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ÖZET 

Turizm sektöründe sunulan sıradanlaşmış hizmetler beklentileri değişen 

turistlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama da yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 

turizm işletmeleri deneyimler aracılığıyla farklılaşarak turistlerin beklentilerini 

karşılamaktadır. Hizmetler de olduğu gibi deneyimlerin de sıradanlaşmasını 

önlemek amacıyla farklı deneyimler sunan temalı konaklama işletmeleri 

oluşmakta ve turistlerin farklılık arayışlarına cevap verebilen bu işletmelerin 

sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Farklı deneyimler sunan temalı konaklama 

işletmelerinden birisi de suyun üzerinde teknede veya gemide konaklama 

teması ile hizmet sunan botellerdir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunmayan 

ancak Avrupa’da nehir kenarlarındaki şehirlerde sıkça karşılaşılan, nehir 

kenarında sabitlenmiş bir teknede veya gemi de konaklama imkânı sunarak 

turistlere farklı deneyimler sağlayan boteller ele alınmıştır. Türkçe literatüre 

katkı sağlamak amacıyla literatür taramasından oluşan bu çalışma derleme 

niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, deneyim, temalı konaklama işletmeleri, botel. 

 

 

ABSTRACT 

Services offered which are ordinary in the tourism sector remain inadequate to 

meet the changing demands and needs of tourists expectations. For this reason, 

tourism enterprises differentiate to meet the expectations of tourists through 

varying experiences. As is the case with services, there are a number of 

themed accommodation companies offering different experiences in order to 

prevent the ordinaryization of experiences and the number of these businesses 

that can respond to the search for such experiences by tourists is increasing 

day by day. One of the themed accommodation enterprises offering different 

experiences is the botels that provide service on a boat or on board a ship . In 

this study, botels that are not available in Turkey but frequently encountered in 

riverside cities in Europe, which provide different experiences for tourists by 

offering accommodations on a boat or ship fixed on the river side were 

discussed. This study, which consists of compilation of literature review in 

order to contribute Turkish literature. 

Keywords: Tourism, experience, themed accommodation facilities, botel. 
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GİRİŞ  

Günümüzde turistler seyahatleri boyunca yalnızca hizmet almak yerine farklı ve unutulmaz 

deneyimler yaşamayı istemektedirler. Deneyim arayan turistlerin bu beklentilerini 

karşılamak için işletmeler de yalnızca hizmet sunmak yerine turistlere eşsiz deneyimler 

yaşatmaktadırlar. Deneyimleri turistik ürün kullanımı sonucu turistin edindiği tüm 

izlenimler olarak tanımlamak mümkündür.  

Deneyimler metalar, mallar ve hizmetlerden sonra dördüncü bir ekonomik sunu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Deneyimler kendinden önce gelen hizmetlerin sıradanlaşarak 

bireylerin istek ve beklentilerini karşılama konusunda yetersiz kalması sebebiyle ortaya 

çıkmıştır. Hizmetlerde olduğu gibi deneyimlerin de sıradanlaşmasını önlemek için 

işletmelerin farklılaşarak turistlere yeni deneyimler sunmaları gerekmektedir. İşletmelerin 

yenilik ve farklılık arayışına girmeleri neticesinde temalı konaklama işletmeleri ortaya 

çıkmıştır.  

Temalı konaklama işletmeleri bir konusu olan ve benimsediği konuya ilişkin turistlerin 

unutulmaz deneyimler yaşatan konaklama işletmeleri olarak tanımlanmaktadır. Farklılık 

arayan turistlerin beklentilerine cevap verebilecek niteliklere sahip temalı konaklama 

işletmeleri turistlere farklı konaklama imkânları sunmaktadır. Örneğin turistler suyun 

altında yer alan, buzdan yapılmış ya da tarihi bir yapı örnek alınarak oluşturulmuş 

birbirinden farklı mimari tarzlara sahip konaklama işletmelerinde konaklama imkânına 

sahiptirler. Turistlere farklı bir şekilde konaklama imkânı sunana temalı konaklama 

işletmelerinden biri de botellerdir. 

