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ÖZET 
Tatilya�da öncelikli çözüm gerektiren sorun olarak �kronik 
ziyaretci gerilemesi�nin ele alõndõğõ 2001 yõlõ faaliyet 
döneminde, gerilemenin temel bileşeni olarak münferit 
ziyaretci kaçõşõ belirlenmiş, yeni uygulama ve faaliyetlerin 
devreye alõndõğõ dönem içinde azalma durdurularak % 
300�lere varan artõşa yönlendirilmiştir. Küçük kimi 
yatõrõmlarõn gerçekleştirildiği faaliyet dönemi zarfõnda, 
giderler geçmiş yõllara göre USD bazõnda % 20 dolayõnda 
daraltõlabilmiştir. Eğitsel eğlence (edutainment) değerini 
artõrmayõ hedefleyen etkinliklerin ve kaliteye 
odaklanmanõn sürdürülmesi ile ekonomik kriz 
dönemlerinde istenilen sonuçlara ulaşabilinmektedir.  

 

GENEL  
Tatilya eğlence merkezi, açõldõğõ 20 Nisan 1996 tarihinden 2001 yõlõ sonuna dek yaklaşõk 3,5 
milyon ziyaretciyi ağõrlamõştõr. 24 000 m2 üzerine kurulu Tatilya Temalõ Kapalõ Eğlence 
Parkõ�nda mevcut eğlence üniteleri ve aktivite programlarõ ile  327 günlük  yõllõk çalõşma 
süresince 1 600 000�ü aşkõn ziyaretci ağõrlama kapasitesi mevcuttur. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi sõnõrlarõ dõşõnda, Beylikdüzü yöresinde kurulu olan tesisin, gerek kent merkezinden 
uzaklõğõ, gerekse de diğer kimi nedenlerden dolayõ düşük kapasite ile hizmet verdiği dikkat 
çekmektedir. Tesisin ilk işletmeye alõndõğõ yõl gerçekleştirilen marka oluşturma çalõşmalarõ 
sonucunda 770.000 toplam ziyaretci sayõsõ ile % 48 kapasite kullanõm  başarõmõ gerçekleşmiş, 
ilerleyen yõllarda ziyaretci sayõlarõ kronik bir 
seyirle azalmõştõr. Benzeri eğlence 
işletmelerinde de gözlenen bu ziyaretci 
gerilemesi, yõllõk idame yatõrõmlarõ ile sağlanan 
düzenli yenilikler ve 4-5 yõlda bir marka 
yenilemesi yolu ile aşõlabilmektedir. Geçmiş 
yõllarda bu tür yatõrõmlar yapõlmamasõ nedeni 
ile ziyaretci sayõlarõnda oluşan kronik gerileme 
sonucu kapasite kullanõm oranõ % 24�lere dek 
gerilemiştir. Sağda yer alan grafik 6 aylõk 
dilimler halinde aylõk toplam ziyaretci 
sayõlarõndaki gerçekleşmeleri ve 6 aylõk 
hareketli ortalama ile eğilim analizini 
göstermektedir.  

Grafikte, Tatilyayõ ziyaret eden konuklarõn 6�şar aylõk sezon davranõşlarõnõn yanõ sõra, kararlõ 
bir gerileme açõkca görülebilmektedir. Tesisin ilkbahar dönemini yüksek sezon, sonbahar 
dönemini ise düşük sezon olarak geçirdiği rahatlõkla izlenebilmektedir. 1999 sonbahar 
sezonunda gözlenen düşüş, yörede etkin olarak hissedilen deprem nedeni ile oluşmuştur. 2001 
yõlõndan itibaren gözlenen yükselme başlangõcõ ve hemen arkasõndan bunu izleyen düşme 
eğilimi ise 19 Şubat itibarõ ile başlayan �ekonomik kriz� nedeni ile yüksek sezonun beklenen 
yoğunlukta seyretmemesi sonucudur. Sosyal dinamiklere son derece açõk yapõsõ ile Tatilya, 
çok değişken bir ziyaretci potansiyeli ile karşõ karşõyadõr. Kapalõ bir eğlence parkõnda 
beklenmemesi gereken bu denli değişken ziyaretci davranõşõ, kararsõz tempo ve yüksek 
işletme maliyetleri ile sonuçlanmaktadõr.  

