kısmen açık da olabilen, 

yeterli kapasitede bir salon, 
c) Yemek ihtiyacının iĢletme tarafından verilmemesi durumunda pansiyon mutfaklarında ihtiyaca göre 

yeterli sayıda buzdolabı, piĢirme ve ızgara donanımı, bulaĢık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis 

malzemesi dolapları, 
d) Ġlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap. 
Kampingler 
Madde 23 - Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal 

güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müĢterilerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, 

eğlence ve spor ihtiyaçlarını karĢıladıkları en az on ünitelik tesislerdir. 
a) Çevre düzenlemesi: Kamping alanı, kamping iç ve dıĢ güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre 

özelliklerine göre çit, duvar, yeĢillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kamping alanı 

drene edilerek ağaçlandırılır. BoĢ alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek Ģekilde okuma, 

dinlenme, spor, eğlence, yeme, içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim 

Ģartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak Ģekilde düzenlenir. 
b) Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ünitesi baĢına hesaplanacak alan seksen 

metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır veya çadır-araba veya otokaravan veya bungalovdan oluĢur, her ünite 

ortalama üçer kiĢiliktir. Yerli ve yabancılara ait karavan veya otokaravanların bakım, onarım ve kıĢlaması için 

gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bungalov üniteleri; en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, toplam kampçı 

ünitesi sayısının yüzde yirmisini aĢamaz, ayrıca bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz.  
c) GiriĢ tesisleri: GiriĢte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen düzenleme yapılır. 
d) MüĢterek kullanım tesisleri: Kampinglerde müĢterek kullanım tesisleri aĢağıda belirtilen Ģekilde 

düzenlenir: 
1) Konaklamaya ayrılan alanın zemininin kullanım amacına uygun biçimde düzenlenmesi, 
2) Her on kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duĢ ve lavabosu, lavaboların yanında priz,  
3) Her on kampçı için en az bir adet çamaĢır yıkama makinesi ve ütüleme yeri, 
4) Her beĢ ünite için içerisinde en az bir yemek hazırlama, piĢirme, bulaĢık yıkama imkanı ile kilitli 

soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal. 
e) Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aĢağıda belirtilen hizmetler verilir: 
1) SatıĢ yeri, 
2) Ġlk yardım malzemeleri, 
3) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boĢaltılacağı uygun mahaller, 
4) Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti, 
5) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti. 
Apart oteller 
Madde 24 - Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elveriĢli bağımsız apartman ya da villa tipinde 

inĢa ve tefriĢ edilen, müĢterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karĢılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan 

ve otel olarak iĢletilen tesislerdir. 
Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım veya iĢletmesi bütünü 

içinde yer alabildiği gibi en az on üniteden oluĢacak Ģekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan 

"müstakil apart otel'' adı altında müstakilen de düzenlenebilir. 
Apart otellerin asgari nitelikleri aĢağıdaki Ģekildedir: 
a) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi, 
b) Apart ünitelerde; 
1) TefriĢ elemanlarında standart beraberliği, 
2) Yatak odalarında; yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda; çarĢaf ve kılıflı 

yastıklar, iklim Ģartlarına göre pike ve battaniye, 
3) YaĢam odasında; kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, sandalyeler ve sehpalar, 
4) Mutfakta; ocak, buzdolabı, yeterli servis malzemesi  dolaplar ve kapalı  metal çöp kutusu, 
5) Banyo, çamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaĢır makinesi, 
6) Ġlk yardım dolabı, 

c) YerleĢim merkezleri dıĢındaki apart otellerde, satıĢ ünitesi. 
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Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de 

hizmet verecek Ģekilde düzenlenmiĢse ayrıca aranmaz. 
Apart ünitelerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber iĢletildikleri konaklama 

tesislerinin toplam yatak kapasitesinin yüzde yirmibeĢini, dört ve beĢ yıldızlı otellerde yüzde kırkını aĢamaz. 
Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dıĢındaki odalar iki yataklı kabul edilir. Yedi ve 

dokuz metrekare arasında olan odalar tek yataklı düzenlenir. Ġki yatak odasına ilave her iki yatak odası için ayrı 

banyo-tuvalet düzenlemesi yapılır. 
Hosteller 
Madde 25 - Hosteller; gençlik turizmine cevap verebilecek ve yeme-içme hizmeti veren veya 

müĢterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan en az on odalı tesisler olup aĢağıda belirtilen 

asgari nitelikleri taĢırlar: 
a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluĢan giriĢ holü, 
b) Kapasiteye uygun oturma salonu, 
c) Yatak odaları ile bağlantılı sorumlu kiĢi odası, 
d) Yönetici odası, 
e) Lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi veya müĢterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme 

imkanı olan yeterli teçhizatlı mutfak, yemek salonu, 
f) MüĢterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme, 
g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kiĢi baĢına en az dört metrekare alan sağlanmıĢ en fazla 

sekiz kiĢilik odalar ve en fazla sekiz yatağa bir banyo, 
h) Ġlkyardım, emanet ve telefon hizmetleri, 
i) ÇamaĢır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller, 
j) Genel depo ve spor malzemeleri odası, 
k) ĠĢletme aĢamasında ulusal federasyonca belirlenen kurallara uygun olarak iĢletme faaliyeti 

göstermek. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
Yeme-Ġçme ve Eğlence Tesisleri 

Lokantalar 
Madde 26 - Lokantalar; tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-

içme ihtiyaçlarını karĢılayan tesislerdir. 
Lokantalar ikinci ve birinci sınıf olarak sınıflandırılırlar. Ġkinci sınıf 

lokantalar, müstakilenbelgelendirilemez. Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetmelik'te belirlenen nitelikler 

kadar iĢletmenin dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuĢ özellikleri de dikkate alınır. 
Lokantalarda canlı yemek müziği, çevreyi ve müĢteriyi rahatsız etmeksizin yapılabilir.  Türk mutfağına 

yönelik hizmet verilmesi halinde Türk kahvesi ve çayı geleneksel usullere uygun hazırlanarak sunulur. 
Ġkinci sınıf lokantaların yemek salonu kapasitesi en az elli kiĢiliktir. Birinci sınıf lokantaların toplam 

kapasitesi en az yüzelli kiĢilik olup en az elli kiĢilik bir ana salon düzenlenmesi kaydı ile kapasitenin kalan kısmı 

ayrı salonlarda düzenlenebilir. Salon kapasiteleri, müĢteri yerleĢiminin rahat bir Ģekilde sağlanması koĢuluyla, 

müĢteriye hizmet verilen alanların kiĢi baĢına 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Salonlar mutfak ile 

doğrudan bağlantılı veya servis mutfağı bulunacak Ģekilde düzenlenir. Ancak aynı kattaki salonlar için 

fonksiyonel düzenleme sağlanması kaydıyla tek bir servis mutfağı veya mutfak bağlantısı yeterli görülebilir. 

Mutfak için ayrılan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak Ģekilde düzenlenmesi 

kaydıyla; ikinci sınıf lokantalarda müĢteriye yemek hizmeti verilen salonun yüzde yirmibeĢinden daha küçük, 

birinci sınıf lokantalarda ise, yüzde yirmibeĢ alan Ģartı aranmaksızın, elli metrekareden küçük olamaz. 

Hazırlama, piĢirme, servis ofisi, servis bankosu bulaĢık bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer 

alanlar bu alana dahildir. 
Ġkinci sınıf lokantalar aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar, AĢağıda belirtilen mahaller, 

bünyesinde yer aldığı tesiste lokantanın iĢleyiĢine de hizmet verecek Ģekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz.   
a) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme ile tefriĢ ve dekore edilerek aydınlatılması, 
b) Ġdare odası, 
c) Kadın ve erkek için ayrı müĢteri tuvaletleri, 
d) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duĢ ve tuvaleti, 
e) Malzeme deposu, 
f) Soğuk dolap veya içerden açılabilen soğuk saklama deposu, 
g)Mutfakta; 
1) Kuzine, 
2) Tesiste verilen yiyecek türlerine uygun hazırlık yerleri, 
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3) Servis takımları için kapasiteye yeterli bulaĢık makinesi, 
h) Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monĢarj. 
Birinci sınıf lokantalar; ikinci sınıf lokantalar için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri 

taĢıyan tesislerdir: 
a) GiriĢ holü, 
b) Servis mahalleri ile bağlantılı ayrı servis giriĢi, 

c) Bankolu vestiyer, 

d) Müzik yayını, 

e) Havalandırma ve klima sistemi, 
f) Mutfakta; 
1) Fırın, 
2) Yemekleri ve tabakları sıcak saklama teçhizatı, 
3) Tatlı ve pasta hazırlık yerleri, 
g) Sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeĢitlerinden en az beĢer adedinin yer aldığı mönü. 
Kafeteryalar 
Madde 27 - Kafeteryalar; süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan 

müĢteriye sunulduğu, müstakilen belgelendirilemeyen en az elli kiĢilik tesislerdir. Kafeteryalar aĢağıda belirtilen 

nitelikleri taĢırlar: 
a) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme ile tefriĢ ve dekore edilerek aydınlatılması, 
b) KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde düzenlenmiĢ yemek salonu, 
c) Yiyecek türlerinin teĢhir de edildiği servis bankosu, 
d) Ġdare odası, 
e) Kadın ve erkek için ayrı müĢteri tuvaletleri, 
f) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duĢ ve tuvaleti, 
g) Servis bankosu ve mutfak ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monĢarj, 
h) Malzeme deposu, 
i) Soğuk dolap veya içerden açılabilen soğuk saklama deposu, 
j) Mutfakta; 
1) Tesiste verilen yiyecek türlerine uygun hazırlık yerleri, 
2) Ġhtiyaca uygun piĢirme donanımı. 

Bu maddede belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste kafeteryanın iĢleyiĢine de hizmet verecek 

Ģekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz. 

