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Özet-Sanayi devriminden sonra ilk adı "Refah sekreterliği" olan personel yönetimi günümüzde bazı işletmelerde personel 

yönetimi, bazı işletmelerde ise insan kaynakları yönetimi adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer işletmelerde 

olduğu gibi, konaklama işletmelerinde de personel yönetimi birimi sanayi devriminden beri personelle ilgili kayıtları tutmaya 

devam etmektedir. Personel yönetiminin personelin maaşıyla birlikte, sosyal haklarından ödül ve cezalarına kadar personeli 

ilgilendiren tüm hususların kayıtlarını tutmak asli görev ve sorumlulukları arasındadır. 21.Yüzyılda özellikle birçok kişinin 

askere alındığı ikinci dünya savaşıyla birlikte ortaya çıkan personel sıkıntısı, işletmelerin personelin ve personel yönetiminin 

öneminin farkına varmalarını sağlamıştır. Gelinen bu noktada; personel yönetimi tabelaları insan kaynakları olarak 

değiştirilmiş, bu birimin fonksiyonları artırılmış, hizmet içi eğitimler, sosyal hakların genişletilmesi, kariyer yönetimi, 

duygusal zeka, motivasyon gibi birçok konu gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda, konaklama işletmelerinde, geleneksel 

personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş hızlanmıştır. Ancak, maalesef turizm sektöründe yaşanan krizler, 

istikrarsızlık, sezonluk çalışma gibi birçok husus konaklama işletmelerindeki personel sayısını ve kalitesini azaltmış ve turizm 

eğitimi almış kişilerin başka sektörlere geçmesine sebep olmuştur. Konaklama işletmelerindeki insan kaynakları yönetimleri, 

artık gerçek anlamda yerine getirmesi gereken fonksiyonlarını yerine getiremez duruma düşmüştür. Sonuç olarak, personel 

yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş özde değil sözde kalmıştır. Bununla birlikte; sanayideki hızlı gelişmeler 

sanayi 1.0'dan sanayi 4.0'a kadar gelinmesine sebep olmuştur. Sanayi 4.0 kapsamında birçok sektörde dijital dönüşüm, 

otomasyon sistemleri, yapay zeka, robotik gelişmeler gibi konular gündeme gelmiş ve yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştır. 

Daha insan kaynakları yönetimi sağlıklı bir şekilde uygulanamazken, yapay zekâlı robotlar konaklama işletmelerinde insan 

kaynağının yerini almaya başlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; konaklama işletmelerindeki personel biriminin geçmişi, 

bugünü ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak ve sanayi 4.0 

çerçevesinde insan kaynakları yönetimi ve işgörenler hakkında geleceğe dair öngörülerde bulunmaktır. Araştırmada; 

literatürden yararlanmak suretiyle insan kaynakları yönetiminin dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. İnsan 

kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını yerine getiremediği tespit edilmiştir. Turizm sektöründe yaşanan dalgalanmalar, 

savaşlar, krizler, ekonomik ve siyasi gelişmeler, istikrasızlık, personel sayısının azalması, eğitimli personelin sektör 

değiştirmesi gibi sebeplerin bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Uzun vadede bu durumun 

düzeltilebilmesi ve Sanayi 4.0 çerçevesinde gelecekte robot kaynaklarının yönetimiyle ilgili öngörülerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi 4.0’lı Yönetim 

 

Management Perspectives in Hospitality Enterprises: From a Traditional 

Personnel and Human Resource Management to a Management formed in 

the Framework of Industry 4.0 

 
Abstract-Originally called welfare secretariat after the Industrial Revolution, human resource management has maintained its 

functions in enterprises under different names, i.e. in some enterprises it is called personnel management while in others it is 

referred to as human resource management. Like in other enterprises, human resources departments in hospitality enterprises 

have continued to keep track of the personnel since the industrial revolution. The main responsibilities and duties of the 

department include all personnel-related subjects, such as wages, social rights, and rewards and punishments. The recruitment 

of most men during the Second World War resulted in lack of personnel in the 21st century, which, in turn, enabled businesses 

to realize the significance of personnel and personnel management. This subsequently led to the change in the name of the 

department to human resource management and an increase in its functions; and, hence, topics like in-service training, 
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expanding social rights, career management, emotional intelligence, and motivation have been brought forward. In this scope, 

hospitality enterprises have sped the transition from the traditional personnel management to human resource management. 

However, issues such as crises and instabilities faced in tourism industry, and seasonal work have caused a decrease in the 

numbers and qualifications of tourism personnel in hospitality enterprises. Additionally, these circumstances have caused them 

to change their sectors. Hence, human resource departments in hospitality enterprises have failed to function properly. 

Consequently, the transition from personnel management to human resource management has not been achieved. Meanwhile, 

rapid developments in industry have brought about the transformation from Industry 1.0 to Industry to 2.0, later to Industry 

3.0, and finally to Industry 4.0. Industry 4.0 has resulted in the emergence of concepts such as digital transformation, 

automation systems, artificial intelligence, and developments in robotics, all of which have been gradually implemented in 

many sectors. Despite the absence of a properly functioning human resource management, robots with artificial intelligence 

have started to replace the human resource. In this regard, the aim of the study is to evaluate the history, the present state and 

the future of personnel management department in hospitality enterprises, to propose solutions to particular problems, and 

provide predictions considering human resource management and personnel in the framework of Industry 4.0. The study 

entails data regarding the past, present, and the future of human resource management through literature review. Additionally, 

it indicates that human resource management has failed to fulfil its functions. It is found out that fluctuations in tourism sector, 

wars, economic crises, economic and political developments, instability, decrease in the number of personnel, and sectorial 

changes of the qualified personnel have all led to the failure. The study also provides predictions regarding the long-term 

improvement of this issue and future robotic resource management in the framework of Industry 4.0. 