Aylõk ziyaretci sayõlarõ
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Tesisin yaşamsallõğõ anlamõnda tarihindeki en kritik dönem olarak değerlendirilmesi gereken 
bu olumsuz şartlar altõnda bütcelerde yapõlmasõ gereken tasarrufa karşõn potansiyel 
ziyaretcilerin güvenini yeniden kurabilmek, konuklara sunulan hizmet kalitesini ve hizmet 
değerini yukarõya çekerek kalõcõ ve vazgeçilmez olabilmek ve gerek ziyaretci gerilemesi, 
gerekse de kişi başõ elde edilen hasõlada izlenen azalma karşõsõnda nakit dengesini 
koruyabilmek bu faaliyet döneminin en önemli hedefleri olarak kendini göstermiştir. 

TEMEL YÖNELİMLER 
Faaliyet döneminde bir yandan tesisin geleceğini risk altõna sokmadan iyileştirecek, diğer 
taraftan da ekonomik kriz döneminde yaşamõ sürdürebilecek yaklaşõmlar izlenmiştir. Bu 
bağlamda öncelikle iki önemli hedef gerçekleştirilmeye çalõşõlmõştõr;  

1. Önemli ölçüde düşük kalan ziyaretci sayõlarõnõ yukarõya çekebilmek,  

2. Önemli ölçüde daralmõş olan gider kalemlerini daha da azaltabilmek.  

Ziyaretci davranõşlarõ grup ve münferit 
ziyaretciler itibarõ ile analiz edilmiş ve kaçõşõn 
daha çok münferit ziyaretcilerden 
kaynaklandõğõ anlaşõlmõştõr. Sağda yer alan 
grafik, toplam ziyaretci sayõlarõ ile grup 
ziyaretci sayõlarõnõ karşõlaştõrmalõ olarak 
göstermektedir. Önemli bir kesimi eğitim 
kurumlarõndan oluşan gruplarõn periodik 
davranõşõ son derece belirgindir.  Sürekli 
yenilenen bir kesim olarak öğrencilerin 
ilkbahar aylarõnda gösterdiği düzenli yoğunluk, 
yõllar itibarõ ile grafiğe yansõmaktadõr.  

Solda yer alan grafikte izlenen münferit ziyaretci 
sayõlarõndaki erime, toplam giriş sayõlarõndaki 
gerilemenin en önemli bileşeni olarak kendini 
göstermektedir. Münferit ziyaretciler, tesisin ilk 
açõldõğõ dönemde ayda 40.000 mertebelerinden 
ayda 10.000 düzeylerine dek gerilemiştir. 
Gerilemeyi telafi etmek amacõ ile yapõlan yoğun 
promosyon uygulanmasõ, bir yandan marka 
yõpranmasõnõ hõzlandõrmõş, diğer taraftan da kişi 
başõna elde edilen hasõlayõ azaltmõştõr. Ziyaretci 
sayõlarõnõ yüksek tutabilmek için yapõlan 
girişimler eğlence değerine odaklanmadan 
temelde fiyat manipülasyonlarõ üzerinde 

yoğunlaştõrõlmõş, bu da kişi başõna elde edilen hasõlayõ azaltõrken diğer taraftan da ziyaretci 
kaçõşõnõ önleyememiştir. Faaliyet döneminde alõnan çok yönlü önlemlerle münferit ziyaretci 
girişlerinde gözlenen kronik düşmenin önce durdurulduğu ve daha sonra sonbahar döneminde 
artõşa yönlendirildiği, bu süre zarfõnda promosyon faaliyetlerinin disiplin altõna alõndõğõ 
gözlenebilmektedir.   

