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1. Giriş

221. yüzyılla birlikte bilginin ve bilgi teknolo-
jilerin önemi artarken bu işin alt yapısını oluş-
turan teknolojinin önemli bir parçası haline ge-
len internette aynı hızla gelişmeye başlamıştır. 
Bu yeni dönemde bilgiyi arama bilgiye ulaşma 
bilgi sunma hizmet üretme ve alma eylemleri 

yeni bir biçim almaya başlamıştır. Böylesi ge-
niş çaplı bir değişim ortamında günlük yaşam-
da var olan hemen her şey bu yeni teknolojiye 
uyum sağlamıştır. Alışveriş bankacılık gibi 
hizmet sektörlerine kadar her şey internet ve 
bilişim ortamında yerini almıştır.

Turizm sektörünün ülke ekonomisine olan kat-
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alışverişe teşvik etmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonuçlarından olan internet 
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tajlar sağlamaktadır. Bu sayede gelişme fırsatı yakalayan turizm ve seyahat acenteleri satışları-
nın artırmanın yanında müşterilerine alternatif hizmet olanakları sunmaktadır. E- ticaret sanıldığı 
üzere salt müşteri ve işletme arasında cereyan etmemektedir. Gerekli alt yapı acente çalışanlarının 
görüşleri bilgi düzeyleri de geleceğe yönelik turizm ve seyahat acentelerin de internet kullanımı-
nın geleceği hakkında bilgi vermektedir. Bu sebeple turizm ve seyahat acentelerinin e-hizmet ile 
günümüz ve gelecekteki durumları hakkında değerlendirme yoluna gidilmiştir. Bu çalışma ışığın-
da turizm ve seyahat acentelerinin e-hizmetin, sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar değerlen-
dirilmiş ve ileriye dönük internet kullanımın durumu hakkında gerek bu alanda faaliyet gösteren 
işletmelere gerekse bu alana yatırım yapmak isteyen girişimcilere bilgi sunulmuştur.
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Abstract: Although changing habits is difficult, the constant evolution of the internet prompts 
consumers to do shopping electronically. Developments in information technology with the results 
so the internet e-commerce businesses as well as all tourism and travel agencies also provide great 
advantages. In this way, the opportunity to develop tourism and travel agencies to increase sales 
by offering customers the alternative services are possible. E-commerce and business between the 
draft I thought it was not the only customer. Comments on agency employees information neces-
sary infrastructure for the future levels of tourism and travel agencies also provides information 
about the future of internet usage. For this reason, tourism and e-services of travel agencies with 
the present and future situation on the road to the evaluation was. In light of this study of tourism 
and travel agency e-services, will provide advantages and disadvantages has been evaluated and 
the future status of Internet usage in this area about the need for businesses operating in this field 
as well as investment to entrepreneurs who want to do is provide information.
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kıları göz önüne alındığında, dünyadaki birçok 
ülkenin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör 
için ülkeler tarafından özel planlamalar yapıl-
makta, politikalar geliştirilmektedir.

Seyahat Acentelerinin turizm sektöründeki yeri 
ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Seyahat 
Acenteleri turistin tatil amacıyla evinden çıktı-
ğı andan başlayarak, tekrar evine geri döndüğü 
zamana kadar yaşadığı bütün olayları, faaliyet-
leri, hizmetleri bir bütün hâlinde turiste sunan 
işletmelerdir. 

Seyahat Acenteciliği Alanının yapısal özelli-
ğinden kaynaklanan emek yoğun üretim tarzı 
nedeniyle, otomasyona geçme olanaklarının 
son derece sınırlı olması insan faktörünü ön 
plana çıkarmaktadır.

Çağdaş turizmin gereği; istihdam edilen per-
sonelin meslekî formasyonunun ve öğrenim 
düzeylerinin yüksek olması, kaliteli hizmetin 
sağlanmasını, turist ile turiste hizmet edenler 
arasındaki ilişkilerin nitelikli olarak gerçekleş-
mesini doğurmaktadır [1].

2. Günümüzde Hizmet İşletmeleri

Hizmet sektörünün önemi gün geçtikçe art-
maktadır. Buna bağlı olarak en hızlı gelişen 
teknolojiler ve yenilikler de bu sektörde görül-
mektedir [2].