Eğlence yerleri 
Madde 28 - Eğlence yerleri; en az seksen odalı asli konaklama tesisleri,  dört ve beĢ yıldızlı oteller, tatil 

merkezleri ile turizm kentleri bünyesinde faaliyet gösterebilen, müĢterinin öncelikle eğlence ihtiyacını 

karĢılamak yanında, yiyecek-içecek servisi de 

yapılabilen ve müstakilen belgelendirilemeyen iĢletmelerdir.  Turizm kentleri bünyesinde yer alan eğlence 

yerleri kiĢi baĢına asgari 1.2 metrekare alan düĢen en az yüz kiĢilik salona sahip olmak 

kaydıyla müstakilen belgelendirilebilir. Eğlence yerleri aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
a) GiriĢ holü, 
b) Salon kapasitesiyle orantılı sayıda kadın ve erkekler için giriĢleri ayrı tuvaletler, 
c) Konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsız olmamaları için gerekli önlemler alınmıĢ, havalandırma 

ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri ve dans pisti, 
d) Diskotek olarak iĢletilmeyen eğlence yerlerinde sanatçıların sahneye çıkıĢı için ayrı bir kapı, kadın ve 

erkek sanatçılar için hazırlık odaları, tuvalet, duĢ ve lavabolar, 
e) Diskoteklerde disk-jokey yeri, 
f) Yiyecek ve içeceklerin konulacağı depoyu, içki ve meze hazırlık yerlerini, bulaĢık yıkama mahallini, 

çay-kahve piĢirme yerini kapsayan salondan ayrı yiyecek-içecek hazırlama yeri, 
g) Salona giriĢin dıĢında acil durumlar için ikinci bir çıkıĢ imkanı. 
Bu mahallerde, yemek servisinin yapılması halinde, bu Yönetmeliğin ikinci sınıf lokantalar için 

öngörülen hükümlerine ve iĢletmenin hizmet standardının gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama 

tesisinin lokanta mutfağı ile eğlence yeri mutfağının veya hazırlama yerinin bir arada teçhiz edilip 

düzenlenebilmesi için; mutfak alanının, lokanta salonu ve eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantısının bulunması 

gerekmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık ve Spor Tesisleri 
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Termal tesisler 
Madde 29 - Termal tesisler; toprak, yer altı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi 

edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve 

rekreasyon amaçlı üniteleri içeren, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birine giren 

tesislerdir. Bu tesislerdeki tedavi edici unsurların özellikleri, bu unsurların tıbbi yönden değerlendirilmeleri ile 

doğal özelliklerinin ve çevrelerinin korunmalarına iliĢkin esaslar, tedavi sırasındaki tıbbi ve teknik koĢullar, tıbbi 

personelin nitelik ve nicelikleri gibi konular Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Turizm yatırımı ve iĢletmesi belgesi 

taleplerinde bu Bakanlıktan alınacak izin yazısı ile Bakanlığa baĢvurulur. 
a) Termal konaklama tesisleri; Bu Yönetmelikte tanımlanan asli konaklama tesisleri ile birlikte iĢletilip 

belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı da belirtilerek isimlendirilen 

termal tesislerdir. Bu tesisler ilave olarak aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
1) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta, 
2) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 
3) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. 
b) Termal kür tesisleri: Bünyesinde konaklama yapılmadan kür programı çerçevesinde iĢletilip 

belgelendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
1) GiriĢ tesisleri ve satıĢ ünitesi, 

2) Birinci sınıf lokanta veya ikinci sınıf lokanta ile kafeterya, 
3) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 
4) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. 
Sağlıklı yaĢam tesisleri 
Madde 30 - Sağlıklı yaĢam tesisleri; kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm 

merkezlerinde bu Yönetmelikte belirlenmiĢ asli konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde 

düzenlenen; tedavi, birlikte düĢünme, hareket etme yoluyla ortak motivasyon ve sinerji yaratmaya veya sağlık 

tedavisi sonrası rehabilitasyona veya terapiye yönelik hizmetlerin verildiği, müĢterilere sağlıklı yaĢam hizmeti 

sunmayı hedefleyen, açık alanlarda doğal spor aktiviteleriyle desteklenen, gıda ve beslenme, doğal bitki 

banyoları, aroma terapi, güzellik ve estetik, heyecan ve eğlence, çeĢitli yaĢ grupları için sağlık ve bakım 

hizmetleri gibi konu veya konularda uzmanlaĢarak iĢletilen ve hizmetin gerektirdiği ünitelerde uzman personel 

çalıĢtırılan tesislerdir. Sağlıklı yaĢam tesisleri, bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı da 

belirtilerek isimlendirilir. Bu tesisler ilave olarak aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
a) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta, 
b) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 
c) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. 
Bu tesisler turizm iĢletmesi belgesi taleplerinde; bünyesinde ilgili mevzuatla tanımlanmıĢ sağlık ünitesi 

bulunması durumunda Sağlık Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ile termo mineral su, mineralli su, deniz 

kaynaklı su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amaçlı kullanılmaması durumunda ise bu maddelerin içme 

ve yıkanma ve benzeri amaçlı kullanımlarının sakıncalı olmadığına iliĢkin ilgili idare yazısı ile Bakanlığa 

baĢvururlar. 
Yüzme havuzları 
Madde 31 - Havuzlarda aĢağıda belirtilen hususlar bulunur: 
a) Havuzun çevresinde taĢma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem, 
b) Havuzun zemin ve duvarlarında uygun ve nitelikli malzeme ile kaplama, 
c) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi, 
d) Havuz çevresi ile güneĢlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi, 
e) Havuz suyunun boĢaltıldığı ağızlarda güvenlik önlemlerinin alındığı tesisat, 
f) Havuz içinde emniyet basamaklarının yapılması, derinliğin değiĢtiği her kademede ölçü belirtilmesi, 
g) Çocuklar için en fazla elli santimetre derinlikte ayrı bir havuz, 
h) Havuzda can güvenliğini sağlayan sertifikalı cankurtaran, 
i) Kapalı havuzlarda ısıtma ve havalandırma sistemi, 
j) Güvenlik önlemlerinin Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği levhalar, 
k) Ġlk yardım araç ve gereçleri bulunan revir ile müstakil belgelendirilen havuzlarda doktor hizmeti. 
Havuzlarda aĢağıda yer alan tamamlayıcı üniteler bulunur: 
a) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar, 
b) Yeterli sayıda soyunma kabini ve dolap, 
c) Kadın ve erkek için yeterli sayıda ayrı duĢlar ve tuvaletler. 
Müstakilen belgelendirilen havuzlar asgari ikiyüzyirmibeĢ metrekare yüzey alanını sağlamak 

zorundadırlar. Konaklama tesisi bünyesinde bulunan havuzlar bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri 
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sağlamamaları durumunda; havuz, belge kapasitesinde belirtilir ancak bünyesinde yer aldığı tesisin tür ve 

sınıfınınasgari nitelikleri arasında değerlendirilmez ve sınıflandırma çalıĢmalarında puanlandırılmaz. Tesis 

bünyesinde birden fazla kapalı veya birden fazla açık yüzme havuzu bulunması durumunda havuzların tümünde 

ayrı çocuk havuzu düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzlar bulunması 

durumunda, en az birer adet açık ve kapalı havuzda ayrı  çocuk havuzu düzenlemesi yapılır. 

Spor tesisleri 
Madde 32 - Spor tesisleri; kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm 

merkezlerinde, olimpikspor türlerinden en az bir tanesinin ana faaliyet olarak kurgulandığı, bunun yanında çeĢitli 

spor dallarının uluslararası normlara uygun alanlarda gerçekleĢtirildiği, ayrıca bu aktivitelerin tamamlayıcı diğer 

bölümlerle desteklendiği tesislerdir. Turizm iĢletmesi belgesi talebi aĢamasında Bakanlığa ilgili idaresinden 

alınmıĢ gerekli uygunluk belgeleri ile baĢvuran bu tesisler ayrıca aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar: 
a) GiriĢ tesisleri, 
b) Tesisin;doğal çit, yapay çit, duvar ve benzeri düzenlemelerle çevreden tecrit edilmesi, 
c) Uluslararası standartlarda ana saha, 
d) Doğal çim veya uygun malzeme ile kaplı ısınma, antrenman sahaları, 

e) Sporcular için soyunma yeri, duĢ ve tuvaletler, 
f) Saha bakım üniteleri ve depolar, 
g) Araç ve makineler için otopark, 
h) Dinlenme ve rekreasyon alanları, 

ı) Ġlk yardım ve doktor hizmeti, 

j) Personel için soyunma yeri, duĢ ve tuvaletler, 

k) Kulüp binasında aĢağıdaki üniteler yer alır: 

1) Resepsiyon, giriĢ ve emanet bölümü, 
2) Yönetim odaları, 
3) Birinci sınıf lokanta, bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta ile kafeterya, 
4) Kadın ve erkekler için ayrı müĢteri tuvaletleri, 
5) SatıĢ üniteleri. 
Golf tesisleri 
Madde 33 - Golf tesisleri; golf sporunun uluslararası normlarına uygun alanlarda, golf sporuna yönelik 

parkur, ısınma ve pratik yapma alanıyla birlikte, kulüp binası ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden 

oluĢan tesislerdir. Golf tesisleri aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢır. 
a) Çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeĢillik gibi tecrit elemanlarıyla emniyet altına 

alınmıĢ golf sahası, 
b) En az bir adet onsekiz delikli golf parkuru, 
c) Golf oyuncularının eğitimi ve ısınması için kullanılmak üzere ayrı bir ısınma ve pratik yapma alanı, 
d) Kulüp binasında aĢağıdaki üniteler yer alır: 
1) Resepsiyon, haberleĢme olanağı, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriĢ bölümü, 
2) Birinci sınıf lokanta, 
3) Kadın ve erkek müĢteriler için ayrı tuvaletler, 
4) Golf oyuncuları için elbise değiĢtirme yerleri, kilitli elbise dolapları, duĢ, tuvalet, bekleme yeri ile 

gerekli malzeme ve teçhizatın muhafaza edileceği depoların da bulunduğu salon, 
5) SatıĢ yerleri, 
6) Ġlkyardım odası, 
7) Yönetim odaları, 
8) Personel için soyunma yeri, duĢ ve tuvaletler, 
e) Arazi bakım üniteleri ve depolar, 
f) Golf arabaları ve diğer araçlar için otopark. 
Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine golf alanlarını daraltmamak ve 

golf oyuncusu kapasitesiyle uyumlu olmak koĢullarıyla yer verilebilir. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kongre ve Sergi Merkezleri 