Bu faaliyetlerin yürütülmesi sõrasõnda giderler de önemli ölçüde daraltõlabilmiştir. Bir taraftan 
hizmet kalitesini etkilemeden eğlence değerini yukarõ çekmek için aktiviteler ve küçük ölçekli 
idame yatõrõmlarõ gerçekleştirilirken, diğer taraftan da kapõ giriş bedelleri kararlõ tutularak 
artõş yapõlmamõştõr. Geçtiğimiz faaliyet döneminde tüm bütce kalemlerinde gerçekleştirilen 
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tasarrufa karşõn tesisin işletme kalitesi etkilenmemiş, tersine 2000 yõlõnda alõnan 140 olumsuz 
konuk yorumu 2001 yõlõnda 70�e düşmüştür.  

FAALİYET DÖNEMİNDE HEDEFLENEN YAKLAŞIMLAR 
Dönem faaliyetleri, işletmenin kendi kaynaklarõna dayanarak müşteri memnuniyetini artõrma 
ve katma değer yaratmayan etkinliklerden uzaklaşma ilkeleri çerçevesinde şu temel 
politikalara odaklanõlarak gerçekleştirilmiştir: 

• Kararlõ işletme  
Kararsõz ve değişken uygulamalarõn ziyaretci sayõlarõnda azalmaya neden olduğu 
düşüncesinden hareketle, güvenilir bir işletme anlayõşõ, gerek müşteri ve acentalar 
nezdinde gerekse de iç işleyişte hakim kõlõnmaya çalõşõlmõştõr. Bu nedenle ana faaliyet 
alanlarõnda muhtelif politikalar çerçevesinde, kararlõ prosedür ve uygulamalara 
odaklanõlmõştõr. 

• Önce operasyonel performans 
Operasyon dõşõ gelirler, yüksek operasyonel performans sergilenen dönemlerde ve  
yan gelir olarak elde edilebileceği, ziyaretci sayõlarõ düşük seyreden dönemlerde 
büyük ödünlerle elde edilebileceği görüşünden hareket ederek önce operasyonel 
performansa ve ziyaretci sayõlarõnõn artõrõlmasõna odaklanõlmõştõr. 

• Eğlence + Eğitim (Edutainment) 
Sektörün karşõlaştõğõ temel problem, kriz dönemlerinde ziyaretciler tarafõndan 
öncelikle vazgeçilebilir olmasõdõr. Tatilyanõn, eğlenceyi eğitimle bütünleştirerek 
(yaygõn tanõmõ ile �edutainment�) kendisini vazgeçilmez kõlmasõn düşüncesinden 
hareketle her faaliyette eğitsel bir içerik bulundurma kavramõna odaklanõlmõştõr.  

• Çocuk Parkõ değil Aile Eğlence Merkezi 
Ziyaretcilerimizin fiili yaş ortalamasõ 21-22 olup eğlence ünitelerinin çoğu da gençler 
ile yetişkinlerin kullanõmõna uygundur. Böylece müşteri portföyünü genişletmek amacõ 
ile Çocuk Parkõ yerine Aile Eğlence Merkezi konseptine yeniden odaklanõlmõştõr.  

• Markaya dayalõ büyüme 
Şehir merkezinden uzaklõk ve kapasite büyüklüğü Tatilyanõn başarõ şansõnõ ancak 
markaya dayalõ faaliyetlere odaklandõğõnda artõracaktõr. Bu güne dek yüksek 
gerçekleşen isim tanõnõrlõğõ desteklenmeye çalõşõlmõştõr. Faaliyet döneminde 
gerçekleştirilen uygulamalarõn tümünde Tatilya markasõnõn ön plana çõkarõlmasõ 
hedeflenmiştir.  

