
Sunduğu kolaylıklar nedeniyle internet, 
birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe 

de önemli değişikliklere yol açıyor. Çoğu kişi tatil 
planlarını, on-line dünyaya taşırken internette gerçek 
olup olmadığı belli olmayan sahte seyahat firmalarını 

devletin sıkı denetimi gerekiyor. 

Fatma Ağaç

acenteleri 
sol ladı

İnternet, tatil satın almada 

Yaygınlaşan internet kullanımı ile 
birlikte, her geçen gün daha çok 
tüketici tatil planları için ilk adımları 
on-line dünyada atıyor. On-line 

seyahat pazarı, acente ofislerini geride 
bırakmaya başladı bile… İnternetten satış 
yapan kaçak acentelerin sayısının on binlerce 
olduğu belirtiliyor. Uzmanlar tatilin, marka 
olan firmaların web sitelerinden ya da tatil 
sitelerinden satın alınmasını öneriyor. 

Avrupa’da on-line seyahat pazarı, acente 
ofislerini geride bırakmaya başladı. 
Avrupa’nın yanı sıra Çin ve Rusya’da da 
internetten tatil satın alanların sayısının 
büyük artış gösterdiği belirtiliyor. Çin’de 
ve Rusya’da tatil paketi satın almak için 
acente ofisine gitmek yerine interneti 
tercih edenlerin sayısında büyük bir artış 
kaydediliyor. 
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de, 
interneti kullanarak tatil satın alanların 
sayısı yüzde 19’dan yüzde 39’a çıkarak iki 
kat artış gösterdi. Benzer şekilde Rusya’da 
da tatil rezervasyonunu on-line kanaldan 
gerçekleştirenlerin sayısı artmaya devam 
ediyor. 
Özellikle geçtiğimiz beş yıllık süreçte yüzde 
9’dan yüzde 42’ye yükselen ve neredeyse 
4 kat artış gösteren on-line seyahat 
pazarında, geçtiğimiz yıl ilk kez internet 
üzerinden yapılan rezervasyonlar acentelerin 
ofislerinden yapılanları geçmişti.

Dünyanın seyahat davranışlarını yıllık olarak 
izleyen PK International World Travel Monitor’un 
yayınladığı son rapora göre, İngiltere’de de durum 
pek farklı değil. İngilizler on-line rezervasyonda 
diğer ülkelere kıyasla en istekli millet olarak 
öne çıkıyor. İngilizlerin yüzde 78’i interneti tatil 
rezervasyonu konusunda birinci araç olarak 
görüyor. İngiliz pazarında 2008’den bu yana 
internet rezervasyonlarında yüzde 47’lik artış 
yaşanmış olması da bunun bir kanıtı. 

İtalya, Kanada, Japonya, Fransa ve Hollanda gibi 
Avrupa’da yer alan diğer ülkelerde ise yüzde 61 ilâ 
yüzde 67 arası değişen ve ortalamanın üzerinde 
seyreden internet rezervasyonları dikkat çekiyor.

Google ve Nielsen Araştırma Şirketi tarafından 
Türkiye çapında gerçekleştirilen Türkiye Tatil 
Araştırması, Türk tatilcilerin alışkanlıklarına 
ve davranışlarına ışık tutuyor. Tatil sektörü 
çerçevesinde internetten en çok satın alınan ve 
araştırılan ürün uçak biletleri olarak karşımıza 
çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin 
yarısı, uçak bilet alımını internet üzerinden 
gerçekleştirmiş. Yüzde 61 genel bilgi toplarken, 
yüzde 53 fiyat karşılaştırmaları gerçekleştirirken 
ve yüzde 52 son kararını verirken interneti 
kullanmış.