Bu gelişmelerin göstergesi, özellikle gelişmiş 
ülkelerde klasik sanayi ve klasik imalatçılık 
anlayışından uzaklaşılması, bu klasik anlayı-
şın yerini hizmet anlayışının alması ile bilim 
ekonomisi ve hizmet sektörüne verilen önemin 
artısı olmaktadır [3]. Bu olgu 20. yüzyılın en 
belirgin değişikliklerinden birisidir. Söz ko-
nusu çağdaş yaklaşımda gelecekten beklenen, 
isletmelerin faaliyetlerini özellikli ürünler ile 
bilgi ve hizmet alanlarında arttıracağı yönün-
dedir. Bu konudaki eğilimler, gelişmiş ülkele-
rin ekonomik faaliyetlerinin temel yapıların-
da bir değişiklik yasadıklarını, değer yaratan 
sektörlerin oranlarının değiştiğini ve artık bu 

ülkelerin gayrı safi milli hâsılalarının yaklaşık 
üçte ikisinin tarım ve sanayi dışı faliyetlerden 
geldiğini göstermektedir[4]. 

Şekil 1. E- Hizmet ve E-Ticaret Kesişimi[ 5].

3. İnternet ve Hizmet Pazarlaması

Günümüzde iletişim teknolojisindeki ilerleme-
lerin nedenlerinden birisi de; modern toplum-
lardaki üretimin arttırılmasıdır. Üretimin arttı-
rılması ve gerekli ticari işlemlerin gerçekleşti-
rilmesi için, ulusal ve ülkelerarası boyutta hızlı 
iletişim gerekmektedir. Bunun yanı sıra, üretim 
artısı sonucunda oluşan ürünleri satın alacak 
müşterilerin tüketim miktarının artması da, ileti-
şimin gelişmesini sağlayan nedenler arasındadır. 
Kimi yazarlara göre, modern iletişim sistemleri 
biraz da pazarlama faaliyetlerine destek olarak 
geliştirilmişlerdir [6]. Dünya çapında kişisel 
satın alma nedenlerinin ve alışkanlıklarının in-
celendiği araştırmalar sonucunda, pazarlama fa-
aliyetlerinin, oluşan bu değişikliklere cevap ve-
rebilmesi için; daha hızlı, hedefe yönelik, akıllı, 
çapraz bilgi içeren, yaratıcı, görsel ve elektronik 
etkileşime yatkın olması gerekliliği ortaya çık-
mıştır. İnternet ağının hizmet pazarlaması ama-
cı ile kullanılması, bütün bu ihtiyaçlara cevap 
verebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu yüzden, 
dünyanın pek çok ülkesinde internet sisteminin, 
bilgisayarların ve benzeri sistemlerin, iletişim 
ve pazarlama amaçları doğrultusunda kullanıl-
maları yaygınlaşmıştır. İnternet’in en hızlı bü-
yüyen alanı world wide web, yani internet’in 
grafikleri ve resimleri gösteren tarafıdır.

Elektronik web sayfaları; ürün teklifleri hakkın-
da sunuş broşürleri, teknik açıklamalar, basında 
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yayınlanan bilgiler, isletmenin mesajları, yöne-
tici mektuplarının, kullanma önerilerinin, satış 
sayfaları ve aracı /perakendecinin yer ve adres-
lerinin ve benzer bilgilerin müşterilerin hizme-
tine sunulmasına yarayan araçlardır. İnternet’e 
web sayfaları yerleştirmek yöntemiyle ürün 
veya hizmetin tanınmasına katkıda bulunmak 
mümkündür. 

Özel uygulamaların arasında yer alan kataloglar 
konusunda, web sayfaları oldukça pratik bir çö-
züm olarak ortaya çıkmaktadır. Maliyetleri ge-
rek basım gerek dağıtım aşamalarında bir hay-
li yüksek olan alışveriş katalogları ya da ürün 
katalogları, web sayfaları halinde daha düşük 
maliyetler ile hazırlanabilmektedir. Bu çizelge-
de hazırlanan web katalog sayfaları tüketicilere, 
hem katalogun sadece kendilerine gerekli olan 
kısmına erişebilmelerine ve kendileri için bir 
kopya bulundurabilmelerine, hem de katalog 
sahibi ile anında iletişim kurarak daha fazla bil-
gi alabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Bunla-
ra ek olarak, web sayfaları çevreciliği ve doğa 
koruması çalışmalarını desteklemekte, iletişim 
için elektronik bağlantıları kullandığından ge-
reksiz kâğıt israfını azaltmaktadır. İnternet ile 
hizmet pazarlaması faaliyetlerinde web’ in form 
doldurma özelliği ile muhtemel müşterinin is-
mini, adresini, tüketim alışkanlıklarını yani ola-
sı müşteriye ait kişisel bilgileri elde etmek de 
mümkündür Yeni şifreleme teknolojisi sayesin-
de artık güvenli bir biçimde kredi kartı kullana-
rak alışveriş yapmak da olanaklıdır. 