UYGULAMALAR SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞARIM 
Münferit ziyaretcilerde gözlenen kronik azalma diğer ziyaretci kategorilerine göre öncelikli 
tedbir gerektiren alan olarak tanõmlanmõştõr. Bunun nedeni, münferit ziyaretci davranõşõnõn 
kendiliğinden oluşan tercihlere dayanmasõ ve bu alanda gösterilecek başarõnõn, hizmet 
performansõnõn müşteri gözündeki gerçek kanõtõ olmasõdõr. Eğer münferit ziyaretcilerde 
gözlenen kaçõş durdurulabilir ve artõşa yönlendirilebilirse, marka yenileme faaliyetleri ile 
gelecekte düşünülebilecek diğer yatõrõmlar, hazõr bir müşteri potansiyeline dayandõrõlarak 
minimum giderle gerçekleştirilebilecektir. Bunun dõşõnda faaliyet dõşõ gelirler özendirilerek 
şirketin beklentisi olan getiriye yaklaşõlabilmesini mümkün kõlacaktõr.  

 

 



�Tatilya� markasõnõn başarõsõnõ göstermesi 
açõsõndan münferit ziyaretci sayõlarõnõn değişimi, 
bu nedenle ayrõntõlõ olarak etüd edilmiş ve her 
yõl farklõ dönemlerde gerçekleşen yoğun bayram 
yoğunluğunun etkisi giderilerek analiz 
edilmiştir. Yapõlan çalõşmalar sonucunda su 
bulgulara ulaşõlmõştõr: Aylõk giriş yapan 
münferit ziyaretciler, bir önceki yõlõn aynõ ayõna 
göre kararlõ bir oranda azalma göstermektedir. 
Bu azalma üstsel bir eğilim fonksiyonu olarak 
tanõmlanabilmektedir.  

Böyle bir modelleme ile ileriye dönük tahminler 
gerçekleştirilebilir, bu biçimde gerçekleştirilen 

tahminlere göre uygulama başarõsõ ölçülebilir böylece başarõlõ görülen uygulamalar artõrõlarak 
müşteri kaybõ durdurulabilir ve giderek artõrõlabilir. Uygulanan tahmin yaklaşõmõ aşağõdaki 
modele uygun olarak düzenlenmiştir.  

Aylõk Münf. Giriş Sayõsõ  =  Bir Önceki Yõlõn Aylõk Münf. Giriş Sayõsõ × e �0,3296 
Sağda yer alan grafik, aylõk münferit ziyaretci sayõlarõ ile modele uygun tahmin edilen aylõk 
münferit ziyaretci sayõlarõnõ 5 yõlllõk bir süre bazõnda karşõlaştõrmalõ olarak vermektedir. 
Oluşturulan modelin fiili ziyaretci 
sayõlarõ ile son derece yakõn bir uyum 
gösterdiği ve gerçekci olduğu 
izlenebilmektedir. Bu modele göre her 
yõl bir önceki yõla göre yaklaşõk 1/3 
oranõnda münferit ziyaretci kaybõ 
gerçekleşmektedir.  2001 yõlõ Temmuz 
ayõndan itibaren gerçekleşen 
değerlerin, tahmin edilen değerlere 
göre artõş eğilimine geçtiği 
görülmekte ve aşağõda yer alan 
tablodan da bu artõşõn % 200 - 300�ler 
mertebesinde olduğu anlaşõlmaktadõr.  

Bu sonuca ulaşmada ilk altõ aylõk dönemde alõnan önlem ve uygulamalar önemli rol 
oynamõştõr.  Özellikle farklõ ürün kategorilerinin oluşturulmasõ ile parçalõ girişin mümkün 
kõlõnmasõ, promosyon çalõşmalarõnõn disiplin altõna alõnmasõ, fiyat politikalarõnõn kararlõ hale 
getirilmesi, konuklarõn fiyat/değer beklentilerini karşõlayacak aktivitelerin uygulamaya 
konulmasõ, yeni eğlence konseptinin algõlanabilmesi için park içi ve dõşõnda gerçekleştirilen 
idame yatõrõmlarõ, markayõ ön plana çõkaran PR coverege değerlerinin artõrõlmasõ, 
temalandõrma çalõşmalarõ ile ünitelerin eğlence değerinin yükseltilmesi ve hizmet 
kalitesindeki kararlõlõğõn korunmasõ, bir bütün olarak alõnan sonuç üzerinde etkili olmuştur. 

