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Konukların otelinizden rezervasyon yapmaları için 
öncelikle ilgi çekici bir tesis sayfasıyla konukların 
dikkatini çekmelisiniz.

Fotoğraflarınız bu süreçte önemli bir rol oynar. Bu 
rehberde otelinizi kullanıcılar için karşı konulamaz hale 
getirecek enfes fotoğrafları nasıl çekeceğinizi 
açıklayacağız

Hoş geldiniz.



İyi tesis fotoğrafları otelinizin güzel, aydınlık ve gerçekçi fotoğraflarını yansıtabilir.

Fotoğraflarınız tüm oda tiplerini ve özelliklerinin yanı sıra belirli ayrıntıları göstererek 

gezginleri cezbetmeli ve onlara ilham vermelidir. Bu nedenle otelinizin en az 24 

fotoğrafını göstermenizi tavsiye ediyoruz.

Tüm dijital platformlarda etkin bir şekilde görüntülenmesi için fotoğraflarınızın 

istikrarlı bir şekilde yüksek kaliteli ve yüksek çözünürlüklü olması gerekir.

Fotoğraflarınız;

● Gezginleri otelinizde görsel geziye çıkarmalı,

● Tesisinizin atmosferini ve enerjisini yansıtmalı,

● Yerinizin kültürünü ve tarihini vurgulamalıdır.

● Gezginlerin konaklamaları sırasında bekleyebilecekleri deneyimi 

göstermelidir.

Neden fotoğraf 
çekmelisiniz?



Tüm oda tiplerinin fotoğrafını çektiğinizden emin olun – Tesisinizde bulunan Tek 

kişilik, Çift kişilik/İki yataklı, Üç kişilik ve Süit gibi oda tipleri

Her oda tipinin en az 4 fotoğrafını ve her birindeki banyo/tuvaletin en az 1 

fotoğrafını çekin.

Süit

İki Yataklı Oda

Çift Kişilik Oda

Nelerin fotoğrafını 
çekmelisiniz?



Apart otele sahipseniz;

● Tüm daire tiplerinin fotoğraflarını çekin - Tesisinizde bulunan Tek Yatak Odalı, 

İki Yatak Odalı, Stüdyo, Penthouse gibi daireler

● Her dairedeki farklı odaların yanı sıra dairenin tamamının da fotoğrafını çekin 

(genel plan).

● Tesisinizin en az 24 fotoğrafını çekin.

Daha büyük ve birden fazla yatak odalı dairelerde her yatak odasının fotoğrafını 

çekmeniz gerekmez.

Stüdyo

Tek Yatak Odalı Daire

Dairenin tamamı

Nelerin fotoğrafını 
çekmelisiniz?



Odaların en iyi özelliklerini sergilemek için her oda tipinin fotoğraflarını çeşitli 

açılardan çekin:

● Odanın tamamı görünecek şekilde, bir köşeden görünüm

● Farklı bir köşeden görünüm

● Özgün oda özellikleri/olanakları

Özgün oda özellikleri arasında şunlar olabilir:

● Manzaralar

● Balkon, veranda veya teras

● Mutfak, yemek yeme ve oturma alanları

● Çay ve kahve olanakları

● İlginç ve özgün dekorasyon ayrıntıları

Otelinizi diğerlerinden ayıran tüm özel noktaların fotoğraflarını çekmelisiniz.
Özgün Oda Özelliği

Köşe Fotoğrafı 1

Köşe Fotoğrafı 2

Oda fotoğrafları 
çekmek.



Banyo

Odanın sunuluşu.

Fotoğraflarınız otelinizi gerçekçi bir şekilde yansıtmalı ve otelinizin en iyi 

özelliklerini vurgulamalıdır.

Tüm fotoğraflar istikrarlı bir şekilde net, aydınlık ve ilgi uyandırıcı olması gerekir. 

Bu nedenle herhangi bir fotoğraf çekmeden önce odalarınızı hazırlayıp 

düzenleyin.

Odalarınızda;

● Manzaraların görünebilmesi için perdeler açık olmalı

● Ortam aydınlatması ve lambalar açık olmalı

● Yataklar yeni düzenlenmiş olmalı

● Yüzeyler düzenli olmalı

● Halı ve zemin lekesiz olmalı

● Herhangi bir çamaşır görünmemeli

● Herhangi bir kablo veya tel görünmemeli

Tüm oda içi olanakların fotoğraflarını çekin. Örneğin:

● Çay ve kahve olanakları

● Buzdolabı

● Klima

● Bardaklar/kupalar

● Minibar/atıştırmalıklar

● Oda içi kasa

● Masa/Kırtasiye malzemeleri



Özgün Oda Özelliği

Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Banyo fotoğrafları 
çekmek.

Otelin genel temizliğini yansıttığı için banyo fotoğrafları da gezginler için önemlidir.

Banyolarınızda;

● Ortam ışıkları açık olmalı

● Aynalar temiz olmalı

● Duş/küvet tertemiz olmalı

● Duş perdeleri açık olmalı

● Tuvalet kapağı kapalı olmalı

● Fotoğrafta havlu, tuvalet kağıdı veya çöp kutuları olmamalı

Tüm oda içi olanakların fotoğraflarını çekin. Örneğin:

● Bornoz

● Terlikler

● Saç kurutma makinesi

● Diş fırçası seti

● Ücretsiz banyo malzemeleri



Konukların otelinizde erişebilecekleri tüm ortak olanakların fotoğraflarını çekin. 