Kongre ve sergi merkezleri 
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Madde 34 - Kongre ve sergi merkezlerinde aĢağıdaki nitelikler aranır. 
a) KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde aynı anda asgari bin kiĢiye hizmet verebilecek 

büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu, 
b) Teknik imkanları sağlanmıĢ kiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde dört adet en az elli 

kiĢilik toplantı salonu, 
c) Salonların fuayeler ve servis alanlarıyla doğrudan bağlantısı, 
d) Salonlarda amacına uygun araç-gereç ve donanım, 
e) Kapalı ve açık sergileme veya fuar alanları, 
f) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mekanların kapasitelerinin üçte birine aynı anda hizmet verebilen 

yeme-içme tesisleri, 
g) Tüm mekanlarda havalandırma ve klima sistemi, 
h) Yönetim odaları, 
i) Teknik imkanlarla donatılmıĢ basın merkezi, 
j) Yeterli sayı ve büyüklükte depolar, 
k) Kapasitesinin yüzde beĢi oranında araba alabilecek otopark, 
l) Simültane tercüme odaları ve hizmetleri. 
  

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
Rekreasyon Tesisleri 

Eğlence merkezleri 
Madde 35- Eğlence merkezleri, bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan, eğlence ve rekreasyon 

ihtiyacını karĢılamak amacıyla oluĢturulan, müĢterinin aktif katılımının sağlandığı tesislerdir. Eğlence merkezleri 

aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
a) En az yüzelli kiĢilik kapalı alanı olan yeme-içme tesisi, 
b) En az beĢyüz kiĢi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema gibi etkinliklerin yapılabileceği salon veya 

salonlar, 
c) En az yüz kiĢilik kapalı alanı olan bar, 
d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mekanların kapasitelerinin yüzde yirmisi oranında garaj veya otopark, 
e) Doktor ve hemĢire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir, 
f ) SatıĢ üniteleri, 
g) Yüzme havuzu, 
h) En az ikiyüzelli metrekare bağımsız alanı olan kapalı sergi salonu, 
i) Spor ünitesi olarak; 
1) Açık ve kapalı manej sahaları olan binicilik tesisi, 
2) Paint ball oyununa imkan sağlayan düzenleme, 

3) Bowling salonu, 
4) Buz pateni pisti, 
5) Tenis kortu, 
6) Squash salonu, 

ünitelerinden en az iki adedinin yapılması, 

j) Kapasiteye yeterli oranda kadın ve erkek müĢteri tuvaletleri, 

k) Kapasiteye yeterli jeneratör, 
l) Ayrıca; 
1) En az beĢyüz kiĢilik açık hava tiyatrosu, 
2) Elektronik, bilgisayar, ses, ıĢık gibi teknolojilerin kullanılarak simülasyon, animasyon gibi sanal 

ortamların yaratılmasına veya gösterilerin yapılmasına imkan sağlayan teknik donanıma haiz en az üç ünite,  
3) Sirk, 

4) Kay-kay, bisiklet ve benzeri aktiviteler için gösteri alanı, 

5) Oyun, uyku, yemek ve dinlenme mahalleri ile çocuk tuvaletleri bulunan kreĢ, 
6) El sanatları atölyeleri ve bunların satıĢına iliĢkin üniteler, 
7) Gokart pistleri, 
8) Geleneksel yaĢantıyı yansıtan yeme-içme, eğlence ve dinlenceye yönelik üniteler, 
9) Sauna, Türk hamamı, masaj yerleri, aletli jimnastik salonu, soyunma ve dinlenme yerlerini içeren 

sağlık merkezi, 
10) Lunapark, 
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11) Doğa müzesi, 
12) Su parkı, 
13) Su altı canlılarının bilgilendirme ve gösteri amaçlı sergilendiği dev akvaryum, 

14) Hava oyunlarına imkan sağlayan düzenlemeler, 
15) MüĢteriler için katılım ve canlı izleme imkanının sağlandığı film stüdyoları, 
ünitelerinden en az dört adedinin yapılması, 
m) (a), (b), (c), (g) (h), (i) ve (l) bentlerinde yer alan ünitelerden en az üç adedinde bedensel özürlüler 

için gerekli düzenlemeler. 
Temalı parklar 
Madde 36 - Temalı parklar; geleceğin dünyası, bilim, bilimkurgu, tarih, kültür, bitki ve hayvan 

türlerinin doğal ortamlarında yaĢatılması, safari parkında veya film stüdyolarında müĢteriler için katılım ve canlı 

izleme imkanının sağlanması, gelenek ve birikimler ile dünya coğrafyası gibi belirli bir konunun görsel ve iĢitsel 

ileri teknolojinin de yardımıyla tanıtıldığı ve müĢterinin izlemesine sunulduğu eğlenceye ve bilgilendirmeye 

yönelik tesislerdir. Park, ana temalara uygun dekore edilmiĢ, geleneksel veya uluslararası özellik taĢıyan 

ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölümleri de içerir. 
Ayrıca park içerisinde, temalara uygun inĢa ve dekore edilmiĢ spor tesisleri ile yeme-içme tesislerine 

yer verilir. 
Parktaki oyun ve gezi elemanlarında emniyet sistemlerinin imal edildikleri ülke ve Türkiye'de 

uygulanan standartlara uygun olduklarına dair belge bulunması gerekir. 
En az ellibin metrekare arsa üzerine kurulabilen temalı parklar aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri 

taĢırlar: 
a) Tesis alanının yüzde beĢi oranında, otomobil ve otobüsler için otopark alanı, 
b) Parktaki oyun, gezi ve gösteri elemanlarının standartlarına uygun periyodik bakımı yapacak 

büyüklükte ve kapasitede bakım, onarım ve servis üniteleri, 
c) Park içinde yangın alarmı ve söndürme, anons, kapalı devre televizyon sistemleri, 
d)  Doktor ve hemĢire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir, 
e) Kapasiteye yeterli jeneratör, 
f) Bedensel özürlüler için düzenlemeler, 
g) Kadın ve erkek müĢteriler için ayrı tuvaletler. 
Günübirlik tesisleri 
Madde 37 - Günübirlik tesisleri; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarından birkaçını 

günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan tesislerdir. Bu tesisler aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri 

taĢırlar: 
a) GiriĢ tesisleri ve satıĢ ünitesi, 
b) Ġkinci sınıf lokanta veya kafeterya, 
c) Yüzme havuzu veya spor, eğlence, oyun imkanları sağlayan düzenlemeler, 
d) Doktor ve hemĢire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir, 
e) Tesisin çit, duvar, yeĢillik gibi malzeme ile çevreden tecridi, 
f) Tesis alanının drene edilerek ağaçlandırılması, boĢ alanların çimlendirilmesi, 
g) Kadın ve erkek müĢteriler için ayrı tuvaletler, 
h) Ġhtiyaca yeterli otopark. 
KıĢ sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri 
Madde 38 - Kayakçıların kayak yapması amacıyla farklı noktalar arasında taĢınmasına yönelik, 

teleferik, telesiyej, teleski, tele kabin gibi mekanik düzenlemelerden oluĢan tesislerdir. 
Bu tesislerde kullanıcıların ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla; güneĢlenme ve seyir noktaları, idare 

ünitesi, genel tuvaletler, korunak ve servis üniteleri ile teleski türü hariç olmak üzere alt, üst veya ara 

istasyonlarda büfe hizmeti düzenlenir. Kullanıcıların mekanik düzenlemelerden kaynaklanabilecek tehlikelere 

karĢı güvenliklerini sağlayacak önlemler iĢletmece alınır, sağlık ve ilkyardım hizmeti bulunur. 

ALTINCI BÖLÜM 

Kırsal Turizm Tesisleri 

Çiftlik evi-köy evi 
Madde 39 - Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına önemli 

katkıları olduğu göz önünde bulundurularak, mevcut yapıların iyileĢtirmesi veya yeni yapıların mevcut dokunun 

iç düzenlemesi esas alınarak yapılmasını, bu sayede yatak kapasitesi oluĢturulmasını ve turizmin geliĢip 

geniĢleyebileceği ortamların çevresel açıdan güvence altına alınmasını hedefleyen; kırsal bölgelerde çiftlik 

organizasyonu amacıyla kurulmuĢ ve çiftlik üretimi ile birlikte turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen 
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müĢterilerin de isterlerse çalıĢma programlarına katılabilecekleri, kırsal yaĢantının sahnelenmesine olanak 

sağlayan en az beĢ odalı konaklama tesisleridir. 