Boteller nehir taşımacılığının yoğun olduğu bölgelerde sıkça karşılaşılan bir konaklama 

işletmesidir. İşlevini yitirmiş olan, iskelede sabitlenmiş bir şekilde bulunan ve otel olarak 

hizmet veren gemilere veya teknelere botel denmektedir. Derleme niteliğinde olan bu 

çalışmada deneyim ve turizm ilişkisi, turistlere teknede veya gemide konaklama temasıyla 

hizmet sunan ve farklılık arayan turistlerin beklentilerini karşılayabilecek özelliklere sahip 

bir temalı konaklama işletmesi olan boteller ele alınmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Deneyim ve Turizm 

Pazarlama bakış açısıyla tüketicilerin artık yalnızca mal ve hizmetlerin dağıtımını ve 

tüketimini istemediklerini belirten Walls, Okumuş, Wang ve Kwun (2011: 10)  

tüketicilerin mal ve hizmetlere eşlik eden eşsiz deneyimler yaşayabilecekleri tüketimler 

istediklerini belirtmektedir. İşletmelerin, ürünlerle birlikte sunulan hizmetlerden ziyade 

rekabetin küreselleşmesi ve yoğunlaşması nedeniyle müşterilere deneyim sağlama çabasına 

girdikleri belirtilmektedir (Yapraklı ve Keser 2016: 20). Benzer şekilde turizm sektöründe 

de turistlerin artık yalnızca mal ve hizmet yerine mal ve hizmetlerden yararlanılarak 

unutulmaz deneyimler yaşamak istediklerini söylemek mümkündür. Turizm sektöründeki 

hızlı gelişimin sektörün rekabetçi olmasına neden olduğunu belirten Ali, Hussain ve 

Ragavan (2014: 274) gelişimin aynı zamanda hizmet sağlayıcılarını müşteriler için 

unutulmaz deneyimler sunmaya zorladığını belirtmektedir. İşletmelerin değişen müşteri 

istek ve beklentilerini karşılayarak rakipleri ile rekabet edebilmek için eşsiz ve unutulmaz 

deneyimler sunmaya çalıştıklarını söylemek mümkündür. 

Deneyimler çevre ile satın alınan mal ve hizmetlerin birleşimi sonucunda tüketiciler için 

oluşan toplam çıktı olarak ele alınmaktadır (Yuan ve Wu, 2008: 387). Holbrook ve 

Hirschman, Pine ve Gilmore ile Schmitt deneyim kavramını literatürde ilk kullanan kişiler 
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olarak dikkat çekmektedir (Güney, 2015: 12; Yetiş, 2015: 91).Morgan (2007: 366) tüketici 

davranışları literatüründeki deneyim kavramının geçmişinin Holbrook ve Hirschmann 

tarafından 1980’lerde yazılan makaleye dayandığını belirtmiştir. Gentile, Spiller ve Noci 

(2007: 396) kavramın 1990’larda Pine ve Gilmore tarafından yazılan “Deneyim 

Ekonomisi” kitabı ile daha fazla ön plana çıktığını ifade etmektedir. Pine ve Gilmore 

deneyimlerin yeni bir ekonomi oluşturduğunu belirtmektedir. Holbrook ve Hirschman 

(1982: 132) deneyimi; hayal gücünü, duyguları ve eğlenceyi takip etmeye yönelik bir olgu 

olarak tanımlanmaktadır.  Pine ve Gilmore deneyimi müşteriler tarafından eşsiz, unutulmaz 

ve sürdürülebilir bulunan tekrarlanan ve şevkle ağızdan ağıza tanıtımının yapılabileceği 

yaşantılar olarak tanımlamıştır (Walls vd., 2011: 11). Deneyimi bireylerin çeşitli amaçlarla 

katıldıkları faaliyetler ya da satın aldıkları ürünler aracılığıyla elde ettikleri eşsiz ve akılda 

kalıcı yaşantılar olarak tanımlamak mümkündür. Schmitt (1999: 60) ise deneyimi 

kendiliğinden oluşmayan tam aksine kimi etkiler sayesinde oluşan ve geneli etkisi altına 

alan özel olaylardır şeklinde tanımlamıştır. Pine ve Gilmore (1999: 11) deneyimlerin 

işletmelerin bilinçli bir şekilde müşteri ile etkileşimde bulunabilmek için sahip olduğu 

hizmetleri sahne, malları ise dekor veya aksesuar olarak kullanması ile oluştuğunu 

belirtmektedir.  