 

Keywords: Hospitality Enterprises, Personnel Management, Human Resource Management, Management in the Framework of 

Industry 4.0  

 

I.GİRİŞ 

 Personel yönetimi, Sanayi Devrimi’yle birlikte 

üretimin topraktan makineye yönelmesi ve yaşanan 

değişimler sonucunda meydana gelen ihtiyaçların bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır (Keser, 2002:7). 1800′lü yılların 

sonlarına doğru önem kazanmaya başlayan refah ve sendikal 

hareket, çalışanların ve ailelerinin içinde yaşamaya 

zorlandıkları koşullara kamuoyunun dikkatinin çekilmesine 

katkıda bulunmuştur. Bu hareket aynı zamanda bazı 

işverenlerin kendi çalışanlarının ekonomik refahlarını dikkate 

almalarını sağlamıştır. Bu ilgi sonucunda bazı işletmelerde 

mali, tıbbi, barınma vb. yardımlarla birlikte, çalışanlara 

kültürel, eğitimsel ve dinlenme kolaylıkları sağlama 

sorumluluğu bulunan ve aynı zamanda bir pozisyon olan 

refah sekreterliği doğmuştur (İkygap, 2011:1). Bazı 

işverenlerin çalışanlarının ekonomik refahlarına ilgi 

göstermeye başlamalarıyla doğan “refah sekreterliği”, 

personel yönetimi anlayışının başlangıcı kabul edilmektedir 

(Keser, 2002:8). Fakat personel yönetimi Birinci Dünya 

Savaşı’na kadar bir uzmanlık alanı olarak kabul görmemiştir 

(Benligiray, 2007: 4-5). Konaklama işletmelerinde ise, E. 

Statler küçük çaptaki işletmesini orta sınıf müşterilerin 

kaliteli hizmet beklentisini karşılamak üzere ulusal piyasaya 

hitap eden bir otel zincirine dönüştürmek suretiyle, klasik 

personel yönetimi yaklaşımını ilk uygulayan kişi olmuştur  

(Kozak, 2012: 11). 

 İnsan kaynakları kavramı ilk olarak 1817 yılında, 

ünlü ekonomist Springer tarafından kullanılmış, fakat insan 

kaynakları yönetimi kavramının içerik olarak bir bütünlüğe 

kavuşması Taylor ve Fayol tarafından yönetim alanında 

ortaya atılan fikirlerle birlikte gerçekleşmiştir (Aykaç, 1999: 

18). Ayrıca, insan kaynakları yönetiminin, örgütteki insan 

ilişkilerini ve işçi-işveren ilişkilerini de içerdiği, özellikle, 

1980’li yıllarda çok uluslu şirketlerde, bu anlamda bir 

gelişmenin olduğu ifade edilmektedir (Kutal ve Büyükuslu, 

1996:92). İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi 1920'lerde 

Amerika'da Taylor ve Weber'le başlayan ve insanı sadece 

parayla teşvik eden bir "makine-varlık" olarak gören klasik 

yönetim görüşü, yerini 1930'lardan itibaren yönetimde kişisel 

ilişkilerin daha yoğun yaşandığı insancıl bir görüşe 

bırakmıştır (Kaya, 2015:78). Birinci dünya savaşından sonra, 

1960’lı yıllarda ABD ve 1970’li yıllarda Avrupa’nın gelişmiş 

ülkeleri insana önem verilmesinin gerekli olduğunu fark 

etmiş ve işveren de, insana bakış açısını yeniden gözden 

geçirme ihtiyacı hissetmiştir (Keser, 2002:8).   Bu dönemde 

insan kaynağının her alanda en önemli öğe olma özelliği daha 

net bir biçimde ortaya çıkmıştır (Fındıkçı, 2003: 9). Bu 

bağlamda, insan kaynağının niteliği, işletmelerin başarılarını 

etkileyen temel unsur haline gelmiştir (Benligiray 2007, 5-6). 

Sonuç olarak, 1980’li yıllardan itibaren personel yönetimi 

kavramının yerine, bireylerin yeteneklerini, bilgisini, 

yaratıcılığını ve ihtiyaçlarını karşılama ve geliştirme 

esaslarına dayanan insan kaynakları yönetimi kavramı 

kullanılmaya başlanmıştır (Güler, 2006: 18). 

Endüstriyel devrim süreci; Sanayi 1.0’la başlamış, 

Sanayi 2.0 ve Sanayi 3.0’la devam etmiş ve günümüzde de 

Sanayi 4.0 şeklinde devam etmektedir.  Kısaca; Sanayi 1.0 

kavramı, su ve buhar kullanımı ile çalışan mekanik sistemler, 

Sanayi 2.0 kavramı, elektrik enerjisinin kullanılması ve 

Sanayi 3.0 kavramı, elektronik ve bilişim teknolojilerinin 

üretime entegre edilmesi olarak ifade edilmektedir 

(Kagermann, Wahlster & Helbig, 2013). Sanayi 4.0 kavramı 

ise, sanal ve fiziksel sistemlerin entegrasyonu ve akıllı 

makineler ile birlikte yapay zeka şeklinde ifade edilmektedir 

(Brettel, Friederichsen, Keller & Rosenberg, 2014). Sanayi 

4.0; Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti, Siber-Fiziksel 

Sistemler olmak üzere üç yapıdan oluşan teknolojilerin ve 

değer zinciri organizasyonların kolektif bir bütünü şeklinde 

ifade edilebilir (Lee J., Bagheri & Kao, 2015). Burada 

turizmin bir hizmet sektörü olması sebebiyle, hizmetlerin 

interneti kavramı üzerinden analiz ve değerlendirmeler 

yapılması uygun görülmüştür. Hizmetlerin interneti kavramı; 