Klasik konaklama Ģekilleri yerine, gelen müĢterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama olanağı 

sunulması, yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı 

sağlanması, bu olanakların aile iĢletmeciliği anlayıĢı çerçevesinde sunulması, tefriĢ ve dekorasyonunun özgün 

olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Isıtma siteminin merkezi olması zorunluluğu aranmayan 

bu tesisler, ilave olarak aĢağıdaki nitelikleri taĢırlar: 
a) MüĢterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek ve içecek türlerinin sunulması, 
b) Doğal ortamlardan görsel olarak da yararlanmayı sağlayan balkon, veranda ve teras gibi 

düzenlemeler, 
c) Oturma salonunda Ģömine, 
d) Kitap okuma ve dinlenme imkanı veren mahal düzenlemesi, 
e) Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile çevre korumasına yönelik genel bilgilendirme, 
f) Her beĢ oda için bir adet ortak müĢteri duĢ, tuvalet ve lavabo mahalli, 
g) Personel için soyunma yeri, duĢ, tuvalet mahalli. 
Yayla evi 

Madde 40 - Yayla evleri, Bakanlıkça geliĢtirilmeleri uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut yayla 

evlerinin iyileĢtirilmesiyle turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas alınarak 

yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yayla evi yapı tiplerine göre inĢa edilecek ünitelerde, müstakil veya 

toplu olarak hizmet verecek en az beĢ odalı konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme ve dinlenme 

alanı, her beĢ oda için bir adet ortak müĢteri duĢ, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak düzenlemesi,  ile personel 

için soyunma yeri, duĢ, tuvalet mahalli yapılır. 

TefriĢ ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Ekosistem ve 

doğal hayatın korunması ve geliĢtirilmesine yönelik kullanımlara yer verilerek yöresel yiyecek, el sanatları gibi 

folklorik değerlerin tanıtımına özen gösterilir. 

Dağ evi 
Madde 41 - Dağ evi; kıĢ sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden faydalanmak 

amacıyla çevresel açıdan sorumlu bir anlayıĢla iĢletilen asgari bir yıldızlı otel nitelikleri ile birlikte aĢağıdaki 

nitelikleri taĢıyan konaklama tesisleridir. 
a) GiriĢte saçak düzenlemesi gibi doğa koĢullarının getirdiği fiziksel güçlüklere karĢı gerekli tedbirlerin 

alınması, 

b) KıĢ veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkanı ve bunların 

muhafazasına için depo ile bu sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel, 
c) Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk yardım konusunda sertifikalı 

personel, 
d) Ġkinci sınıf lokanta veya kafeterya, 
e) Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla altı kiĢilik düzenlenebilmesi imkanı, 
f) Oturma salonunda Ģömine, 
g) Sauna veya hamam veya kapalı yüzme havuzu, 
h) ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti, 
ı) Yeterli çevre aydınlatması, 
j) Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme, 
k) Jeneratör. 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 
Özel Tesisler 

Özel tesisler 
Madde 42 - Özel tesisler, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birine giren ve 

Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen; 
a) Bu Yönetmelikte belirlenmiĢ olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, ancak yapı, sokak, doğa, 

sanat, tarih gibi özelliklerden en az biri bulunan, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet 

sunulan, 
b) Bu Yönetmelikte belirlenmiĢ olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, özgünlük, üstün hizmet, 

ulusal veya uluslararası Ģöhret gibi nitelikleri nedeniyle iĢletme özelliği arz eden, deneyimli ve konusunda 

eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan, 
 tesislerdir. 
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Özel tesis turizm iĢletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine iliĢkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman 

ile Bakanlığa baĢvurulur. Tescilli kültür varlığı niteliğindeki  yapılarda gerçekleĢtirilenler dıĢındaki özel tesislere 

turizm yatırımı belgesi verilemez. 
Butik oteller 

Madde 43 - Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriĢ, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden 

özgünlük arz eden, iĢletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda 

eğitimli personel ile kiĢiye özel hizmet verilen ve aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan en az on odalı otellerdir: 
a) Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriĢ ve dekorasyon, 
b) BeĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan konforlu odalar, 
c) Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu, 
d) Yönetim odası, 
e) Alakart lokanta, 
f) Genel mahallerde klima sistemi, 
g) Yirmidört saat oda servisi, 
h) ÇamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, 
j) Otopark hizmeti, 
k) Odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi. 
  

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 
BileĢik Tesisler 

  
Turizm kentleri 
Madde 44 - Turizm kentleri; kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgesi olarak ilan edilmiĢ 

yerlerde, plankararlarıyla sınırları belirlenmiĢ,  bu Yönetmelikte tanımlanan ve müstakilen belgelendirilebilen 

türlerin bir veya birkaçıyla birlikte kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı 

alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, tek bir ana yatırımcıya tahsis edilen yerleĢimlerdir. 
Turizm kentleri ile ilgili olarak; 
a) Ana yatırımcı; turizm kentinde yer alan turizm yatırımını, plan kararıyla belirlenen tüm sosyal ve 

teknik alt yapılarıyla birlikte ve tahsis koĢullarına uygun olarak gerçekleĢtirecek veya gerçekleĢtirilmesini 

sağlayacak gerçek veya tüzel kiĢilerdir. 
b) Turizm kenti ana turizm yatırımı belgesi; turizm kentinde, plan kararıyla ve tahsis koĢullarıyla 

belirlenen tüm yatırımı içeren, ana yatırımcı adına düzenlenen belgedir. 
Turizm kenti ana turizm yatırımı belgesi kapsamında belirtilen 

yatırımlardan, müstakilenbelgelendirilebilecek türlerdeki tesisler için ana yatırım belgesinin altında 

ayrı ayrı turizm yatırımı belgesi düzenlenir. 
Tesisin kurulacağı alanda ulaĢım, su, elektrik, atık su, iletiĢim gibi alt yapı sistemleri ile plan 

kararlarında yer alan sosyal alt yapı alanları tamamlanmadan turizm kenti içerisinde hiç bir tesis için turizm 

iĢletmesi belgesi verilemez ve tesis iĢletmeye açılamaz. 
Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen koĢulun sağlanması kaydıyla, iĢletme belgesi alabilecek 

duruma getirilmiĢ yatırım belgeli her bir tesis için ayrı ayrı turizm iĢletmesi belgesi düzenlenir. 
Turizm kenti ana turizm yatırımı belgesi kapsamında belirtilen yatırımların tamamlanıp iĢletme 

belgesine dönüĢmesinden sonra ana turizm yatırımı belgesi ve tahsis koĢullarında belirlenecek esaslar 

çerçevesinde Bakanlıkça sonlandırılır. 
Turizm kompleksleri 
Madde 45 - Turizm kompleksleri; bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan biri 

çerçevesinde gerçekleĢtirilen tesislerdir. 
a) Kongre ve sergi merkezi ile buna ilave olarak bu Yönetmelikte tanımlanmıĢ olan golf tesisleri, 

eğlence merkezleri, temalı parklar, termal tesisler, apart otel, en az yüz adet yatın barınabileceği yat 

limanı, sağlıklı yaĢam tesislerinden en az üç adedini bünyesinde bulunduran tesislerdir. Kongre ve sergi merkezi 

ile seçenekli türlerden en az ikisinin tamamlanarak iĢletmeye hazır hale getirilmesi durumunda tesise kısmi 

turizm iĢletmesi belgesi verilebilir. 
b) Bünyesinde konaklama tesisi olarak en az beĢyüz yatak kapasiteli olmak kaydıyla beĢ yıldızlı otel 

veya beĢ yıldızlı tatil köyü ile yine bünyesinde kongre ve sergi merkezi veya eğlence merkezi bulunan tesislerdir. 

Tesiste en az ikiyüzelli adet yatın barınabileceği yat limanı yapılması durumunda ilave olarak apart otel 

yapılabilir. Komplekste bulunması zorunlu olan ünitelerden birinin tamamlanarak iĢletmeye hazır hale 

getirilmesi durumunda tesise kısmi turizm iĢletmesi belgesi verilebilir. 
Turizm kompleksleri, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģekilde belgelendirilir: 
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a) Turizm kompleksi ana turizm yatırımı belgesi; yukarıdaki tanımlardan biri çerçevesinde 

gerçekleĢtirilen turizm kompleksinin, yatırım aĢamasındaki bütününe iliĢkin düzenlenen belgedir. 
b) Turizm kompleksi ana turizm iĢletmesi belgesi; turizm kompleksini oluĢturan tesislerin yatırımının 

tamamlanarak iĢletme belgesi alabilecek duruma gelmesinden sonra tesisin bütününe iliĢkin düzenlenen belgedir. 
Turizm komplekslerinde, farklı ayni veya Ģahsi haklar ile izin veya tahsis veya farklı yatırım veya 

iĢletme ortaklıkları olması durumunda kompleksi oluĢturan tesis türlerinin her biri için yatırımcı veya iĢletmeci 

adına ana belgenin altında ayrı ayrı belge düzenlenebilir. 
Tatil merkezleri 
Madde 46 - Tatil merkezleri, müĢterilerin konaklama, yeme-içme, eğlence, dinlenme ve spor 

ihtiyaçlarını karĢılayan, kuruluĢ yeri veya iĢletmesi özelliği gereği yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de 

bünyelerinde bulundurabilen, imar planlarında turizm için ayrılmıĢ alanlarda, her otelin bütünü için ayrı 

mülkiyet, irtifak ve intifa haklarına imkan tanıyan en az binikiyüzelli odalı tesislerdir. Bu tesisler, tatil merkezi 

otelleri veya apartoteller ile bu otellere hizmet veren ortak kullanım alanlarından oluĢur. 
Tatil merkezi otelleri tümü üç yıldızlı oteller veya tümü dört yıldızlı oteller için belirlenmiĢ olan asgari 

nitelikler ile aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
a) MüĢteri yatak odalarında; iklim Ģartlarına göre klima, minibar, kıymetli eĢya kasası, 
b) Banyolarda; saç kurutma makinesi, telefon, resepsiyon ile bağlantılı alarm düzeni. 
Bu otellerde, müĢteriye hizmet verecek ilave salon ve üniteler yapılamaz, asgari nitelikler arasında olan 

genel mahallerde kapasite artıĢına gidilemez. 
Tatil merkezleri bünyesinde yer alan bu tesisler; müĢteriye yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor 