Deneyimleri turizm faaliyetlerine katılım sonucunda bireyin aklında kalanlar olarak 

tanımlamak mümkündür.  Turist deneyimlerinin satın alınamayacağını ve deneyimlerin 

yalnızca turistlerin zihninde var olduğunu belirten Andersson (2007: 46) işletmelerin 

yalnızca turistlerin deneyim elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları gerekli unsurları 

sağladıklarını ifade etmektedir. Bu anlamda turizm işletmelerinin otel odası, ulaştırma 

araçları biletleri gibi gerekli unsurları sunduğunu ve turistlerin bu unsurları bir araya 

getirerek deneyim elde ettikleri söylenebilir. Deneyimlerin turizm ürününün kullanılması 

sonucu oluştuğunu belirten Oral ve Çelik Yetim (2014: 472) deneyimlerin aynı zamanda 

turizm ürününü zenginleştirdiğini ifade etmektedir. Bireyin seyahati süresinde birçok farklı 

turistik ürünü kullandığı ve dolayısıyla deneyim elde ettiği düşünüldüğünde turistlerin tüm 

deneyimlerinin olumlu ve akılda kalıcı olması gerektiği söylenebilir. 

Olumlu ve akılda kalıcı turizm deneyimlerini gerçekleştirilen faaliyetten sonra olumlu bir 

şekilde hatırlanan deneyimler olarak tanımlayan Komppula, Ilves ve Airey (2016: 523) 

tüm turist deneyimlerinin akılda kalıcı olmadığını belirtmektedir. Deneyim sunan 

işletmenin olumlu bir şekilde hatırlanması için sunulan deneyimlerin akılda kalıcı olması 

gerektiği söylenebilir. Turist deneyimlerinin günlük deneyimlerden çok akılda kalıcı 

deneyimler olarak ele alındığını belirten Quan ve Wang (2004: 297), uyumak ve yemek 

yemek gibi destekleyici deneyimlerden ziyade zirve deneyimler turist deneyimi olarak ele 

alındığı için konaklama ve ulaşım deneyimleri gibi destekleyici deneyimlerin göz ardı 

edildiğini ifade etmektedir. Deneyimin tiyatro oyunu gibi bir ürünü içerebileceğini belirten 

Sundbo ve Darmer (2008: 1) bir deneyimin aynı zamanda bir restoranda yemek yemek gibi 

ürünün tamamlayıcısı olabileceğini ve hatta üçüncü bir şık olarak deneyimin tüm hepsini 

kapsayabileceğini belirtmektedir. Giderek artan bir şekilde turistlerin destekleyici ve 

ikincil deneyimler olarak görülen hizmetlerde daha yüksek standartlar talep ettiklerini ve 

günlük deneyimlerle birlikte zirve deneyimlerin toplam tüketim deneyimlerinin bir parçası 

olduğunu ve bu nedenle turist deneyimlerinin tamamen tüketim deneyimleri ile ilgili 

olduğunu ifade etmektedir (Quan ve Wang, 2004: 298).  Buna göre deneyimlerin tüketimin 

her aşamasını kapsadığı söylenebilir. 

Deneyim yoğun bir sektör olan turizm sektöründe müşterilerin memnuniyet verici 

deneyimler aradığı ve bunun için ödeme yaptığı belirtilmektedir (Sorensen ve Jensen, 

2015: 337). Bu nedenle müşterilerin beklentilerine uygun olarak turizm sektöründe 
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unutulmaz ve memnuniyet verici deneyimler sunmanın önemli olduğu söylenebilir. Zhang, 

Dewald ve Neirynck (2009: 77) deneyimlerin tüketici davranışlarının anlanmasında kilit 

rol oynadığını belirtmektedir. Barnes, Mattsson ve Sorensen (2016: 287) ise geçmiş 

deneyimlerin turistlerin öngörülen davranışları da dâhil olmak üzere mevcut durumu 

anlamak için çok önemli olduğunu belirtmektedir. Deneyimlerin turistlerin davranışları 

üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle olumlu deneyimlerin memnuniyetle 

sonuçlanarak turistlerin gelecekteki satın alma davranışlarını etkileyeceğini söylemek 

yanlış olmaz. Servidio ve Ruffolo (2016: 152)anıların turistin bir destinasyonu tekrar 

ziyaret edip etmeyeceğine karar verme sürecinde en önemli bilgi kaynağı olduğunu 

belirtmektedir.  