üretim ve hizmetin etkinleştirilmesi, makinelerin kendi 

aralarında haberleşmesi ve yapay zekâya sahip robotların 
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görevlendirilmesiyle, kaynakları daha verimli 

kullanılabilmenin mümkün olabileceğini ifade eden bir 

durumdur  (Kagermann vd., 2013). 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; personel yönetimi 

ve insan kaynakları yönetiminin tarihsel süreci hakkında 

bilgilendirmeler yapmak, konaklama işletmelerindeki insan 

kaynakları yönetiminin geldiği noktayı değerlendirmek ve 

Sanayi 4'0 teknolojisinin konaklama sektörüne günümüzdeki 

ve gelecekteki olası etkilerini analiz etmek ve önerilerde 

bulunmaktır.  

II. PERSONEL YÖNETİMİ 

Personel yönetiminin önemli kilometre taşlarından 

biri, İngiltere’de başlayan, daha sonraları Avrupa ve 

Amerika’ya yayılan Sanayi Devrimidir ve pek çok açıdan 

önemlidir (Özçay, 2017:1). Personel yönetimi, Sanayi 

Devrimi’yle birlikte üretimin topraktan ziyade makineleşmesi 

ve yaşanan değişimler sonucunda ortaya çıkan 

gereksinimlerin bir ürünü olarak doğmuştur. Sanayi 

Devrimi’nin ilk yıllarında; paraya olan ihtiyaç, başka bir iş 

bulamama endişesi, koruyucu yasaların bulunmaması gibi 

sebeplerle fabrika işçileri kendilerine sağlanan tüm koşulları 

kabul etmek zorunda kalmışlardır (webhatti, 2010:1). Birinci 

dünya savaşının öncesinde, iş gücünün ucuz ve bol 

olmasından dolayı personel etkinliklerine zaman ve para 

harcanması son derece tuhaf karşılanırdı. Fakat ABD’nin 

savaşa girmesi,  4 milyon insanın orduya alınması, 

Amerika’ya göçmen akışının durması, işçilerin çalışma 

koşullarının ağırlığı ve ücretlerin düşüklüğü neden ile 

örgütlenmeye ve hak talep etmeye başlaması personele bakış 

açısını değiştirmeye başlamıştır (İkygap, 2011:1). 

Başlangıçta personel yönetimi, çalışanlar hakkında 

kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp personelin ücreti, yan 

ödemeleri, sigorta kesenekleri, izinler, raporlu olduğu gün 

sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma gibi konularda kayıt 

tutmaktan ibaret olan bir birimdir (Deringöl, 2010:12). 

1920′lerde sendikaların ve dış etkilerin de baskısıyla, çalışma 

ilişkileri değişikliğe uğramış ve personel yönetimi kavramı 

genişletme çalışmaları başlamıştır. Zamanla 

işletmeyi/fabrikayı koruma önlemleri, yangın hizmetleri, 

telefon, danışma, ulaştırma vb. gibi görevler de bu bölümün 

sorumluluk alanına dahil edilmiştir. 1930′lu yıllarda sendika 

yasasının çıkması işletmelerin, sendikalarla ilişkilerin 

düzenlenmesine ayrı bir önem vermelerine sebebiyet 

vermiştir. Buna göre; işe alma, atama, terfi, nakil, ücret 

belirleme, işten çıkartma ve sendikalarla ilişkileri yürütme 

görevleri de bu bölüme verilmiştir. Daha sonra personel 

politikalarını düzenleme ve uygulama yetkisi de personel 

yönetimi kapsamına dahil edilmiştir (webhatti, 2010:1). 

Zamanla birçok konuda sorumluluk üstlenen 

personel yönetiminin yaptığı işler her ne kadar veri, istatistik, 

maddi vb. unsurlar bakımından günümüzde de çok önemli 

olmasına rağmen, yetersiz kalmaya başlamıştır. İşletmelerin 

çevrelerinde ve içlerinde meydana gelen değişiklikler, 

çalışanların yönetimim ile ilgili sorunlarda geleneksel 

personel yönetimi kavramlarının yetersiz kalması, insan 

kaynakları adı altında yeni bir dizi kavramların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu şekliyle personel yönetimi, az 

sayıda işlevi kapsamakla birlikte; örgütlerde stratejik bir role 

de sahip olmadığı gibi, daha çok personel işlevlerini yerine 

getirmekte, örgütsel kararlarda herhangi bir görev 

üstlenmemekteydi (Deringöl, 2010:20). Günümüzde örgüt 

kültürü alanında meydana gelen gelişmeler, tam rekabet 

ortamı, değişim, yenilikçilik, teknolojik yenilikler, 

küreselleşme, çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması, 

uluslararası işletmeciliğin gelişmesi, klasik anlamda personel 

yönetimin yeni bir anlayışla ele alınmasını, içeriğinin önemli 

ölçüde değiştirilmesini ve bu yeniliklere uyum sağlanmasını 

zorunlu hale getirmiştir (Tunçer, 2012:211). Bu gelişmelerle 

işletmelerde, geleneksel personel yönetiminden, modern 

personel yönetimine yani insan kaynakları yönetimine geçiş 

yaşanmıştır (Deringöl, 2010:20). 