imkanları veren mahalleri içeren ortak kullanım alanları ile tüm konaklama tesislerine hizmet veren yönetim 

tesisleri ile personel, tesisat, çamaĢırhane gibi servis birimlerinden oluĢur. Ortak olarak iĢletilen bu tesisler 

aĢağıdaki nitelikleri taĢırlar: 
a) Kongre, balo, toplantı gibi amaçlar için kullanılabilecek kiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢen, 

sekreterlik ve simültane tercüme hizmetleri ile fuayesi olan, en az beĢyüz kiĢilik çok amaçlı salon, 
b) Çok amaçlı salon ile bağlantılı kiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde en az dört adet 

elliĢer kiĢilik çalıĢma-toplantı salonları, 
c) Kapalı veya açık yüzme havuzu, 
d) Kafeterya, 
e) Birinci sınıf lokanta, 
f) Toplam, en az ikiyüzelli kiĢilik diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanı veren salon 

veya salonlar, 
g) Türk hamamı, alarm sistemi bulunan sauna, aletli jimnastik salonu, bowling, bilardo, squash, sinema, 

spor veya benzer imkanlar sağlayan ünitelerden en az altı adedi, 
h) Pastane, 
i) Turizm amaçlı satıĢ üniteleri, 
j) Kuaför, 
k) KreĢ, 
l) Ġçki servisi verilen ayrı bir salon, 
m) Genel mahallerde klima sistemi, 
n) Yirmidört saat doktor, hemĢire ve ambulans hizmetinin verildiği, ilkyardım malzemeleri ile tam 

donanımlı, dinlenme odaları bulunan sağlık ünitesi,  
o) MüĢterinin inip çıkacağı kat merdiveni sayısının birden fazla olması halinde tesisin kapasitesi ile 

orantılı müĢteri asansörü, 
p) Ġdari üniteler, 
r) Tesis bünyesinde uygun yer ya da yakın çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti, 
s) Konaklama üniteleri ile ortak kullanım tesisleri arasında araçlar ile taĢıma hizmeti, 
t) Garaj veya üzeri kapalı otopark, 
u) Tesis sınırları ile giriĢlerde güvenlik önlemleri ile danıĢma ünitesi, 
v) Personel yatakhanesi ve yapılması halinde, oda kapasitesinin en fazla yüzde beĢi oranında personel 

lojmanı, 
y) Tesiste yapılan aktivitelere yönelik kurtarma ekip ve donanımı ile tüm mahallerde otomatik duman 

detektörü ve yağmurlama sistemi, 
z) ÇamaĢır yıkama, ütüleme ve terzi ünitesi ile kuru temizleme mahalli. 
Tatil merkezi bütününe ana belge düzenlenir. Ancak ayrı mülkiyet, irtifak veya intifa hakları söz konusu 

olması durumunda, oteller ve ortak kullanım tesisinin her biri için yatırımcı veya iĢletmeci adına ayrı ayrı belge 

düzenlenebilir. Bu tesisler farklı isimlerle tanıtım yapabilir. 
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Tatil merkezi ana turizm yatırımı belgesi kapsamındaki oteller için ayrı ayrı turizm yatırımı belgesi 

düzenlenebilir. Bu durumda; turizm iĢletmesi belgesi alabilecek duruma getirilmiĢ yatırım belgeli her bir tesis 

için ayrı ayrı turizm iĢletmesi belgesi düzenlenir, tatil merkezinin asgari nitelikleri tamamlanıp iĢletme 

belgelerine dönüĢmesinden sonra ana turizm yatırımı belgesi ana turizm iĢletmesi belgesine çevrilir. 
Ortak kullanım ve hizmet alanları ayrı parsellerde oluĢturulabilir. Bu durumda bu Yönetmeliğin 52‟nci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan fonksiyonel bağlantı zorunluluğu ile tatil merkezi bünyesinde sağlık ve 

termal turizm ünitesi bulunması halinde konaklama üniteleriyle doğrudan bağlantı aranmaz. 
Tesisin kurulacağı alanda yol, su, elektrik, atık su arıtma tesisi, iletiĢim gibi alt yapı sistemleri 

tamamlanmadan tatil merkezi, ortak kullanım ve servis üniteleri tamamlanmadan konaklama tesisi iĢletmeye 

açılamaz. Ortak kullanım tesislerinde bulunan ve bu Yönetmelikte yer alan türler, belirlenmiĢ olan asgari 

nitelikleri bünyelerinde taĢırlar. 
Zincir tesisler 
Madde 47 - Zincir tesisler; aynı yatırımcıya veya iĢletmeye ait veya aynı iĢletmenin markasını kullanan 

ve Bakanlıkça belgelendirilebilen turizm türlerinin veya pazarlama ve satıĢ iĢletmelerinin bu fıkranın (a), (b) ve 

(c) bentlerinde yer alan tanımlardan biri çerçevesinde gerçekleĢtirildiği tesislerdir: 
a) Bakanlıkça uygun görülecek belirli bir tur güzergahı üzerinde, inanç, tarih, kültür gibi alternatif 

turizm hareketlerine hizmet verecek ve esas olarak tur müĢterilerinin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarına 

yönelik, asgari üç ayrı noktada bu Yönetmelikte yer alan türlerin zincir olarak iĢletildiği tesislerdir. 
b) Bu Yönetmelikte yer alan ve müstakil olarak belgelendirilen türlerden birinin veya pazarlama ve satıĢ 

iĢletmelerinin aynı iĢletmecilik anlayıĢıyla asgari üç ayrı yerde zincir olarak iĢletildiği tesislerdir. 
c) Birden fazla tahsisli arazi üzerinde yer alan ve zincir olarak iĢletilen tesislerdir. Bu tesisler bu 

Yönetmelikle müstakilen belgelendirilebilen türler arasında olmak zorundadır. 
Pazarlama ve satıĢ iĢletmelerinde Ülkemizin çeĢitli yörelerinin el sanatları ürünleri ile endüstriyel 

nitelik taĢıyan ürünleri sergilenir ve pazarlanır. Bu tesislerde pazarlaması yapılan ürünlerin niteliklerine uygun 

teĢhir ve satıĢ salonları ile haberleĢme, döviz bozdurma, paketleme ve postalama hizmetleri bulunur. SatıĢ 

elemanları yabancı dil ve ürün konusunda yeterli bilgiye sahip kiĢilerden oluĢur. 
Zincir tesisler, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģekilde belgelendirilir: 
a) Zincir tesis ana turizm yatırımı belgesi; Yukarıdaki tanımlardan biri çerçevesinde gerçekleĢtirilecek 

olan zincir tesisin yatırım aĢamasındaki bütününe iliĢkin düzenlenen belgedir. 
b) Zincir tesis ana turizm iĢletmesi belgesi; Zinciri oluĢturan tesislerin iĢletme belgesi alabilecek 

duruma gelmesinden sonra tesisin bütününe iliĢkin düzenlenen belgedir. 
Zincir tesislerde, farklı ayni veya Ģahsi haklar ile izin veya tahsis veya farklı yatırım veya iĢletme 

ortaklıkları olması durumunda zincir tesisin bütününe ana turizm yatırım veya iĢletme belgesi, zinciri oluĢturan 

tesislerin her biri için ana belgenin altında ayrı ayrı belge düzenlenebilir.  Zinciri oluĢturan tesisler ana belgede 

yer alan isim ile tanıtım yaparlar. 
Personel eğitimi tesisleri 
Madde 48 - Personel eğitim tesisleri; turizm sektörünün eğitilmiĢ personel ihtiyacını karĢılamak üzere, 

her seviyedeki personelin eğitiminin çeĢitli eğitim programları çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak, birlikte 

veya ayrı ayrı yaptırıldığı en az yüzyirmi öğrenci kapasiteli eğitim ve uygulama tesisleridir. 
Bu tesislerde uluslararası normlara uygun olarak bir tanesi ön büro, yiyecek ve içecek servisi, kat 

hizmetleri ve yiyecek üretimi dalları arasından seçilmek üzere turizm ile ilgili en az üç konuda teorik ve 

uygulamalı eğitim yapılır. 
Personel eğitimi tesisleri bünyesinde en az iki yıldızlı otel ve ikinci sınıf lokanta, yönetici personel 

eğitimi için ise en az ikinci sınıf lokantalı üç yıldızlı otel niteliklerini taĢıyan uygulama oteli bulunur. 
Eğitim bölümünde; teorik eğitimin yapılacağı yeterli sayı ve büyüklükte dershaneler, buna bağlı mutfak, 

yemek salonu, yatak odası ve banyosu gibi örnek pratik yapma yerleri ile eğitim görenler için ortak oturma, 

dinlenme ve yemek yeme ile kadın ve erkekler için ayrı soyunma, duĢ, tuvalet mahalleri düzenlenir. 
Eğitim bölümü ve uygulama oteli ayrı binalarda gerçekleĢtirilir. Ancak, giriĢleri ve kullanımı ayrı 

olmak kaydıyla, aynı binalardaki tesislere de belge verilebilir. Eğitim görenlerin konaklamaları uygulama oteli 

dıĢında bulunur. 
Bu tesislerdeki eğitim, ilgili idarenin hazırladığı programlar çerçevesinde yürütülür. ĠĢletme belgesi 

talebi aĢamasında, tesisin ilgili kısımlarının bu idarece belirlendiği Ģekilde gerçekleĢtirildiğine iliĢkin belge ile 

Bakanlığa baĢvurulur. 
  