İşletmeler için hayati öneme sahip olan turizm işletmeleri tarafından sahnelenen 

deneyimlerin turistlerde memnuniyet yaratması gerektiğini belirtebiliriz.  Deneyim 

sahnelemek isteyen işletmelere yol göstermesi için Pine ve Gilmore tarafından beş ilke 

belirlenmiştir. Pine ve Gilmore’a (1998: 102-104) göre deneyimler temalaştırılmalı, 

izlenimler pozitif işaretlerle uyumlaştırılmalı, negatif işaretler yok edilmeli, hatıralık 

eşyalar kullanılarak deneyimler hatırlanabilir hale getirilmeli ve deneyim sağlanırken beş 

duyuya hitap edilmelidir. Belirlenen beş ilke ile istek ve beklentileri değişerek yenilik 

aramaya başlayan turistlere deneyimlerin akılda kalıcı şekilde sunulmaya çalışıldığı 

söylenebilir. Buna göre turistlerin günümüzde farklı istek ve beklentileri sahip olması 

sebebiyle işletmelerin mevcut stratejilerini değiştirerek deneyimlere daha fazla ağırlık 

vermeye başladıkları belirtilebilir. Turistlerin yenilik arayışları konaklama sektörünü 

mimari açıdan da etkileyerek turistik tüketicilerin birden fazla ihtiyacına cevap verebilecek 

nitelikte olan temalı otellerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Özen, 2009: 55-56). 

Konaklama İşletmelerinde Tema Kullanımı 

Ekonomik çıktıların zamanla günümüze kadar farklı şekillerde karşımıza çıktığı 

söylenebilir. Ekonomik sunuların evrimini açıklamak için bir sınıflandırma yapıldığını 

belirten Yuan ve Wu (2008: 389) ekonomik sunuların metalardan mallara, mallardan 

hizmetlere ve hizmetlerden deneyimlere doğru geliştiğini belirtmektedir. Pine ve Gilmore 

(1998: 97) metalar, mallar, hizmetler ve deneyimlerden oluşan ekonomik değerin dört 

evresini açıklarken deneyimlerin, hizmetler kendinden önce gelen ürünlerde olduğu gibi 

sıradanlaşmaya başladığında ortaya çıktığını belirtmiştir. Buna göre ekonomik sunuların 

toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. Metaların, malların ve 

hizmetlerin artık müşterileri memnun etmek için yeterli olmadığını belirten Gao (2012: 21) 

rekabet ortamında işletmelerin deneyimler yolu ile farklılaşmaları gerektiğini 

belirtmektedir.  

Turistlerin farklılık ve yenilik arayışlarının turizm işletmelerini turistlere eşsiz deneyimler 

sunarak farklılaşmaya ittiği söylenebilir. Çetin (2012: 103) deneyimlerin önemli bir turizm 

ürünü haline geldiğini ve turizmin deneyimlerin sahnelenmesinde önde gelen sektörlerden 

birisi olduğunu belirtmektedir. Konaklama işletmelerinin müşterilerine benzersiz 

deneyimler sunabilmek için ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insan, fiziksel olanaklar ve 

işlem yönetimi gibi unsurlardan oluşan pazarlama karması elemanlarını deneyim ile 

zenginleştirdikleri ifade edilmektedir (Çelik, 2013: 101). 