 

III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

 İnsan kaynakları kavramının ilk olarak 1817 yılında, 

kendisi ünlü bir ekonomist olan, SPRINGER tarafından 

kullanıldığı ifade edilmektedir, Daha sonraları İnsan 

Kaynakları kavramının kullanımıyla ve uygulanmasıyla ilgili 

alanyazında çeşitli ifadeler bulunmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi, 1881 yılında Harvard Business School’da “İnsan 

Kaynakları Yönetimi” dersinin açılmasıyla insan kaynakları 

yönetimi deyiminin iş dünyasındaki yerini almaya 

başlamasıdır (Torun, 2007:7). Bir diğeri ise, 1920’li yılların 

sonuna doğru; Elton MAYO ve çalışma arkadaşları, 

yaptıkları araştırmalarının sonucunda örgütteki insan 

ilişkilerinin önemini ortaya koyduklarında, aynı zamanda 

yeni bir yönetim anlayışının da temelini atmış olmalarıdır 

(Baransel 1979'dan aktaran Torun, 2007:8). “Klasik Yönetim 

Anlayışından” sonra, 1940’lı yıllara gelindiğinde; “İnsan 

İlişkileri Yaklaşımının” insan odaklı yaklaşımının değişik bir 

versiyonunun yeniden keşfedilmiş olması, örgütün en önemli 

unsurunun insan unsuru olduğunun yeniden anlaşılmış 

olmasıdır (Aykaç, 1999:1). 

 2.Dünya savaşı sırasında, savaşın getirdiği emek 

gücü kıtlığıyla başa çıkmak ve çalışanların verimini 

yükseltmek için şirketler endüstriyel psikolojiyi araştırmaya 

ve uygulamaya başlamasıyla birlikte, 1960’lı ve 1970’li 

yıllarda çıkarılan yasalarla bu durumu daha da arttırmıştır 

(İkygap, 2011:1). 1970'lerin sonları ve 1980'lerin başlarında 

insan kaynakları yönetimi kavramının ifadelendirilmesi 

içeriğinin belirsizliği nedeniyle oldukça zor olması, İnsan 

Kaynakları Yönetimi kavramının, yeni bir anlam katılmadan 

sadece personel yönetimi kavramının yerine kullanılmasına 

yol açmıştır (Selamoğlu, 1998:571). Zaman zaman, insan 

kaynakları yönetimi ile personel yönetimi kavramlarının 

kullanımında eşanlamlı telaffuz edilmesine karşın; 

uygulamada aralarında önemli farklar bulunduğunu ifade 

etmek gerekmektedir (Deringöl, 2010:20). Bu farklar Tablo 

1'de sunulmaktadır. 

Tablo 1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi Arasındaki 
Farklar 

Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş odaklı İnsan Odaklı 

Operasyonel faaliyet Danışmanlık hizmeti 

Kayıt sistemi Kaynak anlayışı 

Statik bir yapı Dinamik bir yapı 

İnsan maliyet unsuru İnsan önemli bir girdi 

Kalıplar, normlar Misyon ve değerler 

Klasik yönetim Toplam Kalite Yönetimi 

İşte çalışan insan İşi yönlendiren insan 

İç planlama Stratejik planlama 

Kaynak: Sabuncuoglu, Z., (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi 

Kitapevi, Bursa, s. 3-5. 
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 İnsan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi 

arasındaki farklar incelendiğinde, "insan" unsurunun en 

önemli husus olduğu anlaşılmaktadır. Personel yönetimi 

kavramında insanın zihinsel, duygusal boyutlarının dikkate 

alınmadığı, insan kaynakları yönetiminde ise, insani 

özelliklerin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. İnsan, fiziksel, 

zihinsel, duygusal boyutlarının bulunması ve kendine özgü 

bir varlık olması sebebiyle anlaşılması ve yönetilmesi en zor 

olan kaynaktır (Torun, 2007:5).  Bu bağlamda, örgütlerdeki 

insan kaynağının yönetimi de ayrı bir önem arz etmektedir 

(Deringöl, 2010:28). Bu açıklamalar ışığında; insan 

kaynakları yönetiminin, insana odaklanmış, çalışanların 

ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne 

uygun çalışan politikaları geliştiren ve bu yönüyle kurum 

yönetiminde kilit işlev görevi gören bir fonksiyona sahip 

olduğu ifade edilebilir (Yüksel, 1998: 14). İnsan kaynakları 

yönetimi, insan faktörünün işletme hedefleri doğrultusunda 

en iyi şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi 

şeklinde tanımlanabilir (Bingöl, 1997:100). İşletmeler için 

stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmada, insan kaynakları 

yönetiminin önemi dikkate alındığında; çalışanların 

memnuniyeti, motivasyonu, gelişimi ve yüksek 

performansının sürekliliğinin sağlanması için üstlenilmiş 

etkinliklerin yönetimi şeklinde tanımlanabilir (Dolgun, 2007: 

2). İnsan kaynakları yönetimine getirilen bu anlayış, insan 

öğesini örgütün merkezine koyarak onu ön plana 

çıkartmaktadır (Şimşek ve Öge, 2009: 2). 