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Diğer Tesisler 

Mola noktaları 
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Madde 49 - Mola noktaları, karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ve benzeri 

ihtiyaçlarını yirmidört saat süreyle karĢılayan, karayolları güzergahı ve yakın çevresinde bulunan, konaklamaya 

dönük olmayan ve aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢıyan tesislerdir: 
a) Tesisin çit, duvar, yeĢillik gibi malzeme ile çevreden tecridi, 
b) GiriĢte idare ünitesi, 
c) Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca düzenlenmiĢ yeme-içme tesisi, 
d) Çocuk bakım odası, 
e) SatıĢ ünitesi, 

f) Telefon imkanı, 
g) Kadın ve erkek müĢteriler için ayrı tuvaletler, 
h) Ġlkyardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, 
ı) Ġhtiyaca yeterli otopark,  
j) Bedensel özürlüler için düzenlemeler. 
Bu tesislerde alkollü içki satılmaz. 
Yüzer tesisler 
Madde 50 - Yüzer tesisler; Türk karasularında veya limanlarında turizm amaçlı olarak konaklama, 

yeme-içme veya eğlence hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip veya bir 

römorkör vasıtasıyla çekilen, toplam kapasiteleri belirlenmiĢ ve kullanım amacı belirtilmiĢ denize elveriĢlilik 

belgesi olan, bu belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yenilendikçe Bakanlığa gönderilen deniz araçlarıdır. Bu 

tesislere turizm yatırımı belgesi verilmez. 
Yüzer tesisler ikiye ayrılır: 
a) Kendiliğinden yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket kabiliyetine sahip olan yüzer tesisler aĢağıda 

belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
1) Deniz aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaĢacağı güzergahı 

belirten ilgili Liman BaĢkanlığınca onaylanmıĢ harita, 
2) Kapasitenin hesaplanmasında denize elveriĢlilik belgesinde belirtilmiĢ olan, yazlık-kıĢlık toplam 

kapasite esas alınmak üzere en az yüz kiĢilik kapasite, 
3) Deniz aracında içme ve kullanma suyu ile enerji kullanımına, atık suların sağlıklı tahliyesine ve 

kullanılan teçhizata ait bilgiler. 
b) Gemi niteliğinde olmayan yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip olmayıp 

römorkör ile çekilen turizm amaçlı yüzer tesisler aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar: 
1) Deniz aracı hakkında emniyet, denizde can ve mal güvenliği mevzuatı ile deniz mevzuatı yönünden 

yetkili kuruluĢların uygun görüĢ yazısı, 
2) Yüzer otel olarak iĢletilmeleri halinde; en az yüzyirmi yatak, yüzer lokanta olarak iĢletilmeleri 

halinde ise; kapasitenin hesaplanmasında denize elveriĢlilik belgesinde belirtilmiĢ olan, yazlık-kıĢlık toplam 

kapasite esas alınmak üzere en az yüz kiĢi kapasite, 
3) Liman sahaları dahil olmak üzere, mahalli liman baĢkanının görüĢü de alınarak, faaliyette 

bulunacakları yer belirlendikten sonra Valilikçe verilen iĢletme izni. 
Tatil siteleri ve villaları 
Madde 51 - Tatil siteleri ve villaları,  bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan tanımlardan biri 

çerçevesinde gerçekleĢtirilen, her birinde nitelikli elemanlar ile tefriĢ edilmiĢ en az bir yatak odası, oturma 

bölümü ve banyo, mutfak ile balkon veya teras gibi özel açık alan kullanımları bulunan konaklama birimlerinden 

oluĢan iĢletme bütünlüğü arz eden ve belge sahibinin tüzel kiĢilik olduğu tesislerdir. 
a) B tipi tatil siteleri; Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgelerinde veya Turizm Merkezlerinde 

yer alan veya bu bölgeler dıĢında olup desteklenmeleri Bakanlıkça uygun görülen, en az on birim ile ortak 

kullanım alanlarından oluĢan ve aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan tesislerdir. 
1) Ortak kullanım alanları; resepsiyon, lobi, yönetim odası, satıĢ ünitesi, tenis, basketbol, voleybol gibi 

sporlara yönelik açık spor alanı, ilk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap ve otopark ile büfe, cafe, 

lokanta, snack bar, kafeterya gibi yemek ihtiyaçlarına yönelik düzenleme, 
2) Hizmetler; tesis bütününe hizmet veren güvenlik önlemleri ve nitelikli çevre düzenlemesi. 
3) Konaklama biriminin; yatak odalarında, yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda 

çarĢaf ve kılıflı yastıklar, iklim Ģartlarına göre pike ve battaniye bulunur. YaĢam odasında; kapasiteye uygun 

koltuk, yemek masası, televizyon, sandalyeler ve sehpalar yer alır. Mutfakta; ocak, buzdolabı, yeterli servis 

malzemesi, dolaplar ve kapalı metal çöp kutusu bulunur. Ayrıca, konaklama biriminde, açık alan oturma grubu, 

otomatik çamaĢır makinesi, bulundurulur. 
b) A tipi tatil siteleri; Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgelerinde veya turizm merkezleri içinde 

yer almayan tatil sitelerinin imar planlarında ikinci konutlar için ayrılan alanlarda yapılmıĢ olması Ģartı aranır. 
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Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgelerinde veya turizm merkezleri içinde yer almayan tatil sitelerine 

turizm yatırımı belgesi verilemez. Malikleri tarafından yıl boyu sürekli olarak ikamet edilmeyen yazlık 

konutların üçüncü kiĢilere tatil amaçlı kullandırıldığı, eğimli arazilerde kottan kazanılan katlar da dahil olmak 

üzere en fazla üç katlı yapılardan ve en az on üniteden oluĢan, konaklama tesisleridir. Bu tesisler bu fıkranın (a) 

bendinde yer alan Ģartlara ilave olarak aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢırlar. 
1) Hizmetler; çamaĢır yıkama ve kuru temizleme, 
2) Ortak kullanım alanları;  yüzme havuzu. 
c) Butik tatil villaları; villa tipinde inĢa edilmiĢ en az yirmi konaklama birimi ile ortak kullanım 

alanlarından oluĢan, yapısal özellikleri, çevre düzenlemesi ve mimari tasarımı yönünden özgünlük arz eden, 

iĢletme ve servis yönünden üstün standart ve kalitede hizmet verilen, ayrıca bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) 

numaralı alt bentlerinde belirtilen niteliklerle birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan tesislerdir. Bu bentte 

tanımlanan butik tatil villalarının, dört ve beĢ yıldızlı oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, turizm kentleri, 

termal tesisler, sağlıklı yaĢam tesisleri, golf tesisleri, butik oteller ile birlikte belgelendirilmesi durumunda;  bu 

tesislere ait ortak kullanım alanları villaların da  kullanımına uygun ve fonksiyonel biçimde tesis bünyesinde 

düzenlenmiĢse (2) numaralı alt bentte belirtilen ortak kullanım alanları butik tatil villaları için ayrıca   aranmaz. 
1) Her bir konaklama birimi asgari bir dönüm arazi üzerinde kurulur, bu birimlerde bu fıkranın (a) 

bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunanların yanı sıra, yüzme havuzu ile garaj bulunur. 
2) Ortak kullanım alanlarında; konaklama birimlerinde özel yüzme havuzu bulunmaması durumunda 

açık veya kapalı yüzme havuzu,  yemek ihtiyaçlarına yönelik olarak lokanta veya kafeterya, koĢu parkuru, 

bisiklet yolu, kreĢ, açık ve kapalı oyun alanları bulunan çocuk kulübü, televizyon-DVD salonu ve çok amaçlı 

salonu bulunan kulüp binası bulunur. Ayrıca, yapay tırmanma duvarı, mini golf, tenis 

kortu, fitness salonu, squash, sauna, masaj odası, buhar odası gibi kullanıcılara çeĢitlilik sunan düzenlemelerden 

en az dört adedi ile güzellik merkezi, iletiĢim merkezi, sinema, gazete-dergi satıĢ yeri, lostra, posta, kurye gibi 

kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerden en az dört adedi bulunur. 
3) Hizmetler; yirmidört saat doktor ve hemĢire hizmeti, havaalanı, marina, gar, terminal gibi alanlar ile 

tesis arasında refakat hizmeti, oto kiralama ve yıkama hizmeti, ile konaklama biriminde; çocuk, bebek, yaĢlı 

bakım ve gündelik temizleme hizmeti verilir. 
Bu Yönetmelikte yer alan diğer tesis türleri ile birlikte belgelendirilen A ve B tipi tatil sitelerinin ortak 

kullanım alanları, tatil sitesinin birimlerinin de kullanımına uygun ve fonksiyonel biçimde tesis bünyesinde 

düzenlenmiĢse bu maddede belirtilen ortak kullanım alanları bu tesisler için ayrıca aranmaz. 
  

BEġĠNCĠ KISIM 
ÇeĢitli Hükümler 

Özel hükümler 
Madde 52 - Turizm belgesi; bu Yönetmelik'te yer alan ve kendi tür ve sınıfı için gerekli asgari 

nitelikleri sağlayan birden fazla türün bir araya gelerek oluĢturacakları tesislere de verilebilir. 
Turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezlerindeki apart otel üniteleri, tatil siteleri, ve butik 

tatil villaları ile apart oteller dıĢındaki turizm belgeli tesislerde devre tatil hakkı hariç devre mülk gibi Ģerhe 

konu Ģahsi haklar tapuya tescil ettirilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya 

tamamen geçtiği tespit edilen tesislerin belgeleri iptal edilir. 
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen devre mülk gibi Ģerhe konu Ģahsi haklar tapuya tescil 

ettirilebilen tesislerde, bu haklara iliĢkin üçüncü kiĢilerle yapılacak sözleĢmelerde; kullanılan genel yazı 

karakterinden en az üç punto daha büyük karakter ile yazılmak üzere; “ Turizm belgesinin Kanun uyarınca iptal 

edilmesi durumunda iĢletme ve kalitenin devamlılığı Bakanlığın sorumluluğunda değildir.” ibaresine yer verilir. 