Her geçen gün talepleri değişime uğrayan turistlerin, konaklama işletmelerinde kendilerini 

daha iyi hissedebilmek için daha fazla beklenti içinde oldukları ve farklı bir deneyim 

yaşamayı talep ettikleri görülmektedir (Topaloğlu, 2013: 53). Farklılık arayışı içinde olan 

turistlerin beklentilerini karşılayabilmek için turizm işletmeleri temalardan 

yaralanmaktadırlar. İşletmelerin deneyimlere uygun bir tema geliştirmeleri gerektiğine 
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vurgu yapan Sundbo ve Darmer (2008: 112) deneyimlerin başarılı bir şekilde 

temalandırılmasının temelinde deneyimin ne şekilde çekici ve büyüleyici olacağının 

belirlenmesinin yer aldığını ifade etmektedir. Farklılık beklentisi içinde olan turistlerin bu 

beklentilerini karşılayabilmek için işletmelerin deneyimlere yoğunlaştığını ancak zaman 

içinde turistlerin farklı deneyimler beklemesi sebebiyle temalandırma yoluna gidildiği 

görülmektedir. Bu nedenle işletmelerin aynı zamanda yenilikçi olmaları gerektiğini 

söylemek yanlış olmaz.  

Turizm sektörünün varlığını devam ettirebilmek için farklı arayışlar içine girdiğini ifade 

eden Akkaya ve Usman (2011: 69) bireylerin tercihlerinde meydana gelen değişimler 

sonucunda temalı otellerin ortaya çıktığını ifade etmektedir. Temalı otellerin, hizmetlerin 

sıradanlaşması sebebiyle ortaya çıkan deneyimlerin hizmetler gibi sıradanlaşmasını 

önlemek amacıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Temanın tüketicilerin izlenimlerini organize 

etmelerine yardımcı olduğunu ve faaliyetin hatırlanma oranını arttırdığını belirten Agapito, 

Valle ve Mendes (2014: 226) tema olmadığında ise yaşanılan deneyimleri hatırlamanın zor 

olduğunu ifade etmektedir. Buna göre temaların deneyimlerin sıradanlaşmasını önlemek ile 

birlikte bireylerin daha akılda kalıcı deneyimler elde etmelerini sağladığı söylenebilir. 

Turistlerin istek ve beklentilerini karşılayabilmek için konaklama işletmeleri de 

farklılaşmaya giderek tema kullanabilmektedirler. Temalı ürün uygulaması işletmeler için 

farklılaştırma stratejisi olarak ta değerlendirilebilir. Çeltek (2010: 93) müşteri 

deneyimlerinin oluşmasında önem arz eden temaların işletmeleri rakiplerinden ayırarak 

onların fark yaratmalarına yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Temaya sahip otellerin 

turistlerin farklılık arayışlarına en iyi şekilde cevap verebilecek niteliklere sahip olduğu 

ifade edilmektedir (Karasakaloğlu ve Zengel, 2012: 98). Temalandırmanın dünyadaki en 

geniş uygulama alanının oteller olduğunu belirten Özen (2009: 59) ise, temalı otellerin 

konusu olan otel olarak tanımlandığını ifade etmektedir. 

Deneyimlerin akılda kalıcı olması için tüketimin her aşamasında elde edilen deneyimin 

hayranlık uyandırması gerektiğini belirten Güzel (2012: 61) deneyimlerin hatırlanabilir 

olması için bireylerin etrafında izlenim oluşturabilecekleri bir deneyim teması 

oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir. İşletmelerin tek bir tema belirleyebileceği gibi 

birden fazla tema belirleyerek farklı özelliklerini yansıtabileceği belirtilmiştir (Schmitt ve 

Simonson, 2000: 179). Örneğin konfor teması belirleyen bir konaklama işletmesi 

işletmenin içindeki tüm unsurlarla birlikte bu temayı destekleyerek turistleri en konforlu 

tatili yaşayacakları şeklinde yönlendirebilir. Farklı mimarı tarzlara sahip olan ve hatta 

kişiye özel odaların tasarlandığı temalı oteller farklılık arayan turistlerin ilk tercihi olmakta 

ve kişilerin kendilerini özel hissetmesini sağlamaktadır (Özen, 2009: 59).   Temalı 

alanların turizm araştırmacılarının dikkatini çektiğini belirten Weaver (2011: 19) bu 

alanların eğlencenin, rekreasyonun ve perakendeciliğin bir arada bulunduğu alışveriş, 

kumar veya yeme-içme gibi tüketim odaklı faaliyetler için bir ortam sağladığını ifade 

etmektedir. 