 

IV. GÜNÜMÜZ TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN 

KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

 Turizm sektöründe işletmelerin çoğunun sezonluk 

olmasının üzerine ülkede ve sektörde yaşanan krizler, insan 

kaynağının sayısını ve niteliğini oldukça düşürmüştür. 

Turizm sektöründe aradığını bulamayan kalifiye elemanlar 

çareyi başka sektörlere geçmekte bulmuştur. Turizm 

okullarından mezun olan eğitimli kişiler memur, subay, 

astsubay, polis vb. olmak için adeta yarışa girmiştir. 

Çalıştıracak personel bulamayan işletme sahipleri çareyi 

farklı yöntemlerde aramaktadır. İnsan kaynakları yönetimi 

ise, personel azlığı ve niteliksiz eleman sorunlarıyla 

boğuşmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi yerine getirmesi 

gereken sayısız fonksiyonların sadece bir kaç tanesini icra 

eder konuma gelmiştir. Burada akla gelen ilk soru "kıt olan 

ya da vasıfsız olan insan kaynağının yönetimi mi olur"  

sorusudur. Peki insan kaynağının çok önemli olduğu ve bir 

hizmet sektörü olan turizm sektöründe insan kaynağıyla ilgili 

işletmelerin ve insan kaynakları yönetiminin yaşadığı 

sıkıntılar nasıl aşılacaktır. İfade ettiğimiz ve daha da 

derinlemesine ifade edeceğimiz sıkıntılar aşıldıktan sonra 

ancak gerçek anlamda bir insan kaynakları yönetiminden söz 

edilebilir. 

Turizm sektöründe insan kaynakları açısından 

yaşananlara basında atılan başlıklarla ve yazılarla değinmekte 

fayda vardır. İlker ÜNSEVER Mart 2016 tarihinde TurizmTr 

Dergisinde yazdığı yazıda personelinin önemine vurgu 

yapmak için "Binayı Turizm İşletmesi Yapan Unsur: 

Personel" başlığını kullanmıştır. Ünsever, turizmin 

“disiplinlerarası/çok disiplinli” niteliği nedeniyle bir meslek 

olarak tanımlanmasında ortaya çıkan sorunların aşılmasına ve 

turizm eğitimi almış kişilerin sektörde daha fazla 

çalıştırılması için mevzuat değişikliğine vurgu yapmıştır. 

Emin DEMİR, Ekim 2013 tarihinde yazdığı yazıda turizm 

sektöründe en önemli sorunu dile getirmek için "En Büyük 

Sorun Personel" başlığını kullanmıştır. Demir, "Bildiğim bir 

şey varsa turizm işletmeleri personeline 12 ay geçinebileceği 

maaşı vermezse, devlette turizm işletmelerinde çalışan 

personelin sigortasını karşılamaz, vergisinde indirim 

yapmazsa turizm sektöründe çalışacak eleman 

bulunamayacak" ifadesini kullanmıştır.  

 Turizm işletmelerin personel sorunu karşısında attığı 

ilginç adımlardan bazılarını incelemekte fayda vardır. Şubat 

2014 yılında, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler 

Birliği (GETOB) üyesi otelciler, bir toplantı yapıyor ve 

turizm sektöründe çalışacak kalifiye eleman sıkıntısını 

Filipinli ve Malezyalı işçilerle çözmeye karar veriyor. Nerede 

ülkemizde her yıl mezun olan turizm öğrencileri sorusuna 

cevap bulmak oldukça zor görünüyor. Kendisi aynı zamanda 

Antalya'da bir turizm işletmesinde insan kaynakları yöneticisi 

olan Mehmet Korkmaz, yaptığı bir açıklamada; "Antalya 

genelinde  otellere 2018 yaz sezonu için 60,000`den fazla 

yabancı personel alımı için işlemler başlatıldı" ifadesini 

kullanmış ve  "Niçin yerli ve milli varken yabancı personel 

çalıştırıyoruz" sorusunu sormuştur. Turizm Otel Yöneticileri 

Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu, 2018 yılında 

Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 11.Kalkınma Özel 

İhtisas Komisyonu’nda turizmin sorunlarıyla ilgili sunduğu 

raporun başlığı "Turizmcinin krizde aldığı ilk önlem, 

personel kıyımı" şeklindedir. Bu tip haberler görsel ve yazılı 

basında fazlasıyla yer almaktadır. Sonuç olarak; gelinen 

noktada, turizm işletmelerinde vasıfsız ve yetersiz insan 

kaynağı sorunu gerçek anlamda insan kaynakları yönetiminin 

fonksiyonlarını yerine getirmesine engel olmaktadır. Burada 

ilk yapılması gereken kalifiye turizm personelinin sektöre 

dönmesini sağlayıcı önlemleri almaktır. Sektörde eğitimli 

personel çalışmaya başladıktan sonra, nitelikli personeli 

işletmede tutmanın ve memnun etmenin yolu insan 

kaynakları yönetiminin görevlerini iyi bir şekilde yerine 

getirmesine bağlı olacaktır.  

 

V.SANAYİ 4.0’LI YÖNETİM 

 Türkiye'deki konaklama işletmelerinde insan 

kaynakları yönetimi kapsamında sanayi 4'0 teknolojisinden 

(internet, otomasyon sistemleri hariç) yararlanıldığına dair 

örnekler bulunmamaktadır. Dünyada ise, robotların 

kullanıldığı çok az sayıda oteller hariç, bu tür örneklere 

rastlanmamaktadır.  Dolayısıyla, bu kısımda daha çok 

geleceğe yönelik tahminlerde ve yorumlarda bulunulacaktır. 