FARKLI ÜRÜN KATEGORİLERİNİN OLUŞTURULMASI  

Tatilya eğlence parkõnõn ilk açõldõğõ yõldan günümüze dek, eğlence hizmetleri tek bir ürün 
kategorisi altõnda satõlmõştõr. Tek giriş fiyatõ uygulamasõ (pay one price), satõnalma gücü çok 
değişken ziyaretci yelpazesinde, müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Sunulan 
hizmetin kapsamõ, yüksek gelir gruplarõnõn (A ve B+ SES) beklentilerini karşõlayamadõğõ gibi, 
talep edilen bedel, daha yoğun bir potansiyel oluşturan (% 80) düşük gelir gruplarõnõn (C- ve 
D SES) satõnalma gücünün üstünde seyretmiştir. Böylece bu uygulama ile Tatilya dar bir 
hedef ziyaretci kitlesi ile çalõşma zorunda kalmõştõr.   
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Faaliyet döneminde ürün farklõlaştõrmasõ (diversification) yoluna gidilmiştir. Kurumun  
kararlõ görünümünü zedelememek kaydõ ile farklõ sosyo ekonomik kesimlere yönelik hizmet 
çeşitliliği sunabilecek hizmet menüleri (ürün paketleri) oluşturulmuştur. Yine bu sayede 
parçalõ giriş (pay as you go) olarak nitelendirilen eğlendiğin kadar öde ürün kategorisini diğer 
giriş modelleri ile birlikte ziyaretci tüketimine sunmak mümkün olabilmiştir. Bu menüler bir 
yandan hizmet esnekliğini sağlarken diğer taraftan de ziyaretci beklentilerini karşõlayarak 
satõlan bilet içeriğine ilişkin olumsuz konuk yorumlarõnõ da ortadan kaldõrmõştõr.  

• Eğlenceye Giriş; (= Gün içinde eğlence ünitelerinden sõnõrsõz yararlanma.)  
• Sõnõrsõz Eğlence; (= Gün içinde aktivitelerden ve eğlence ünitelerinden sõnõrsõz 

yararlanma + elektronik oyun gereçleri için 8 jeton).  
• Süper eğlence; (= Gün içinde aktivitelerden ve eğlence ünitelerinden sõnõrsõz  yararlanma 

+  muhtelif yiyecek, alõşveriş, fotoğraf ve jeton kuponlarõ).  
• Hõzlõ Geçiş; (= Gün içinde aktivitelerden ve eğlence ünitelerinden beklemeden sõnõrsõz 

yararlanma).  
• Eğlendiğin Kadar Öde: (= Park girişi + aktivitelerden yararlanma) 
• SEK kartõ; (= 1 yõl, 3 ay, 1 ay boyunca eğlence aktivitelerden ve ünitelerinden sõnõrsõz 

yararlanma) 

AKTİVİTELERE AĞIRLIK VERİLMESİ  
Tatilya eğlence parkõnõn çekiciliğini yeniden oluşturmak ve farklõ ürün kategorilerinin satõşõnõ 
özendirmek amacõ ile aktivitelere ağõrlõk verilmiştir. Aktiviteler özellikle kamu oyunda 
alõşõlmamõş, marka bilinirliğini yüksek tutabilecek ve �Aile Eğlence Merkezi� konseptini 
tanõtabilecek kapsamda tutulmuştur. 