Dünya’daki ilk temalı otelin 1950’de Las Vegas’ın Nevada çölünde Walt Disney 

tarafından kurulduğu, görsel unsurlara önem verilen otelin Las Vegas’ta yer alan kumar 

turizmine yönelik diğer otellerden farklılaştırıldığı belirtilmektedir (Topaloğlu, 2013: 55). 

Türkiye’de bulunan ilk temalı otelin ise Topkapı Sarayı örnek alınarak yapılan Topkapı 

Palace Oteli olduğu belirtilmektedir (Güzel, 2014: 9). Dünya’daki ve Türkiye’deki ilk 

örneklerden sonra temalı otellerin yaygınlaştığı söylenebilir. Dünya’nın farklı yerlerinde 

yer alan temalı otellere Kanada’da bulunan buzdan yapılan Hotel de Glace isimli işletme, 

hapishaneden otele dönüştürülen Malmaison Oxford Castle, suyun altında konaklama 

temasıyla hizmet sunan İsveç’te bulunan UtterInn Otel, Meksika’da bulunan ve boğa 
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güreşi arenasından dönüştürülen Quinta Real Zacatecas isimli işletme ve cennet temasına 

sahip Antalya’da bulunan Adam&Eva Oteli örnek verilebilir.  

Temalı otellere verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere bu otellerin tarihi mekânlar örnek 

alınarak, özgün bir tema belirlenerek ya da işlevsel kalmış yapılara tekrar işlev 

kazandırılması ile oluşturulabilmektedir. Buna göre Topkapı Palace tarihi bir simge örnek 

alınarak inşa edilmiş bir temalı konaklama tesisi iken Kanada’da yer alan buzdan yapılmış 

oteller özgün, yaratıcı ve yeni bir tema oluşturularak inşa edilmiş temalı konaklama 

tesislerine örnek verilebilir. Son olarak eski bir yapıya işlev kazandırılarak oluşturulan 

işletmelere ise boğa güreşi arenasından ya da hapishaneden otele dönüştürülen konaklama 

işletmeleri örnek gösterilebilir.  Tekneden veya gemiden otele dönüştürülerek hizmet veren 

boteller de eski bir yapıya işlev kazandırılarak oluşturulan temalı konaklama işletmelerine 

örnek teşkil etmektedir.  

Botel 

Konaklama işletmelerini, turistlerin sürekli ikamet ettikleri yerler dışındaki destinasyonlara 

gerçekleştirdikleri seyahatlerde konakladıkları işletmeler olarak ele almak mümkündür.  

Usta (2016: 41) tarafından konaklama işletmeleri insanların konaklama, beslenme ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılayan, birinci derecedeki turizm işletmeleri arasında yer alan, turistik mal 

ve hizmetlerin üretimini sağlayan ve turizm olayına bağlı olarak ortaya çıkan işletmeler 

olarak tanımlamıştır.  

Konaklama işletmelerinin asıl fonksiyonun turistlerin seyahat ettikleri destinasyonlarda 

konaklama, yeme içme vb. ihtiyaçlarını karşılamak olsa da bu işletmelerinin zaman 

içerisinde turistlerin yenilik arayışları sebebiyle farklılaştığı söylenebilir. Bireylerin ihtiyaç 

ve beklentilerinde meydana gelen değişimlerle paralel olarak konaklama işletmelerinin de 

değiştiğini belirten Altun ve İnceoğlu (2006: 92) bu durumun turizm ürünlerinin 

çeşitlenmesine sebep olduğunu belirtmektedir. Farklı istek ve ihtiyaçlara sahip turistlerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak temalı oteller, tatil köyleri, butik oteller, termal 

oteller gibi farklı ihtiyaçları gidermeye yönelik konaklama tesislerinin ortaya çıktığı 

söylenebilir. Temalı oteller kapsamı altında ele alınabilen boteller de bu kapsamda 

değerlendirilebilmektedir. 