Sanayi 4'0 teknolojisi birçok sektörde yavaş ve emin 

adımlarla dijital dönüşüm parolasıyla yerini almaya 

başlamıştır. Ancak hizmet sektörlerinde özellikle turizm 

sektöründe Sanayi 4'0 teknolojisinin anlaşılması ve 

uygulanması oldukça yavaş ilerlemektedir. Yavaş 

ilerlemesine rağmen, Sanayi 4'0 teknolojisinin turizm 

sektöründe kalıcı bir şekilde yerini alacağı aşikârdır. 

 Sanayi 4.0 kavramı, sadece sanayiyi ilgilendiren bir 

konu olmadığı gibi, canlı cansız her türlü varlığı, hatta 

hizmetler gibi soyut unsurları da kapsamaktadır. Sanayi 

4.0“Canlı cansız, insan ve makine her türlü varlığın internet 

ve diğer teknolojiler ile iletişimde ve etkileşimde olduğu ve 

yüksek teknolojilerin akıllı ve seri üretimi gerçekleştirdiği 

dönem” olarak tanımlanmaktadır (Aksoy, 2017:37). Sanayi 
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4.0'ın temel alanlarına (Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin 

İnterneti, Siber-Fiziksel Sistemler) bakıldığında, konaklama 

işletmeleri açısından Hizmetlerin İnterneti kavramıyla daha 

yakın bir ilişki içerisinde olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda, Hizmetlerin İnterneti kavramı; neredeyse hiç insan 

müdahalesi olmadan, tüm bu faaliyetlerde ürün ve 

hizmetlerin nereden nereye, nasıl ve ne zaman gitmeleri 

gerektiğine kendilerinin karar verebilmesi olarak ifade 

edilebilir (Ötleş & Özyurt, 2016). Sanayi 4.0 teknolojisi, 

sanal/artırılmış gerçeklik, hologram ve robot teknolojileri gibi 

uygulamalarla turizmdeki yeri emekleme döneminin 

başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada; konaklama 

işletmelerinde henüz başlanılan yapay zekâya sahip 

robotların görevlendirilmesi uygulamaları ele alınıp, insan 

kaynakları bakımından geleceğe yönelik tahminler 

yapılacaktır.   

 Dünyada ve özellikle Türkiye'deki konaklama 

işletmelerinde hala personel yönetiminden insan kaynaklarına 

geçiş süreci tamamlanmamıştır. Birçok işletme özellikle aile 

işletmeleri hala personel yönetimi mantığıyla işletmelerini 

yönetmektedir. Bir tarafta durum böyle iken, dünyanın başka 

bir tarafında Sanayi 4.0 teknolojisinin heyecanı yaşanmakta 

ve insan kaynakları yönetiminden robot kaynakları 

yönetimine doğru adımlar atılmaktadır. Peki, insan 

kaynakları yönetim sürecine geçemeyen, ne olduğunu 

anlamayan, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını 

yerine getiremeyen ülkeler ve işletmeler varken, robotların 

yönetimi nasıl olacak sorusu şimdiden ele alınması gereken 

bir konu olarak durmaktadır. 

 Dünyada az da olsa robotların kullanıldığı bazı 

turizm işletmeleri bulunmaktadır. Birçok alanda robotlar 

kullanılsa da, özellikle turizm sektöründe insansı robotlar ön 

plana çıkmaktadır. Bu işletmelerin konaklama işletmesi 

olanlar incelendiğinde; Sanayi 4.0 teknolojisi sayesinde 

yapay zekâyla oluşturulan insansı robotların çalışmaya 

başladığı ilk otel Japonya'nın Nagasaki şehrinde açılmıştır. 

Yine Japonya’da robotların işlettiği “Hennna” (Tuhaf) adlı 

otelin ikinci şubesi Tokyo’da hizmete açılmıştır. Bu otellerde 

giriş-çıkış işlemleri dahil her şey (bavullarınızın odaya 

götürülmesi, odada bulunan lale şeklindeki robot Tuly'ye 

komutlar vererek odadaki isteklerinizin yerine getirilmesi 

gibi) robotlar tarafından yapılmaktadır. Çin’in Shenzhen 

şehrinin Bao’an bölgesinde açılan kapsül otelde (Space 

Capsule Hotel) sadece robotların çalıştırıldığı otellerden bir 

tanesidir. Buradaki tüm ihtiyaçlarınız yine robotlar tarafından 

karşılanmaktadır. Örneğin, bara gelip, tablet bilgisayardan 

siparişinizi verdiğinizde 5 dakika içinde bir robot elinde 

tepsisiyle siparişinizi getirmektedir. Ayrıca kapsül otel 11$ 

gibi düşük bir gecelik fiyatla hizmet vermektedir. Amerika'ya 

baktığımızda, yapay zekâlı robotların kullanıldığı konaklama 

tesisleri bulunmaktadır. Özellikle kat hizmetleri bölümünde 

oda servisi için kullanılan oda servisi robotu "Relay" 12 

otelde kullanılmaktadır. Relay, 3D kamera, sensor ve Wi-Fi 

bağlantısı aracılığıyla ilerlemekte, asansörü kablosuz bağlantı 

ile çağırmakta ve odaya geldiğinde misafiri cep telefonundan 

arayarak haber vermektedir. Buna benzer örnekler konaklama 

sektöründe zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; 

Ivanov, Webster & Berezina (2017),  Hilton Otellerinde 

“Connie” adında yapay zekâlı concierge (danışma) robotunun 

kullanıldığını ifade etmiştir. 