Konserler: Kültürel 
Etkinlikler; 

Özel aktiviteler; Genel aktiviteler; 

Demet Akalõn 
Konseri 

İstanbul Liselerarasõ 
Bilgi Yarõşmasõ 

Mr. Kai /  
Tepetaklak 

Capiero 

Hande Yener Konseri Okul çarşõsõ Zamoratte /  
Şişe Adam 

Kral Çõplak 

Haluk Levent 
Konseri 

Atatürk etkinlikleri Veniamin /  
Şekilbaz 

Konuklar Yarõşõyor 

Nostalji Konseri 
 

Ramazan Eğlenceleri 
 

Martin Chabry / 
Binbirkõlõk 

 

Filarmoni Orkestrasõ Folklor şenlikleri Curatola Brothers / 
Güç - Denge gösterisi 

 

İllüzyonistler 
Festivali 

   

 

TEMALANDIRMA ÇALIŞMALARI  

Tatilya, Temalõ Aile Eğlence Merkezi olarak inşaa edilmesine karşõn tümleşik bir tema henüz 
oluşturulamamõştõr. Bina iç düzeni özgün Batõ Anadolu esini (Behramkale dokusu) ve õlõman 
kuşak bitki örtüsü ile donatõlmõş, ancak eğlence üniteleri ana kurgudan kopuk, yalõn bir 
biçimde (lunapark modeli) hizmet sunmaya yönlenmiştir. Bağõmsõz bölgeler Cowboy sokağõ, 
Dinazor, Nasrettin hoca vb. konularla eklektik bir yapõ göstermektedir. Gõda alanlarõnda ise 
herhangi bir tema uygulamasõ bulunmamaktadõr. Kostüm karakterler, ön plana çõkarõlan Yazz 
dõşõnda kimlik sahibi değildir.  

Ana temada böylesi bir kopukluk, sonuçta Tatilya�yõ modern lunapark işletmesine 
çevirmektedir. Tatilya, bir lunapark olarak, kente daha yakõn ve düşük maliyetli rakiplerine 



karşõ rekabetci olamayacaktõr. Rekabetciliğin artõrõlabilmesi için temalõ aile eğlence merkezi 
konseptine dönerek ana temanõn kurgulanmasõ ve tüm hizmetlerin bu tema ile uyumlu hale 
getirilmesi gerekmektedir. Dekor, oyun ve drama uygulamalarõ ile unitelerin ve diğer 
hizmetlerin zenginleştirilmeleri halinde park ziyaretciler açõsõndan bir eğlence sahnesi haline 
bürünecek ve sunulan eğlence içeriği Tatilya�yõ vazgeçilmez kõlacaktõr. Ünitelerin ve diğer 
hizmet alanlarõnõn bu kapsamda dekor, oyun ve dramatik etkilerle  zenginleştirilmesi, 
dönemler halinde yenilik imkanõ getirecek ve oyunlarõn değiştirilmesi ünitelerin 
değiştirilmesine göre çok daha düşük maliyetle sağlanabilecektir. 

Bu yaklaşõmdan hareketle temalandõrma çalõşmalarõ başlatõlmõş ve aşağõdaki uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir: 

• Temalandõrma el kitabõ: 
Ana öykü oluşturulmuş, ve profesyonel metin yazarlarõnca değişik alternatifler halinde 
metinleştirilmiştir. Eğlence üniteleri, ana öykü ile uyum içinde, eğlence ve eğitim 
içeriği ile temalandõrõlmõş; alt öykü, script ve kostümler tanõmlanmõştõr. Alõşveriş 
birimleri, fotograf üniteleri ve mağazalar da ayrõca temalandõrõlmõş, kostüm ve 
dekorlar belirlenmiştir. Yerleşik ve hareketli gõda üniteleri, benzeri biçimde konu 
dekor, ve kostüm açõsõndan ana öykü ile uyumlu olarak konulandõrõlmõştõr. 
Temalandõrma el kitabõ ayrõca Tatilya içinde yer alan hizmet bölgelerini ve destek 
faaliyetleri de temalandõrma kapsamõnda değerlendirerek ana faaliyetlerle uyumlu 
biçimde tasarõmlamõştõr.  