Boteller konaklama hizmetlerinin sunum şeklinin farklı olduğu alternatif konaklama 

işletmesi çeşitlerinden biridir. Ana amacı turistlere unutulmaz deneyimler yaşatmak olan 

botellerin teknede konaklama temasıyla turistlere hizmet verdiği görülmektedir.  Botelleri 

kısaca otel olarak işlev gören gemiler veya tekneler olarak tanımlayan Heyns, Boekstein ve 

Spencer (2000: 43) botellerin özellikle nehir taşımacılığının yoğun olduğu ülkelerde 

popüler olan bir konaklama biçimi olduğunu belirtmektedir. Botel tipi konaklama 

işletmelerinin Karadeniz’den Baltık Denizi’ne kadar olan bölgede özellikle Avrupa’daki 

içerisinden nehir geçen şehirlerde yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Seyahat, 

Turizm ve Konaklama sözlüğüne göre botel, kalıcı olarak demirlenmiş bir gemide veya 

teknede alışılmış otel imkânlarını ve hizmetlerini sunan bir konaklama işletmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Medlik, 2003: 25). 

Bilindiği üzere açık deniz kruvaziyerlerin dışında nehirlerde benzer hizmet veren nehir 

kruvaziyerleri yani nehir yolcu tekneleri turizme hizmet vermektedir. Tuna Nehri, Volga 

Nehri ve Ren Nehri gibi Avrupa’nın büyük nehirlerinde ve özellikle Mısır’da Nil Nehrinde 

konaklamalı tur tekneleri olarak ifade edilen nehir yolcu teknelerinin turistler tarafından 

sıkça tercih edildiği söylenebilir. Özellikle sahip oldukları tarihi ve kültürel çekim 

unsurları nehirlerin kenarlarındaki şehirleri çekici kılmaktadır.  Bu nedenle, aynı odada 
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farklı destinasyonları rahat ve esnek tur programlarına katılarak ziyaret etme fırsatı sunan 

nehir teknelerinin tercih edildiği söylenebilir. 

Farklı destinasyonları ziyaret ederek seyahat etmeyi tercih etmeyen turistlerin, nehir 

kenarlarındaki turistik kentlere yaptıkları ziyaretlerde şehrin nehirle olan bağlantısından 

yararlanmak ve tekne ortamında farklı bir konaklama deneyimi yaşamak için sabit 

teknelerde konaklamayı tercih etmeleri botellere yönelik talebi oluşturmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında boteller, genellikle belirli bir nehir kenarında veya limanda sabit olarak duran 

ve hareket etme özelliği olmayan kabinli konaklama ve yeme-içme imkânı sunan 

teknelerdir. Otele dönüştürülmüş yüzer tekne olarak ifade edilen 

(https://www.terimleri.com) botel kavramı boat hotel kavramının kısaltılmış ifadesidir.  

Boteller artık kullanımda bulunmayan nehir taşımacılığında kullanılan gemilerin ya da 

teknelerin kalıcı olarak iskeleye demirlenmesi sonucu oluşmaktadırlar. Şehirlerin nehrin 

etrafında geliştiği için nehir kenarına demirlenen botellerin merkezi bir konumda 

bulunduğu görülmektedir. Prag, Budapeşte ve Amsterdam başta olmak üzere, nehirle 

bağlantısı olan şehir merkezlerinde boteller görülebilir. Nehirde yer alması ve şehrin 

merkezinde bulunması sebebiyle botellerin güzel manzaralara sahip olduğu söylenebilir. 

Farklılık arayan turistlerin bu isteklerini karşılayabilecek niteliklere sahip olan boteller, 

turistlere suyun üzerinde bir teknenin veya geminin içinde konaklama deneyimi 

sunmaktadırlar. Botellerin konaklama hizmetinin yanı sıra temel yeme-içme hizmetlerini 

de sunduğu görülmektedir. Daha çok oda+kahvaltı pansiyon tipi hizmet sunan botellerin 

gemi deneyimini destinasyon değiştirmeden yaşamak isteyen turistlerin tercih ettiği 

söylenebilir. 