Bilişim Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2015 
sayısında “Dosya” konusu olarak İnternette (on-
line) ayarlanan tatilleri belirledik. 
Görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Seyahat 
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Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran 
Ulusoy, seyahat acentalarının, tüketiciye en 
iyi hizmet alternatiflerini sunabilmeleri için 
teknolojiyi ve interneti en iyi kullanan profesyonel 
kuruluşlar olmaları gerektiğinin altını çizdi. 
Ulusoy, bugün internetin, tüketiciye dünyanın 
herhangi bir yerindeki çeşitli turizm ürünleri 
hakkında ayrıntılı bilgi, görüntüler ve rezervasyon 
olanakları sağladığına değinerek, ancak on-line 
rezervasyon yapabilmek için tüketicinin araştırma 
yapması ve oldukça uzun bir zaman sarf etmesi 
gerektiği önerisinde bulundu. 
Ulusoy, TÜRSAB’ın tüketicilerin korunmasına 
katkıda bulunmak amacıyla, belgesiz olarak 
faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs ve 
şirketlerin Google AdWords üzerinden verdikleri 
reklamların yayınına son verilmesini sağlamak 
amacıyla Google yetkilileriyle işbirliğine gittiğini 
açıkladı.
  
Seyahat acentaları kanalıyla tatile çıkacak 
olanların, paket tur satın aldıklarında, mutlaka 
seyahat sigortasını yapmaları gerektiğinin 
üzerinde duran Ulusoy, “Bunun yasal bir 
zorunluluk olduğunu özellikle ve bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum” dedi.
 
Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram 
Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nuray 
Selma Özdipçiner, tüketicilerin internet 
üzerinden tatillerinin planlamasını rahatlıkla 
yapabildiklerine değinerek, ancak bir sorun 
çıktığında muhatap alınabilecek kimsenin 
olmaması nedeniyle, acentaların hâlâ güncelliğini 
koruduğunu kaydetti. İnternetin özellikle yurtdışı 
seyahatler için daha güven verdiğini vurgulayan 
Özdipçiner, internette dolaşan sahte seyahat 
firmalarına ilişkin önlem almanın devletin görevi 
olduğunu kaydetti. Özdipçiner, bu firmaların 
engellenmesi ve bilgilerinin güncelliği, gerçek 
olup olmadığı ve birçok konuda denetleme 
yapılması gerektiğini söyledi.
 
Dünyanın en büyük otel arama motoru olan 
trivago Global Ekibi Lideri Sydney Burdick, her 
ülkede partnerlerini seçerken bir kalite testi 
yaptıklarını dile getirerek, “Eğer rezervasyon 
firması bu testi geçemeyecek olursa kendileri ile 
çalışmıyoruz” dedi.

İnternet kullanıcılarını tatillerini satın 

alırken güvendikleri firmalara yönelmeleri 
konusunda teşvik etmeye çalıştıklarını belirten 
Burdick, her zaman şeffaflığa inandıklarını ve 
kullanıcılarına zarar verecek on-line rezervasyon 
siteleri ile iş yapmadıklarını söyledi. Burdick, 
kullanıcıların trivago üzerinden rezervasyon 
sitesine yönlendirildiklerinde bir problem 
ile karşılaşmalarını istemediklerini ve tüm 
partnerlerini sürekli olarak kontrol ettiklerinin 
altını çizdi.
 Danimarkalı kurucu ve girişimci 
ThorvaldStigsen’den ilham alan; ücretsiz, özgür 
ve tarafsız bir seyahat arama sitesi momondo’nun 
Ülke Müdürü Orkun Eti ise, karmaşık yapıdaki 
seyahat endüstrisinde şeffaf bir hizmet 
sunduklarını aktardı. Pazardaki tüm oyuncuların, 
dikkatlerini mobil alana yöneltmiş durumda 
olduklarına işaret eden Eti, özellikle yeni nesil 
mobil uygulama ve araçlar ile sundukları 
hizmetleri geliştirdiklerini dile getirdi. 
Momondo’nun satışa değil, milyonlarca uçuş, 
otel ve tatil seçeneğini arayan ve karşılaştırmaya 
odaklanmış bir site olduğuna değinen Eti, 
gelecekte veri analizi yöntemiyle üretilecek fırsat 
ve çözümlerin seyahat endüstrisinin gelişiminde 
daha büyük bir rol oynayacağını belirtti.