• Uygulamalar: 
Giriş Takõ: E5 karayolundan otopark bölgesine girişte yer alan giriş takõ, bon-bon 
şekeri biçimi ile aile eğlence merkezi hüviyetine ve Tatilyanõn vurgulanmak istenilen 
temasõna aykõrõ bulunarak doğa temasõ ile yenilenmiştir. Yeni tak, teknoloji tarafõndan 
korunan doğa perspektifi ile kurulmuş olup Tatilyada sürdürülen değişimin işaretini 
vermektedir. 
Çevre düzeni:  Otopark bölgesinde  yer alan bitki örtüsü yenilenmiş, giriş takõ ve iç 
mekan birki örtüsü ile uyumlaştõrõlmõştõr. Böylece yõpranmõş alanlar, düşük maliyetle 
Tatilyanõn genel temasõ içine dahil edilmiştir. 
Danõşma bölgesi: Park girişinde soğuk ve resmi bir atmosfer oluşturan danõşma 
bölgesine, bilgi ağacõnõn yerleştirilmesi ile sõcak, karşõlayõcõ bir görünüm 
kazandõrõlmõştõr. 
Tuvaletler: Yoğun ziyaretci trafiğinde en önemli kriterler arasõnda yer alan hijyen ve 
temizlik, tuvalet bölgelerinin çiçek konsepti ile temalandõrmasõ yolu ile 
desteklenmiştir. 6 grup oluşturan tuvaletlere, farklõ çiçek dekorlarõ, adõ geçen çiçeğin 
parfümü ve bu çiçeğe ilişkin özlü bilgilerin yer aldõğõ eğlenceli ve eğitsel bir görünüm 
kazandõrõlmõştõr. Çiçek temasõ ayrõca park içinde eğlenceli bir metafor olarak da 
düşünülebilecektir. 
Sinerama: Farklõ film gösterilerinin yer aldõğõ iki salonun pre-show bölgeleri kapõ, 
dekor ve õşõk efektleri ile temalandõrõlarak, animatör ve operatörlerin pre-show 
scriptlerini uyguladõğõ interaktif canlõ tiyatro sahnesi haline dönüştürülmüştür. Mevcut 
gösterimde bulunan fimler ile uyumlu �Eskimo� ve �1950�lerde Polisiye� gösterileri 
ünitenin eğlence değerini yatõrõm gerektirmeden artõrmõştõr.  
Curcunel: Ünite teknik olarak elden geçirilmiş, laser, sis ve ayna efektleri ile de 
donatõlarak animatörler eşliğinde eğlenceli bir yolculuk haline dönüştürülmüştür. 
Böylece en önemsiz ünite olarak tanõmlanan curcunel, en eğlenceli ünitelerden biri 
haline dönüştürülerek eğlence değerini minimum maliyetle artõrmak mümkün 
olabilmiştir. 



YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI 

• Satõş ekibinin içselleştirilmesi 
2000 yõlõ son yarõsõnda deneme kapsamõnda outsource yolu ile sağlanmaya başlanan 
İstanbul içi satõş faaliyetleri, koordinasyon ve performans açõsõndan yetersiz 
bulunarak, faaliyetleri yürüten 10 kişilik kadronun bünye içine alõnmasõ ile inhouse 
gerçekleştirilmeye başlanmõştõr.  

• Kadro el kitabõ: 
Mevcut organizasyon yapõsõ, yalõn biçim az kurmay modeli esas alõnarak gözden 
geçirilmiştir. Genel Müdürlüğe bağlõ 8 kurmay fonksiyon 3�e indirilmiş, çok sayõda ve 
dağõnõk olarak tanõmlanmõş olan orta ve alt düzey fonksiyonlar da 7 Yöneticilik altõnda 
toplanmõştõr. Görev tanõmlarõ gözden geçirilerek görev, çok fonksiyonlu hale 
getirilmiş ve 65 görev unvanõ 44 görev unvanõ halinde daraltõlmõştõr.  

• Esnek yapõlanma: 
Organizasyon yapõsõnõn daha esnek bir hale getirilmesi ile görevlerin part time 
kadrolara yönlendirilebilmesi sağlanmõş ve park içi ziyaretci yoğunluğunun düşük 
olduğu dönemlerde daha dar kadro ile hizmet sunabilme becerisi geliştirilmiştir. Bu 
tedbirlerin sonucu olarak 96 full time personel 65 full time personel düzeyine 
düşürülebilmiştir. Hizmet alõmõ yolu ile sağlanan housekeeping ve güvenlik 
hizmetlerinin de  part time dönüşümü sağlanabilmiştir.  