 Sanayi 4'0 teknolojisiyle gelinen bu noktada; 

dünyada bu örneklerin gün geçtikçe artış göstereceği 

kaçınılmaz bir gerçektir. Konaklama işletmelerinin; 

maliyetlerin azaltılması, Sanayi 4.0 gibi üstün teknolojiyle 

sıra dışı bir konsepte geçilmesi,  hata payının en aza 

indirilmesi gibi düşüncelerle Sanayi 4'0 teknolojisine 

geçmeyi arzulayacakları öngörülmektedir. Konaklama 

işletmelerinde çalışmaya başlayan yapay zekâlı insansı 

robotların sayısının artması beraberinde robot kaynaklarının 

nasıl yönetileceği konusunu da gündeme getirecektir. Bu 

bağlamda; robot kaynaklarının nasıl yönetileceğiyle ilgili çok 

erken olduğu kanaati oluşsa da, bu konunun tartışılmasının 

turizme, konaklama işletmelerine ve geleceğe ışık tutacağı 

öngörülmektedir. Bu çerçevede; bu konu tartışma bölümünde 

irdelenecektir. 

VI. TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Sanayi 4'0 gibi teknolojiler her zaman kendini 

yenileyerek veya gelişerek aynı ya da farklı isimlerle 

gündeme gelecektir. Burada önemli olan konaklama 

işletmelerinin kendi ölçeklerine, işletme türlerine, ülkenin 

durumuna, mali durumlarına, müşteri taleplerine vb. göre 

değerlendirmeler yapıp, işgören kaynağı için en uygun 

yöntemi seçmesi ve uygulamasıdır. Bazı işletmeler işgöreni 

için; personel yönetimini, bazıları insan kaynakları 

yönetimini, bazıları da robot kaynakları yönetimini 

uygulamaya karar verecektir. Personel yönetimi sisteminin 

ortaya çıkması olayı en az yüz elli yıllık bir süreci geride 

bırakmıştır. Dolayısıyla, artık birçok işletme için dönem 

insan kaynakları yönetimi dönemidir. Konaklama işletmeleri 

insan odaklı bir yaklaşım tarzıyla insan kaynakları 

yönetiminin fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmalıdır. 

Turizm ve otelcilik sektörü emek yoğunluğunu en 

üst düzeyde olduğu sektördür. Turizm sektöründe gelişmiş 

ülkeler incelendiğinde, o ülkeleri ilginç ve çekici kılan 

unsurların sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarih ve 

tabiat zenginlikleri değil, onları değerlendiren insan ve 

organizasyon gücü olduğu anlaşılmaktadır (Çeken, 2003: 35). 

Yöneticilerin örgüt amaçlarına ulaşabilmek için 

faydalandıkları; para, personel, malzeme, yer ve zaman gibi 

kaynaklar içerisinde en önemlisi, en zor sağlananı insan 

kaynağıdır (Tunçer, 2012:209). Bu bilinçle, günümüz 

konaklama işletmeleri; İşe alıştırma, Eğitim, Motivasyon, 

Ücretlendirme, Değerleme, Disiplin, Verimlilik, Endüstriyel 

ilişkiler (işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkiler), Kariyer 

planlaması, Duygusal zekâ gibi fonksiyonları insan kaynağını 

memnun edecek ve elde tutacak şekilde liyakat unsurunu da 

dikkate alarak yerine getirmelidir. İnsanı elde tutmak için ise, 

ülkemiz açısından ilk yapılması gereken eğitimli personelin 

sektöre geri dönmesini sağlayıcı tedbirleri almaktır. Bu 

tedbirlerin ilk yapılması gerekenleri; meslek kavramının 

tanımlanması, 12 aylık çalışma imkânlarının sağlanması, 

ücretler ve sosyal haklar konusunda iyileştirmeler yapılması, 

sektörde çalıştırılması zorunlu eğitimli personel oranının 

yönetmelikler çerçevesinde artırılması ve işletmelerin 

işgöreni bu imkânları sağlayabilmesi için de, işletmelere 

teşvikler verilmesi olarak ifade edilebilir.  

Sanayi 4'0 teknolojisine gelince, bu teknolojinin 

başta turizm işletmeleri olmak üzere konaklama işletmeleri 

üzerine öneli etkileri olacaktır. Robot ve yüksek otomasyon 

teknolojilerine yatırım yapması beklenen turizm 

işletmelerinin öncelikle sermaye ve finansal gücü yüksek otel 
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zincirleri, tur operatörleri ve kruvaziyer gemileri ile müzeler 

ve tema parklarının, yakın gelecekte ise uzay turizmi yapan 

şirketlerin olması daha mümkün görünmektedir (Mil & 

Dirican,  2018: 6). Konaklama işletmeleri açısından 

değerlendirildiğinde; tüm otel (özellikle şehir otelleri) 

personelinin robot olması (yukarıda verilen örnekler gibi) 

olasılığının bulunması ile birlikte, resepsiyon personeli, 

barmen, garson, oda temizlikçisi, oda servisi gibi görevlerde 

robot personelin çalışma ihtimali bulunmaktadır. Dünyada 

örneklerini görmeye başladığımız bu tür uygulamaların 

konaklama işletmelerinin çoğunluğuna yayılması en azından 

bir 50 yıllık süreci gerektirdiği öngörülebilir.  