  
Ürün fiyat dengesine dikkat
Turizm sektöründe kaliteli ve düzgün hizmet 
vermeye çalışan ve misafir memnuniyeti ve dürüst 
ticareti ilke edinmiş firmaların yanı sıra kötü 
niyetli ticaret yapan firmalarda var. Bazen art 
niyetleri olmasa da pazar da pay elde edebilmek 
için hesapsız iş yaparak batan seyahat acentaları 
olabiliyor. Bundan da en büyük zararı tatilci 
görürken, ederinin altında fiyatla satılan turlar 
seyahat acentalarının zarar etmesi ve dolayısıyla 
müşteriye zarar vermesi anlamına geliyor. Tatil 
ararken ilk kriterin ucuz tatil olmaması önerisinde 
bulunan sektör yetkilileri, güvenilir, bilinir 
markalarla ve TURSAB referanslı firmalarla 
seyahat etmeye özen gösterilmesi, ürün ve fiyat 
dengesine dikkat edilmesi ve ucuz alacağım 
derken paradan ve huzurdan olunmaması 
gerektiğini belirtiyorlar.  
İnternet üzerinden kaçak tur satışı yapan 
firmaların onbinlere ulaştığı ifade ediliyor. 
Sektörün önde gelen firmalarının satış 
rakamlarıyla satın alınacak tatilin satış 
rakamlarının karşılaştırılması gerektiği dile 
getiriliyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s178

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 53

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
TE

M
M

U
Z

52 DOSYA İnternette tatil

http://www.bilisimdergisi.org/s178


- Zorunlu seyahat sigortası poliçesi ile misafirlerini garanti altına alıyor mu? 
(Ürün, sorumluluk, acente iflası ve geri dönüş teminatları içeren bir poliçe, 
yıllık yapılan bir poliçe) Piyasada büyük tur operatörlerinin sahip olduğu poliçe 
örneğini görmek isteyin.
- TÜRSAB’ın acenteler departmanından teyit edilebilecek şekilde acente 
İşletme belgesi var mı kontrol edin.
- Piyasada boy gösteren sektörün ileri gelen firmalarının lanse ettiği rakamlar 
bazında, aynı tur paketini 100 Euro veya daha ucuza satıyor ise ciddi bir risk 
var.
- İnternetten satış yapan kaçak acentelerin sayısı on binlerce. İnternetten 
marka olan firmaların web sitelerinden satın alınması doğru olmakla birlikte, 
adı duyulmamış firmalar TÜRSAB’dan acenteler biriminden kontrol edilmeli. 
Özellikle internette bir oteli diğerlerine göre yüzde 20-30 daha ucuza satandan 
alışveriş yapılması ciddi risk barındırır.
-Her firma için beklentiler dahilinde ufak-büyük şikâyetler olabilir. 
İnternetteki web sitelerine girip, bir firma hakkında paramızı aldı turu iptal 
ettik ama 2 aydır geri ödemiyor, gittik otelde rezervasyon yoktu, telefonları 
açmıyorlar, muhatap yok, gibi sıkça yazılmış yorumlar var ise uzak durulmalı.
-Otelleri birbiri ile kıyaslamalı satan ve adı duyulmamış firmalar için 
mümkünse merkezlerine ziyaret gerçekleştirmeli, nasıl bir firma olduğu 
yakından görülmeli. Ofislerindeki karışıklık, davranış tarzı vs. ile sizde hemen 
bir olumlu-olumsuz intiba yaratır. 
-İnternetten adı duyulmamış bir siteden otel almaya karar verdiğinizde, oteli 
arayıp o firma ile anlaşması olup olmadığını öncelikle sorgulayın. Anlaşması 
var ise, rezervasyonu yaptırınca en geç 1 gün sonra oteli yeniden arayıp 
rezervasyonun kesinleştirilip-kesinleştirilmediğini teyit edin. 
- Yurtdışı turu satın alacağınız firmada kanunen tüm ücretlerin total fiyata 
dahil olması gerekir. 
-Gezi sözleşmenizi ve tur kayıt formunuzu, özel taleplerinizin de kabul 
görmesi halinde not şeklinde yazdırıp, ıslak imzalı olarak satış temsilcinizden 
alın.
-Tur operatörlerinin sunduğu eğer özel anlaşmaları yok ise, TÜRSAB’dan 
alabileceğiniz tam kapsamlı seyahat sigortasını satın alarak, acente iflası, 
geri dönüş teminatı, ayıplı ürün, hırsızlık, uçak rötarı vs. gibi çok kapsamlı 
konularda kendinizi garantiye almanızda yarar var. 
-İnterneten satış yapan acentelerin açık adresleri, krokisi ve iletişim 
detaylarının net olup olmadığını kontrol edin. Sadece 1 mail adresi veya chat 
ekranı olan yerlerden ürün satın almak risk taşır. 