• Ücretlendirme: 
Çalõşanlarõn iş yükünün kõyaslamalõ olarak ölçülememesi, ücretlendirme alanõnda 
dengesizliklere yol açmakta, bu da işgörenler arasõnda gereksiz motivasyon sorunlarõ 
yaratmaktadõr. Ücretlerin iş yüküne ve performansa dayalõ olarak saptanmasõ 
sağlanmõş ve sonuçlar bir faktör puan planõ haline getirilmiş ve yeni ücret artõşlarõ bu 
puan planõna endekslenerek personel arasõndaki ücret dengesizlikleri giderilmiştir.  

• Komite ve Proje Gruplarõ 
Organizasyon yapõsõ içinde proje esaslõ çalõşma gerektirebilecek faaliyetler çapraz 
fonksiyonel olarak oluşturulan proje gruplarõ aracõlõğõ ile yürütülerek bir yandan 
personelin kendini geliştirmesi sağlanmõş diğer yandan da özgün sorunlar kadro yapõsõ 
içinde çözümlenebilmiştir1. 

                                                 
1 2001 yõlõ içerisinde proje bazlõ çalõşma yapmak amacõ ile oluşturulan Proje Gruplarõ  şunlardõr: 

Tatilya Otoparklarõ'nõn Yeniden Düzenlemesi;  Tatilya Temalandõrmasõ Projesi;  Atatürk Etkinlikleri 
Projesi; Beşiktaş Spor Klübü Projesi: Food Court Alanlarõ Projesi;  Paşabahçe Satõş Mağazasõ; Kurum 
Kimliği Projesi;  Grup Satõşlarõnda Kullanõlan Ürün Paketlerinin Çeşitlendirilmesi; Gece Müdürlüğünün 
Gözden Geçirilmesi; WEB Sitesi Tasarõm, e- Ticaret Yönlendirme ve Geliştirme Projesi; Sanal ve 
Gerçek Alõşveriş Merkezleri Yapõlandõrma Projesi; Münferit Girişler için Parçalõ Giriş Projesi; Kapõ 
Giriş Sistemi Projesi; Görev Yetki ve Sorumluluklarõnõn gözden geçirilmesi; Personel Yönetmeliği 
Projesi. 

 



SONUÇ  
Kronik ziyaretci gerilemesi ve 
ekonomik krizin yarattõğõ daralma 
sonucu ziyaretci sayõlarõnõn 
olağanüstü azaldõğõ bir dönemde 
işletmenin gizil potansiyelini 
devreye alma konusunda analitik 
yaklaşõmlarõn desteği, beklenenin 
de üzerinde olabilmektedir. Tatilya 
deneyimi, bir yandan maliyetlerde 
azalma sağlanõrken diğer taraftan 
da değer ve kalite artõşõ ile önemli 
performans artõşõ sağlanabileceğini göstermektedir. 2001 yõlõ içinde gerçekleştirilen 
uygulamalar sonucu 56.000 kişilik fazla ziyaretci kazanõlmõş olup bu değer 2002 yõlõ Ağustos 
ayõ dahil 180.000 ziyaretci olmuştur.  

Uygulamanõn esas başarõsõ sağlanan performans artõşõnõn kalõcõ olmasõ ve ana hedef olan 
toplumda vazgeçilmez kõlõnmanõn temel taşlarõnõ oluşturmasõdõr. Bir işletmenin canlõ bir 
organizma olarak düşünülmesi halinde başlangõç koşullarõnõn yüksekliği, ileri dönemlerde 
gerçekleştirilebilecek başarõ düzeyinin de işaretcisi olacaktõr.  

 

 

 

 

 

Eylül 2000 - Eylül 2002 yõllarõ 
Aylõk Ziyaretci Sayõlarõ
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