Tahsisli yatırım ve iĢletmelerde bu ibarenin tapuya Ģerh edileceği, tahsis Ģartnamesinde belirtilir. 
Tesise ait ünitelerin; aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı parsellerde 

gerçekleĢtirilmesi durumunda, hizmet ve iĢletme birliği ile fonksiyonel bağlantı sağlanması kaydıyla tüm üniteler 

tek belge kapsamında değerlendirilir. 
Müstakil olarak belgelendirilemeyen türlere, bünyesinde yer aldıkları ve müstakilen belgelendirilebilen 

türlerin asli fonksiyonlarının önüne geçecek Ģekilde faaliyet göstermelerine izin verilmez. 
Ġlgili mevzuatta belirtilen hususların sağlanması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; Turizm 

Belgesi, Kültür Belgesine veya Kültür Belgesi, Turizm Belgesine çevrilebilir. 
Turizm yatırımı belgesinin süresi ve yatırımın izlenmesi 
Madde 53 - ĠnĢaata baĢlama süresi belge tarihinden itibaren bir yıla, iĢletmeye açılma süresi ise yatırım 

belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma baĢlama koĢulları 

dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ancak iĢletmeye açılma süresi,  belge sahibinin talebi halinde ve 

Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda uzatılabilir. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koĢullarına göre 
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belirlenir.Kısmi turizm iĢletmesi belgesinde yatırım kapsamında kalan üniteler, yatırımın niteliğine göre 

Bakanlıkça belirlenecek süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır, ancak bu süre belge sahibinin talebi halinde 

ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda uzatılabilir. Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp iĢletmeye hazır 

olması durumunda, belge sahibi tarafından Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan belgeler ile birlikte yazılı 

olarak baĢvurulur. 
Mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir hukuki ve idari 

uyuĢmazlıklardan doğmuĢ sebeplerin devam ettiği sürece yatırım süreleri iĢletilmez. 
Turizm belgesinin iptali 
Madde 54 - 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanununun belge iptaline iliĢkin maddesinde açıklanan 

nedenlerden en az birinin gerçekleĢtiğinin tespit edilmesi durumunda tesislerin belgesi iptal edilir. 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

Tebliğler ile düzenlenecek hususlar 
Madde 55 - Bakanlıkça hazırlanacak tebliğlerde aĢağıda belirtilen hususlar düzenlenir: 
a) BaĢvuruların değerlendirilmesine iliĢkin esaslar, 
b)Turizm belgesi baĢvurularında istenilen yatırıma iliĢkin rapor ile diğer bilgi ve belgelere iliĢkin 

konular, 
c) Turizm belgesi, plaket ve alt plaketin hazırlanması ve bu belgelerde yer alacak hususlar, 
d) Sınıflandırma çalıĢmalarına iliĢkin usul ve esaslar ile sınıflandırma formları, 
e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi ve 15 inci maddesinde belirtilen konular ile klima 

sisteminin iklim Ģartlarına göre istenilmesi hususlarının uygulanmasına esas oluĢturmak için yörelerin 

belirlenmesi, 
f) Sınıflandırma çalıĢmalarında ve bu Yönetmeliğin geçici 1inci maddesine göre yapılması istenilecek 

ilave mahal gerektirmeyen hizmet arttırıcı unsurlara iliĢkin düzenlemeler, 
g) Turizm kentleri, turizm kompleksleri ve zincir tesislerin belgelendirilmesine iliĢkin hususlar, 
h) Ayrık yerleĢim düzenlerinde servis merdiveni veya asansörü bulundurulmasına iliĢkin esaslar, 
i) Turizm belgeli tesislere iliĢkin belge devri taleplerinde uyulacak usul ve esaslar, 
j) Bedensel özürlü düzenlemelerine iliĢkin esaslar, 
k) Bu Yönetmeliğin geçici 4üncü maddesinde belirtilen belgenin düzenlenmesine iliĢkin usul ve esaslar, 
l) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 56 - 21/5/2000 tarihli ve 2000/760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm 

Tesisleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge almıĢ olan turizm yatırımı ve 

iĢletmelerinin belge almaya esas fiziksel niteliklerinin, ilave mahal gerektirmeyen hizmet arttırıcı unsurlar ile 

personele iliĢkin nitelikler dıĢında değiĢtirilmesi zorunlu değildir. Personel niteliklerine iliĢkin yeni 

düzenlemelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, diğer hususların ise ilgili tebliğin 

yürürlüğe girmesinden itibaren tebliğ ile belirlenecek olan süreler içerisinde tamamlanması zorunludur. 
Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan baĢvurular; baĢvuru 

tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce Bakanlıkça belgelendirilmiĢ, ancak halihazırda müstakilen belgelendirilemeyen tesislere iliĢkin 

turizm belgeleri, belgelendirildiği tarihte yürürlükte olan mevzuatta yer alan asgari niteliklerini sağladığı sürece 

geçerlidir. Bu tesislere iliĢkin iĢletme belgeleri; kısmi turizm iĢletme belgesine veya turizm yatırımı belgesine 

dönüĢtürülemez. 
Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yatırım belgesi almıĢ ancak yatırım 

süresi dolmuĢ olan belgeli tesislere; iĢletme belgesi için gerekli evrakın gönderilmesi veya yatırım belgesi 

süresinin uzatılması için gerekçeleri de içeren bir yazı ile Bakanlığa baĢvurulması bu Yönetmeliğin yayımından 

itibaren altı ay içerisinde bildirilir. Bildirimin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde süre uzatımı talep 

edilmesi halinde bu tesislerin durumları Bakanlıkça değerlendirilir, talepleri uygun görülenlerin yatırım süreleri 

uzatılır. Talepte bulunulmayan veya talepleri uygun görülmeyen tesislerin belgeleri ise yatırım döneminde tesisin 

belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiĢ olması Ģeklinde değerlendirilerek Kanun uyarınca iptal edilir. 
Geçici Madde 4 - 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı, ÇeĢitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının TeĢkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 

2 ncimaddesi kapsamına giren tesislere; GeçiĢ Dönemi Turizm Yatırımı veya GeçiĢ Dönemi Turizm ĠĢletmesi 

Belgesi düzenlenir. 
Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde tanımlanan 

tatil sitelerinden kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgelerinde veya turizm merkezleri içinde yer 
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almayanlarına yatırım belgesi verilebilmesi için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inĢaat ruhsatı 

alınmıĢ olması Ģartı aranır. 
Geçici Madde 6 - 7/12/2004 tarihli 5272 sayılı Belediyeler Kanunu ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı 

Ġl Özel Ġdaresi Kanunu‟nun yayımından önce verilmiĢ olan turizm belgeleri iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı 

yerine geçer. Ancak bu kanunların yayımından sonra verilen turizm belgeleri iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı 

olarak kullanılamaz ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak her türlü belge devri iĢlemlerinde bu 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 58 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 59 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
 

Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ 

 

            Amaç: 

             Madde 1 – (DeğiĢik: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Bu Yönetmeliğin amacı, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanununa tabi belgeli 

turizm yatırım ve iĢletmelerinin denetimine ait esasların tespitidir. 

             Kapsam : 

             Madde 2 – (DeğiĢik: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Bu Yönetmelik, insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere belgeli 

turizm yatırım ve iĢletmelerinin, belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, 

idare ve iĢletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine iliĢkin hükümleri kapsar. 

             Yasal Dayanak: 

             Madde 3 – (DeğiĢik: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendi 

hükmüne dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

             Tanımlar: 

             Madde 4 – Bu Yönetmelikte yer alan; 

             a."Bakanlık", Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

             b. (DeğiĢik: 29/9/2006-2006/11076 K.) "Kontrolör", Bakanlık merkez teĢkilatında görevli ve 

Bakanlıkça "kontrolör" kadrosunda istihdam edilen denetim elemanlarını, 

             c."Kanun", 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanununu, 

             d."Belgeli turizm iĢletmesi",Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kiĢilerce, birlikte veya 

ayrı ayrı gerçekleĢtirilen ve Kanunun 37 nci maddesinin A - 2 Fıkrası kapsamında turizm sektöründe 

faaliyet gösteren ticari iĢletmeleri, 

             e."Belgeli turizm yatırımı", belgeli bir turizm iĢletmesini gerçekleĢtirmeyi amaçlayan, 

Bakanlıktan belge almıĢ yatırımları   ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
(1) 

DENETĠM ELEMANLARI 

              Denetim, Tespit ve Görüşler: (2) 

             Madde 5 – (DeğiĢik: 29/9/2006-2006/11076 K.) 



          

177 

  

             Turizm yatırım ve iĢletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev 

verilmesi halinde Bakanlık müfettiĢlerince yapılır. 

             Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü; belge talebinde bulunulan veya belgeli yatırım ve 

iĢletmelerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak tespitlerini, iĢ yoğunluğu, 

kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile iĢin niteliğini dikkate alarak aĢağıda belirtilen personel 

aracılığıyla da yapabilir: 

             a) Ġl kültür ve turizm müdürleri, 

             b) Geçici veya özellik arz eden yatırım ve giriĢimler için Bakan tarafından belirli bir görev ve süre 

ile görevlendirilecek Bakanlık personeli. 

  ––––––––––––––––– 

(1) Bu Bölümün başlığı "DENETİM ELEMANLARI VE ATANMALARI“ iken, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11076 tarihli Bakanlar 

Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(2) Bu maddenin başlığı " Denetim Elemanları:“ iken, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11076 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki 

Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

  

             Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yaptırılan tespitler Bakanlık kontrolörlerince incelenir. 

Ġnceleme sonucunda denetim yapılmasını veya ceza uygulamasını gerektirir bir sonuç ortaya çıkarsa 

Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettiĢleri gerekli 

incelemeleri ve değerlendirmeyi yaparlar.  

             Ayrıca; Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünce, gerek görülmesi halinde özel uzmanlık 

gerektiren konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiĢilerin veya ilgili Bakanlık birimlerinin 

görüĢünden yararlanılabilir. 