Booking.com rezervasyon sitesindeki botellerde konaklayan turistlerin yorumlarına 

bakıldığında botellerin tercih edilme nedenleri de görülebilmektedir. Örneğin Prag’da 

bulunan Botel Albatros için “Sabit bir geminin kamarasında kalmak değişik ve keyifli bir 

deneyim. Yürüyerek birçok yere ulaşılabiliyor.” yorumu yapılmıştır (www.booking.com
a
).  

Botel Racek için “Nehir kıyısında bir gemide konaklamak ilginç ve hoştu. Sabah uyanınca 

gördüğümüz nehir manzarası, ördekler, kuğular ve martılar harikaydı.” yorumu yapılmıştır 

(www.booking.com
b
). Botel Matylda için ise “Şehir merkezinde bir teknede konaklamak 

eşsiz bir deneyim” yorumu yapılmıştır (www.booking.com
c
). Örnek olarak alınan 

yorumlardan da anlaşılacağı üzere turistlerin botelleri özellikle sahip oldukları tasarım, 

manzara ve konum vasıtasıyla yaşattıkları deneyim sebebiyle tercih ettikleri söylenebilir. 

Turistlerin konakladıkları botellerde memnun olmadıkları durumların botelin temasıyla 

bağlı olmayan temizlik ve botelde sunulan yiyecekler gibi konulardan kaynakladığı 

görülmektedir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Turistlerin farklılık ve yenilik arayışlarına turizm işletmeleri turistlere eşsiz deneyimler 

sunarak cevap vermektedirler. Hizmet sunmanın yetersiz kaldığı turizm sektöründe 

işletmeler deneyimlerden yararlanarak farklılık yaratmaktadırlar. Turistlerin beklentilerinin 

değişmesi tüm turizm işletmelerinde olduğu gibi konaklama sektörünü de değişikliğe 

itmektedir. 

Unutulmaz deneyimler yaşamak isteyen turistlerin beklentilerini karşılamak amacıyla 

konaklama işletmelerinin mimari açıdan değişiklik gösterdiği ve temalı konaklama 

işletmelerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Temalı konaklama işletmelerinin farklı 

şekillerde ortaya çıktığı bilinmekle birlikte bu işletmeler boteller gibi işlevini yitirmiş 

http://www.booking.com/reviews/cz/hotel/botel-albatros.tr
http://www.booking.com/reviews/cz/hotel/boat-matylda.tr
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yapılara tekrardan işlev kazandırılarak da oluşturulabilmektedir. Boteller sahip oldukları 

tema aracılığıyla turistlere farklı konaklama seçeneği sunmaktadır.  

Nehir taşımacılığın güçlü olduğu ülkelerde konumlandırılmış boteller alternatif bir 

konaklama işletmesi türüdür. Tekne ortamını seven ancak farklı destinasyonlarda tekne ile 

geceleme yapmak yerine bir şehirde daha fazla zaman geçirmek ve tekne deneyimini 

yaşamak isteyen turist tiplerinin botellerde konaklamayı tercih ettikleri söylenebilir. 

Avrupa’da yaygın olan nehir tekneleri kullanılarak boteller faaliyete geçmektedir. Bu 

nedenle küçük ölçekli temalı oteller olarak değerlendirilmektedir. Nehirler açık denizlere 

göre çok sakin olduğu için sabitlenmiş tekne olan boteller nehirlere uygun ürün türüdür. 

Türkiye gibi denize sınırı olan ülkelerin açık deniz limanlarında olası olumsuz hava 

koşullarının zaman zaman çok sertleşmesi nedeniyle botel türü işletmelerin tercih 

edilmediği söylenebilir. Ülkemizde mavi turlarda kullanılan tekneler botellere benzer 

hizmet sunma potansiyeline sahiptiler. Ancak bu tekneler deniz sezonunda gezerek hizmet 

vermektedirler. Mavi tur teknelerinin olduğu kentlerin resort destinasyonlar olması 

nedeniyle sezon dışı turist çekememeleri de botel tipi konaklama tesislerinin oluşmasına ve 

yaygınlaşmasına imkân vermiyor olabilir.  

Türkiye’de botel işletmelerinin potansiyeli hem arz hem de talep açısından araştırılabilir. 

Özellikle mavi tur teknelerinin botel türü işletmeler için ne derece uygun oldukları da 

araştırılması gereken bir durumdur.  
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