
momondo Ülke Müdürü Eti:  
Karmaşık yapıdaki seyahat 
endüstrisinde şeffaf bir 
hizmet sunuyoruz 

Pazardaki tüm oyuncuların, dikkatlerini mobil alana yöneltmiş 
durumda olduklarına işaret eden momondo Ülke Müdürü 
Eti, gelecekte veri analizi yöntemiyle üretilecek fırsat ve 
çözümlerin seyahat endüstrisinin gelişiminde daha büyük bir 
rol oynayacağını söyledi.  

Geçmişinde sahip olduğu farklı becerileri sayesinde – programcılık ve modern tiyatro 
– yaratıcı sezgi ve matematiğin eşsiz birleşiminden etkilenen Danimarkalı kurucu ve 
girişimci ThorvaldStigsen’den ilham alan momondo, satışa değil, milyonlarca uçuş, otel 
ve tatil seçeneğini arayan ve karşılaştırmaya odaklanmış, ücretsiz, özgür ve tarafsız bir 
seyahat arama sitesi. momondo Ülke Müdürü Orkun Eti, tüketicilere karmaşık bir yapıya 
sahip olan seyahat endüstrisinde şeffaf bir hizmet sunduklarını ifade etti. 
momondo olarak yalnızca güvenilir, sürekli iletişim halinde oldukları ve tüm kriterlerni 
karşılayan şirketlerle iş ortaklıkları yürüttüklerini anlatan Eti, Türkiye pazarında 
kendilerine yeni ortaklar seçerken, göz önünde bulundurdukları birtakım faktörler 
olduğunu belirtti. Eti, tedarikçi şirketin sunduğu seyahat hizmetinin kapsamı, şirketin 
kredibilitesi, güvenilirliği ve sahip olduğu teknoloji birikiminin çok önemli olduğunun 
üzerinde durdu. Eti, açıklamasını şöyle sürdürdü:
”Pazardaki tüm oyuncular, dikkatlerini mobil alana yöneltmiş durumda. Elbette momondo 
olarak biz de bu alana büyük önem veriyor ve özellikle yeni nesil mobil uygulama ve 
araçlar ile sunduğumuz hizmetleri geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bizim sektörümüzde, mobil 
platformlar çoğunlukla ilham veren arama faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

-İnternette ayarlanan tatiller; internetin 
getirdiği avantajlar birçok sektörde olduğu gibi 
turizm sektöründe de önemli değişikliklere yol 
açtı. Yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte, 
her geçen gün daha çok tüketici tatil planları 
için ilk adımları on-line dünyada atıyor. Sizin 
düşünceniz nedir?

-Türkiye’de on-line pazar hızla gelişiyor. Özellikle 
genç nesilde, on-line seyahat arama ve satın alma 
alışkanlığı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. 
Bu doğrultuda momondo gibi seyahat arama 
siteleri de büyüyor ve gelişiyor; çünkü tüketiciler 
ve seyahat endüstrisi fiyatları hızlı ve kolay bir 
şekilde, “uygunluk”, “fiyat”, “seyahat süresi”, 
“zamanlama” gibi seçenekler aracılığıyla 
karşılaştırmanın avantajlarını keşfediyor. Diğer 
yandan Türkiye’deki tüketiciler de “seyahat arama 
sitesi” konseptine hızla alışıyor.  “Kapsama 
alanımızı” genişletmeye ve güven oluşturmaya 
devam ettiğimiz bu sürecin, uzun vadede 
tüketiciler tarafından gördüğümüz desteği daha 
da artıracağına inanıyoruz.

-İnternetten satış yapan kaçak acentelerin 
sayısı on binlerce. Tatil, genelde internetten 
marka olan firmaların web sitelerinden ya 
da tatil sitelerinden satın alınıyor, ancak bazı 
tüketicilerin de daha ucuza satandan alışveriş 
yapması ciddi risk barındırıyor. Buna ilişkin 
neler söyleyeceksiniz?