Tatil satın almadan önce 
yapılması gerekenler
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İnternetten tatil paketi, paket tur satın alan 
tüketicilerin hakları neler?
İnternet ve kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, uçak seferlerinin çoğalması ve bilet 
fiyatlarının ucuzlamasıyla internet üzerinden tatil paketi uygulamalarının kullanımı 
arttı ve bu sözleşmeler nedeniyle açılan davalarda da bir artış gözlemlendi. Çoğu kez 
internet sitesinde belirtilen ve vaadedilen hizmetler sağlanmadığı, fotoğraflarda belirtilen 
mekânların olmadığı, kalınan otelin standartlarının düşük olduğu, transfer hizmetlerinin 
yetersizliği gibi şikâyetlerle karşılaşılıyor. 
Tüketiciler genel olarak internet üzerinden bu paket turları arıyor, sözleşme şartlarını 
okumuyor hatta çoğu kez sözleşmenin bir örneğini almıyor ve saklamıyor. 
İnternet üzerinden satın alınan “tatil paketi tur”larla ilgili olarak hem mesafeli 
sözleşmelere uygulanacak mevzuat hem de paket turlara uygulanacak mevzuatın birlikte 
değerlendirilmesi gerekiyor. 

On-line kanal yönetimi otel satış pazarlama 
yöntemlerini kökten değiştiriyor
Tüm dünyada yoğun olarak kullanılan on-line kanal yönetimi teknolojilerinin, Türkiye otel 
satış pazarlama yöntemlerini kökten değiştirerek, gelirlerde de ciddi artışlar sağlaması 
hedefleniyor. 
On-line kanal yönetimi ve teknoloji çözümleri sunarak otellerin on-line satışlarını arttıran 
teknoloji danışmanlık firması Hotel Linkage, Web sitesi, Booking Engine, Channel 
Manager, Revenue Management Systems ve Rate Shopper gibi teknolojilerin içeriği 
ve yöntemleri hakkında vereceği eğitimlerle satış gelirlerinde ciddi artışlar sağlamayı 
öngörüyor. 
İstanbul Şehir Üniversitesi, Incuba.city ve ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi’nin destekleriyle 
hayata geçecek “Hotel Linkage Academy”, turizm profesyonellerine sektörün “on-
line tarafı” ile ilgili ücretsiz eğitimler sağlayarak turizm sektöründe bir kez daha fark 
yaratacak. 9 haftalık eğitim maratonuna 1 Ağustos 2015’den itibaren İstanbul Şehir 
Üniversitesi Güney Kampüsü’nde başlayacak.
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