 Gelinen bu noktada; teknolojik gelişmeler ne kadar 

artarsa artsın konaklama işletmelerinde insan kaynağına olan 

ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Robotlar, cyborglar 

programlandıkları ölçüde insanların yapabilecekleri pek çok 

işi, insanlardan daha hızlı, daha güvenilir ve daha az hata ile 

yapabilmelerine rağmen, robotların programlarını ve onları 

yönlendirenlerin de insanlar olduğu için personelin ikame 

edilebilmesi mümkün değildir (Deringöl, 2010:30). 

Konaklama işletmeleri insan kaynağının kıymetini bilmeli ve 

insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını yerine 

getirmeye çalışmalıdır. Turizm sektöründe insan kaynağı 

için; sektör, devlet, üniversiteler, turizm okulları, sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği içinde atılması gereken diğer adımlar 

(okul müfredatının gelişmelere uygun güncellenmesi gibi) da 

atılmalıdır. 

Geleceğe yönelik burada tartışılması gereken ve 

konunun özünü de oluşturan husus; insan kaynağının yerini 

alması muhtemel robot kaynaklarının yönetiminin nasıl 

olacağı konusudur. Robot kaynakları yönetimi robotlarla 

ilgili; “İşe alıştırma, Eğitim, Motivasyon, Ücretlendirme, 

Değerleme, Disiplin, Verimlilik, Endüstriyel ilişkiler (işçi, 

işveren ve devlet arasındaki ilişkiler), Kariyer planlaması, 

Duygusal zekâ gibi fonksiyonları insan kaynağında olduğu 

gibi yerine getirecek mi?” sorusu akla gelmektedir. Yerine 

getirecekse nasıl yapacaktır ve bu uygulamaların muhtemel 

sonuçları neler olacaktır. Bu soruların cevapları ileriki 

çalışmalarda tartışılması gereken hususlar olarak 

değerlendirilmektedir. 

VII. SONUÇ 

 Geçmişten günümüze personel yönetimi ve insan 

kaynakları yönetimi süreciyle ilgili tartışmalar devam 

etmektedir. Kimilerine göre; insan kaynakları yönetimi, 

personel müdürlüğü tabelasının indirilerek yerine insan 

kaynakları müdürlüğü tabelasının konulması ya da eski 

şarabın yeni bir şişeye konması şeklinde ifade edilmektedir. 

Fakat doğru uygulanan ve iyi etüt edilen bir insan kaynakları 

yönetimi bariz bir şekilde personel yönetiminden 

ayrılmaktadır (İkygap, 2011:1). Konaklama işletmeleri 

sahipleri ve insan kaynakları yöneticilerinin insan 

kaynağının; gelişmelere kolay ayak uydurabilen, bina 

malzeme, donanım gibi eskimeyen aksine yıllar geçtikçe 

değerlenen, yerinin doldurulması kolay kolay mümkün 

olmayan bir kaynak olduğunun farkına varmaları 

gerekmektedir. İnsan kaynağının kıymetinin bilinmesi şuan 

sektörde yaşanan sorunların yavaş yavaş çözülmesine vesile 

olacaktır. 

Sanayi 4’0 teknolojisine gelince, bu teknolojinin 

ülkeler, işletmelere, personele vs. olumlu ya da olumsuz 

katkıları olacaktır. Ülke ve işletmelere maddi kazançlar 

sağlama, personelin işsiz kalması gibi hususlar gündeme 

gelecektir. Örneğin, Sanayi 4.0 teknolojileri işletme 

değerlerine, GSYİH hesaplamalarına %10 ek büyüme katkısı 

sağladığında, bu 2017 ortalama verileri ile dünya 

ekonomisinde yaklaşık 7 trilyon Dolar, BİST’te halka açık 

şirketlerin büyüklüğünde yaklaşık 20 milyar Dolarlık bir ek 

büyüklük anlamına gelecektir (Mil & Dirican,  2018:8). 

Konaklama işletmelerine baktığımızda; örneğin,  Japonya’da 

robotların işlettiği “Hennna” (Tuhaf) adlı otelin personel 

giderlerinden yüksek oranda tasarruf ettiği ve bu durumun 

oda fiyatlarının düşürülmesine sebep olduğu ifade 

edilmektedir. Bu konular, işletmeler, araştırmacılar vb. 

taraflarca ayrı ayrı araştırılması ve değerlendirilmesi gereken 

konular olacaktır. Sektörün hizmet odaklı olarak insan boyutu 

dikkate alındığında Sanayi 4’0 gibi dönüşümlerin turizm 

anlayışı ve kavramı üzerinde kalıcı sonuçlarının oluşacağını 

iddia etmek mümkündür (Mil & Dirican,  2018:7).  

Kısaca özetlemek gerekirse; konaklama işletmeleri 

insan odaklı yaklaşımı benimsemek suretiyle insan 

kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını yerine getirmeye 

çalışmalıdır. Konaklama işletmeleri için bu dönemde en 

önemli kaynak insan kaynağıdır. İnsan kaynakları 

yönetiminin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesi için de tüm taraflara görev ve sorumluluklar 

düşmektedir. Bununla birlikte; sanayi 4’0 teknolojisi ve doğal 

olarak ta robotlar günümüzün ve geleceğimizin bir 

gerçeğidir. Bu gerçekten kaçmak yerine, konaklama 

işletmelerinin bu teknolojiyi özümseyerek gelecek 

senaryolara hazırlıklı olması gerekmektedir. 
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