             Turizm Kontrolörleri Kurulu: 

             Madde 6 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Turizm Kontrolör Yardımcılığına Giriş: 

             Madde 7 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Giriş Sınavı Şartları: 

             Madde 8 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Giriş Sınavı İçin Başvuru: 

             Madde 9 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Giriş Sınavı Komisyonu: 

             Madde 10 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Sınav Konuları ve Usulü : 

             Madde 11 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Sınav Notları: 

             Madde 12 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Turizm Kontrolör Yardımcılığı: 

             Madde 13 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Yeterlik Sınavı: 

             Madde 14 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Atamalarda Sıralama: 

             Madde 15 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Yeterlik Sınavı Komisyonu: 

             Madde 16 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 
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             Saklı Hükümler: 

             Madde 17 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR 

 

             Belgeli Turizm İşletmelerinin Denetiminde Yetkiler: 

             Madde 18 – Belgeli turizm iĢletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve iĢletme, belge 

almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin tesbit ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. 

             (DeğiĢik ikinci fıkra:29/9/2006-2006/11076 K.) Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, 

görevli kamu kurum ve kuruluĢlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatları ile 

ilgili denetimler, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapılır. Ġlgili mercilerin 

bu konularda yapacakları denetimlerde, denetim raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir. 

             Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri: 

             Madde 19 – Denetim elemanları aĢağıdaki iĢleri yapmakla görevli ve yetkilidirler. 

             a. Belgeli turizm yatırım ve iĢletmeleri ile turizm kuruluĢlarının yıllık programlar çerçevesinde, 

denetleme ve incelemelerini yapmak, 

             b. Belgeli turizm yatırım ve iĢletmeleri hakkında Bakanlığa ulaĢan Ģikayetleri incelemek ve 

soruĢturmak, 

             c. Turizm iĢletmesi belgesi talep eden kuruluĢların genel denetimlerini yapmak, 

             d. Kanunun öngördüğü cezaları, ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince tayin etmek ve 

uygulamak, 

             e. Belgeli turizm iĢletmelerinin hizmetlerinden yararlanan yerli ve yabancıların Ģikayetlerini 

araĢtırmak, 

             f. Kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemelerle kendilerine verilen diğer görevleri 

yerine getirmek, 

             Denetimin Kapsamı: 

             Madde 20 – Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak denetimlerde yatırımın belgeye esas projeye 

uygunluğu, yatırımda kullanılan malzeme, eleman, tesisat, teçhizat, mefruĢat, dekorasyon ve hizmet 

standardının niteliği ve sınıfı ile uyumu, yatırım ve iĢletmelerin " Turizm yatırım ve iĢletmeleri nitelikleri 

yönetmeliği" ne uygunluğu araĢtırılır. 

             Yatırım Dönemi Denetimleri: 

             Madde 21 – Belgeli turizm yatırımlarının denetiminde; 

             a. (DeğiĢik:29/9/2006-2006/11076 K.) Yatırımın belgeye esas fikir projesine uygunluğu, 

             b. Malzeme, yapı elemanları, tesisat, teçhizat, mefruĢat ve dekorasyonun sınıfı ile uyumu, 

             c. Yatırımın öngörülen zamanlaması ile, belgede belirtilen süre incelenir. 

             İşletme Dönemi Denetimleri: 

             Madde 22 – Belgeli iĢletmelerin veya iĢletme belgesi talebinin değerlendirilmesine esas olacak 

denetimde; 

             a. (DeğiĢik:29/9/2006-2006/11076 K.) Tamamlanan yatırımın, yatırım belgesine esas fikir 

projesine ve iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatına veya doğrudan iĢletme belgesi talebinde, dosyasındaki iĢyeri 

açma ve çalıĢma ruhsatına uygunluğu, 

             b. Tesisin dıĢ ve iç mekanları ile malzeme, teçhizat, tesisat, mefruĢat ve dekorasyonunun sınıfı ile 

uyumu korunup korunmadığı, 

             c. Belge almaya esas vasıfların devam edip etmediği, 
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             d. ĠĢletme belgesi verilmesinde esas alınan veya alınacak olan nitelikleri belirleyen Yönetmelik 

hükümlerine uyum, 

             e. Mahallerin amaçlarına uygun kullanımlarının devamı, 

             f. ĠĢletmenin, belgede belirtilen sahip ve/veya iĢletmecisinin mülkiyet ve/veya yönetiminin 

devamı, 

             g. Personelin niteliğinin sınıfına ve mevzuata uygunluğu, 

             h. Yabancı personelin nitelik ve izinlerinin ilgili Yönetmeliğe uyumu, 

             i. Tasdikli fiyat tarifelerinin uygulanması ve yönetmelik uyarınca teĢhiri, 

             j. ĠĢletmenin uluslararası turizm talebine yönelik çalıĢmaları ve doğrudan veya dolaylı olarak 

sağlanan döviz miktarı, 

             k. Yeme ve içme servisi yapılan tesislerde, yiyeceğin miktar, kalite ve takdiminin sınıfı ile uyumu, 

             l. Genel temizlik ve hizmet standardının sınıfı ile uyumu, 

             m. ĠĢletmeye özel olarak tahsis edilen yatırım ve iĢletme mallarının amaca uygun 

değerlendirilmesi, 

             n. ĠĢyerinin baĢka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı, 

             o. Ġnsan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliğinin sağlanmasına, müĢterinin haklarının 

korunmasına yönelik tedbirler 

             incelenir. 

             Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi: 

             Madde 23 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 

 

 

             Görev Belgesi: 

             Madde 24 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

             Şikayet ve Denetim Defterleri: 

             Madde 25 – Tüm belgeli turizm iĢletmelerinde bir denetleme defteri ve bir Ģikayet defteri 

bulunur. Bu defterler, Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralandıktan sonra 

mühürlenerek tasdik olunur. Denetleme elemanları her denetimden sonra iĢletmenin denetlendiği tarihi 

belirterek Ģikayet ve denetleme defterlerini incelerler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar.  

             ġikayet defteri müĢterinin her an görüp Ģikayet ve temennilerini yazabileceği bir yerde 

bulundurulur. 

             ĠĢletme yöneticisi, Ģikayet konusunun emniyet ve asayiĢi ilgilendirmesi halinde bağlı bulunulan 

kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilgi vermek zorundadır. 

             Raporlar: 

             Madde 26 – Bakanlık denetim elemanları, denetlemeleri sonunda hazırlayacakları raporları 

Kontrolörler Kurulu BaĢkanlığına verirler. Raporlarda, yatırım veya iĢletme hakkında yapılması önerilen 

iĢlem açıkca belirtilir. Raporda ceza uygulamasının önerilmesi halinde, Kanunun 37 nci maddesinin C - 2 

fıkrası uyarınca düzenlenen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda iĢlem yapılır. 

             Yurtdışı İncelemeleri: 

             Madde 27 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.) 

Yürürlükten Kaldırma: 
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             Madde 28 – 4 Nisan 1976 gün ve 15549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ 

bulunan "Turizm Müesseseleri ve Seyahat Acentaları ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi 

Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

             Geçici Madde 1 –  

             Bu yönetmelikte BaĢ Kontrolör ve kontrolörler için öngörülen görev ve yetkiler, bahse konu 

kadrolar temin edilinceye kadar BaĢuzman Denetçi ve Uzman Denetçiler ile Turizm Genel Müdürlüğü 

Tesisler Dairesinde görevli teknik elemanlar tarafından yürütülür. 

             Geçici Madde 2 –  

             a. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, BaĢuzman Denetçi veya Uzman Denetçi 

kadrolarında veya Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi BaĢkanlığında teknik hizmetler sınıfı 

kadrolarında 3 yıldan fazla görev yapmakta olanlar 8. maddede  belirlenen   Ģartlara   (a  ve 

b   fıkrası   hükmü  hariç)  sahip  iseler,  BaĢkontrolör  ve Kontrolör kadrolarının alınmasını takip edecek 4 

ay içinde 14. madde uyarınca yapılacak bir sınava alınırlar. BaĢarı gösterenler, anılan kadrolara atanırlar. 

8. maddede belirlenen Ģartları taĢımayanlar ile sınavda baĢarı gösteremeyenler baĢka bir göreve atanırlar. 

             b. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde, Uzman Denetçi veya Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler 

Dairesi BaĢkanlığındaki Teknik hizmetler sınıfı kadrolarında proje inceleme ve denetim görevlerinde 3 

yıldan az bir süre ile çalıĢmakta olanlardan, 8.maddede belirlenen Ģartlara (a ve b fıkrası hükmü hariç) 

sahip olanlar, Kontrolör Yardımcılığı kadrolarının temini tarihinden itibaren 3 ay içinde, bir sınav ile 

anılan kadrolara atanabilirler. 

             Bu kiĢiler, görev sürelerinin 3 yılı doldurmasından sonra, 14. madde uyarınca açılacak yeterlik 

sınavına alınırlar. 

             Geçici Madde 3 –  

             Bakanlık, denetim hizmetlerinde, 2634 sayılı Kanun uygulamasının gerektirdiği ilk etkinliği 

sağlamak ve Turizm Kontrolör Yardımcılarının daha iyi eğitilmelerini temin amacı ile, BaĢ Kontrolör ve 

Kontrolör kadrolarının sağlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca 

açılacak imtihanlarda baĢarı gösteren Bakanlık personelini bu kadrolara ata-      yabilir. 

             Anılan imtihana, bu Yönetmeliğin 8. (a fıkrası hükmü hariç) maddesi ile belirlenen Ģartlara sahip 

olan ve Bakanlıkta turizm konuları ile ilgili görevlerde o tarihte en az 5 yıl çalıĢmıĢ olanlar girebilir. 

             Yürürlük: 

             Madde 29 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Yürütme: 

             Madde 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 