-momondo olarak, tüketicilere karmaşık bir 
yapıya sahip olan seyahat endüstrisinde şeffaf 
bir hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda tüketiciler, 
momondo üzerinden yaptıkları her aramada, 
mevcut uçuş, otel ve tatil fiyatları hakkında 
tümüyle tarafsız bir değerlendirme yapma şansını 
yakalıyor. 
Diğer yandan elektronik ticaret (e-ticaret) 
endüstrisi halen olgunlaşma çağında; bu nedenle 
pek çok kişi açısından tüketici hakları ve güven 
oluşumu önem arz ediyor. 
Bu nedenle fiyatlar ve koşullar konusunda 
en ileri seviyede şeffaflık sağlama hedefimiz 
doğrultusunda çalışmayı sürdürüyoruz.
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-Tüketicilerin tatil satın alırken güvenilir ve bilinirliği yüksek firmalardan tatillerini satın alması 
gerektiğini dile getiren sektör temsilcileri, sadece ucuz olduğu için tatil satın alınmaması gerektiğini 
ifade ediyorlar.

-momondo olarak yalnızca güvenilir, sürekli iletişim halinde olduğumuz ve tüm kriterlerimizi 
karşılayan şirketlerle iş ortaklıkları yürütüyoruz. Türkiye pazarında kendimize yeni ortaklar seçerken, 
göz önünde bulunduğumuz birtakım faktörler var: Tedarikçi şirketin sunduğu seyahat hizmetinin 
kapsamı, şirketin kredibilitesi, güvenilirliği ve sahip olduğu teknoloji birikimi bunlardan yalnızca 
birkaçı. Bu tedarikçinin, örneğin bir on-line seyahat acentasından bahsediyor olalım, herhangi bir 
noktada ilgili kriterleri karşılayamaması durumunda kendileriyle iletişime geçip konuyla ilgili gerekli 
adımları atıyoruz. Amacımız, kullanıcılarımız için maksimum ölçüde şeffaflık sağlamak ve bu hedefe 
ulaşmak için çok çalışarak gerekli  tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.

-Turizm sektörü, bilişim teknolojileri sektörünün gelişme eğiliminden çok fazla etkilenen 
sektörlerden birisi. Turizmde bilişim teknolojilerinin kullanımı nasıl oluyor? Hangi hizmet ve 
işlemler bilişimle entegre ediliyor?

-Bilişim teknolojileri (BT) sektörü, on-line 
seyahat sektörünün gelişimi üzerinde hayati 
öneme sahip, çünkü BT geliştikçe, günümüz 
tüketicisinin talep ve isteklerini karşılayacak 
çözümler üretmemiz mümkün hale geliyor. 
Diğer yandan an itibariyle pazardaki tüm 
oyuncular, dikkatlerini mobil alana yöneltmiş 
durumda. Elbette momondo olarak biz de bu 
alana büyük önem veriyor ve özellikle yeni nesil 
mobil uygulama ve araçlar ile sunduğumuz 
hizmetleri geliştirmeyi sürdürüyoruz.
 
Bizim sektörümüzde, mobil platformlar 
çoğunlukla ilham veren arama faaliyetlerine ev 
sahipliği yapıyor. Aynı zamanda mobil platformlar 
aracılığıyla tüketicilerle seyahat satın alma 
sürecinin ilk aşamalarından itibaren etkileşime 
girme imkanını yakalıyoruz. 
Bu kapsamda kısa süre önce iPhone’lara 
yönelik şehir rehberi uygulamamızı hizmete 
sunduk. Bu uygulama, kullanıcılara belli başlı 
şehirlerde, içinde bulundukları mod ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda özel öneriler sunuyor. Geleceğe 
baktığımda ise, veri analizi yöntemiyle üretilecek 
fırsat ve çözümlerin seyahat endüstrisinin 
gelişiminde daha büyük bir rol oynayacağını 
söyleyebilirim.
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