Örneğin:

● Giriş resmi (hem iç hem dış)

● Bina resmi (binanın da içinde bulunduğu sokak, etraftakiler)

● Lobi/resepsiyon

● Restoran/yemek yenecek yerler

● Kahvaltı (yiyecek)

● Lounge/bar

● Yüzme havuzu

● Oyun odası

● Spa/Sağlıklı yaşam/Sauna/Masaj

● Fitness merkezi/spor salonu

● Plaj

● Mutfak olanakları

● Oturma alanları

Olanakların fotoğrafları.



Ekstra olanakların fotoğrafları.
.

Ayrıca konuklara sunulan ek olanak veya hizmetlerin de fotoğraflarını 

çekmelisiniz. Örneğin:

● Toplantı odaları veya ziyafet salonları

● İş merkezi veya lobi bilgisayarı (ekranlar kapalı olmalı)

● Oyun alanları veya çocuk menüleri gibi aile dostu seçenekler

● Havaalanı servis otobüsleri

● Otopark garajları

● Gazeteler

● Bagaj muhafazası

● Kuru temizleme/çamaşırhane hizmeti

● Oda servisi

● Kitapçıkların bulunduğu tur/bilet masası (resepsiyondan ayrıysa)



Konaklama rezervasyonu yapan gezginler otelinizin ve konumunun net ve 
gerçekçi bir şekilde gösterilmesini beklerler.

Konuklar varışta tesisin tam olarak nasıl görüneceğini bilmek isterler; bu 
nedenle şunları gösteren dış mekan fotoğrafları çekmelisiniz: 

● Otel girişi
● Sokakla beraber binanın cephesi 

Fotoğraflarınızda trafik işaretleri, part etmiş arabalar ve oradan geçen yayaların 
olmamasına dikkat edin.

Konumunuz.



● Bir dijital fotoğraf makinesi kullanın.
● Görüntüleri genel olarak yatay (enine) olarak çekin. Booking.com'a en iyi 

yatay fotoğraflar görünür.
● Fotoğraflar yüksek çözünürlüğe sahip olmalı: en az 2048 x 1080 piksel 

ancak tercihen 4000 x 3000 piksel (bir fotoğraf için yüklenebilir 
maksimum dosya büyüklüğü 19 MB'dir)

● Fotoğrafları 100-160 cm (3-5 ft) yükseklikten çekin. Bu sayede tüm 
görüntülerde istikrarı sağlamış olursunuz ve görenin perspektifinden doğal 
hissedilir.

● Odak uzaklığını 24 - 35 mm arasında tutun.
● Görüntülerinize derinlik ve perspektif katmak için fotoğrafları oda 

köşelerinden çekin.
● Fotoğraflarınızda mümkün olduğu kadar alan sığdırmaya çalışın.
● Konuk için önemli olacak mobilyaları veya diğer ayrıntıları dışarıda 

bırakmamaya çalışın.
● Fotoğraf makinesi titreşimini önlemek için bir tripod kullanın

Fotoğraf Çekme Gereksinimleri.



Bir fotoğraf için yüklenebilir maksimum dosya büyüklüğü 19 MB'dir.

Otel fotoğraflarınızın potansiyel konuklara en uygun şekilde gösterildiğinden emin 

olmak için aşağıdakilerden kaçınmak en iyisi olacaktır:

● Pikselleri belli olan veya pürüzlü fotoğraflar

● Bulanık fotoğraflar veya "tilt-shift" fotoğrafları

● Üzerinde çok işlem yapılmış fotoğraflar

● Filtreler, güçlü kontrast, fazla renk doygunluğu verilmiş veya fazla HDR 

kullanılmış fotoğraflar

● Fotoğraf kolajları

● Fotoğraflarda filigran veya çizimler

● Eğik, yamuk, uzatılmış veya bozuk içerikli fotoğraflar

Teknik gereksinimler.



✘ Konukların, modellerin veya tesis sahiplerinin fotoğrafları

✘ Çıplaklık içeren fotoğraflar

✘ Logo, marka, ödül veya iletişim bilgilerini içeren fotoğraflar

✘ Ayna veya pencerelerde insan yansımaları

✘ Televizyonun açık olduğu fotoğraflar

✘ Zamanı belli edebilecek teknoloji ürününü gösteren fotoğraflar 

(telefonlar, alarmlı saatler vb.)

✘ Aşırı geniş açılı veya balıkgözü lensle çekilmiş fotoğraflar

✘ Fazla yüksek veya alçak açılardan çekilmiş fotoğraflar

✘ Fazla karanlık (düşük ışıklı) veya aydınlık (aşırı ışıklı) 

fotoğraflar

✘ Siyah-beyaz fotoğraflar

Kaçınılması gerekenler.



“Biz”, “biz” ve “bizim” dahil olmak üzere “Booking.com”a yapılan tüm referanslar, Booking.com™’nin arkasındaki şirket olan Booking.com BV'ye atıfta bulunur.

Mutlu fotoğraflamalar!
İhtiyacınız olan her şeyin fotoğrafını çektiğinizde bu fotoğrafları tesis sayfanıza nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.

https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/115002028185-Tesis-foto%C4%9Fraflar%C4%B1m%C4%B1-nas%C4%B1l-ekleyebilir-de%C4%9Fi%C5%9Ftirebilir-ve-g%C3%BCncelleyebilirim-?utm_campaign=360002064368&utm_content=en_gb&utm_medium=update_or_change_photos&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

