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Betimsel bir nitelik taĢıyan bu araĢtırmanın amacı, otel iĢletmelerinin
geliĢim, ödül ve vizyon boyutlarından oluĢan içsel pazarlama
uygulamalarına yönelik çalıĢanların görüĢlerini ortaya koymaktır.
AraĢtırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın
evreni, Antalya'da faaliyet gösteren beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinin
çalıĢanlarından oluĢmakta olup, örneklem grubunu 53 (elli üç) adet 5
yıldızlı otel iĢletmesinin 862 çalıĢanı içermektedir. Verilerin analizinde
frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel
istatistiklerin yanı sıra t testi, varyans analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma
sonucunda, geliĢim boyutuna iliĢkin çalıĢan görüĢlerinin, vizyon ve ödül
boyutlarına göre daha olumlu olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca, çalıĢanların
içsel pazarlama uygulamalarının boyutları olan geliĢim, ödül ve vizyon
boyutlarına iliĢkin görüĢlerinin demografik özelliklerine göre anlamlı
farklılıklar gösterdiği belirlenmiĢtir.
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The aim of this research, which has a descriptive nature, is to reveal the
opinions of the employees about the internal marketing practices of
development, reward and vision dimensions in the hotel enterprises. The
questionnaire was used as the data collection technique. The universe of
the research consists of the employees of the five star hotels operating in
Antalya. The sample group of the study included 862 employees of 53
(fifty-three) 5-star hotels. In the analysis of data, t test and variance
analysis were used as well as descriptive statistics such as frequency,
percentage, arithmetic mean and standard deviation. As a result of the
research, it has been determined that the employees' views on the
development dimension are more positive than the vision and reward
dimensions. In addition, it was determined that the opinions of employees
about the dimensions of internal marketing practices, development, reward
and vision dimensions differed significantly according to their
demographic characteristics.
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