Kredi kartı firmalarının raporları, her geçen 
gün internet’te yer alan hizmetlerinin sayıları-
nı arttırdıklarını ve iletişim ağında yer alan kart 
işlemlerinin çoğalmakta olduğunu göstermek-
tedir [7].Gartner Group’un hizmet sektörünün 
internet pazarlamasına ilişkin yaptırdığı çalışma 
eğlence, bankacılık,  reklâm, turizm gibi hizmet 
ağırlıklı sektörlerin elektronik pazarlamaya 
uyum sağlamak için yeniden yapılanmaya gide-
ceklerini ortaya çıkarmıştır [8].

İnternet ile alışveriş yapmak için en uygun 
ürünler; bilgisayar donanımları ve programlar, 

kitaplar, CD’ler, havayolu biletleri ve magazin-
lerdir. Sigorta hizmetleri, yiyecek-içecek ürün-
lerinin, finansal hizmetlerin satın alınması ise 
pek mümkün olmamaktadır. İnternet, veri taba-
nı tutan hizmet pazarlamacısı için olası müşteri-
lerle ilgili veri tabanını geliştirme kaynağı hali-
ne gelmektedir. Yine yüksek oranda cevap alma 
özelliği sayesinde, internet üzerinde çok sayıda 
reklâm verilmektedir. Bu tür reklâmların üstün 
yönü müşteri açısından kolaylık sağlamasıdır. 
Olası müşteri, kupon postalamak veya verilen 
telefonu aramak gibi vakit alan işlemlerden kur-
tulmuş olmaktadır. Katalog yardımı ile hizmet 
satan firmalar da artık, internet üzerinden doğ-
rudan satış kullanımı yapabilmektedirler. İste 
bu nedenlerden dolayı, internet bir pazarlama 
aracı olarak her geçen gün artmaktadır.

4. Seyahat Acentelerinin Tanımı, 
Sınıflandırılması ve Fonksiyonları

1618 sayılı seyahat acenteleri ve seyahat acen-
teleri birliği kanununa göre seyahat acentele-
rinin tanımı ve sınıflandırılması şöyledir [9]: 
“Seyahat acenteleri kar amacıyla turistlere 
ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence 
sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, 
bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve tu-
rizm ekonomisine ve genellikle ödemeler den-
gesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır.”

Seyahat acenteleri A ve geçici A, B ve C grubu 
seyahat acenteleri olmak üzere gruplandırılmış-
lardır. A grubu seyahat acenteleri yurt dışına tur 
düzenleyebilen, yurt dışından gelen grup ve bi-
rey müşterilere yerel hizmetler veren, seyahat 
hizmetlerinin tümünü örgütleyen ve satan üre-
tici ve aracı kuruluşlardır [10]. Bu grup acen-
teler tüm acentecilik faaliyetlerini göstermekle 
birlikte ülkeye yılda tabanı belirli bir miktarda 
döviz kazandırmak zorundadırlar [11].

Kanuna göre, A grubu seyahat acenteleri iki 
yıl içinde 80.000 ABD Doları bozdurdukları-
nı belgelemeleri kaydıyla A grubunda kalabil-
mektedirler [12].
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B grubu seyahat acenteleri uluslararası kara, 
deniz ve hava ulaştırma araçları ile A grubu 
seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların 
biletlerini satarlar. C grubu seyahat acenteleri 
ise yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar 
düzenlerler. B ve C grubu seyahat acentaları 
kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat 
acenteciliği hizmetlerini göremezler. Ancak 
kendilerine A grubu seyahat acentelerinin ve-
recekleri hizmetleri görürler [13].

Kısaca, seyahat acentelerinin turistlerin turizm 
ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duydukları 
konaklama, yeme-içme, eğlence, ulaşım gibi 
faaliyetleri örgütleyerek turistlere sunan aracı 
kuruluşlar oldukları söylenebilir. Seyahat acen-
telerinin kurulusunda uygulanacak esaslar ile se-
yahat acenteciliği mesleğini ve hizmetlerini ka-
nunun belirlediği esaslar doğrultusunda düzenle-
meği amacıyla 1618 sayılı kanun kapsamın Türk 
Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hazırlanmıştır. 
Buna göre seyahat acentelerinin faaliyet alanla-
rı aşağıdaki gibidir [14] : Seyahat acentelerine 
münhasır hizmetler şunlardır [15] ,[16 ], [17].

a) Tur Düzenlemek: Bir programa bağlı ya da 
programsız yurtiçinden yurtdışına,  yurtdışın-
dan yurtiçine veya yurtiçinde gerçeklesen, ge-
celemeli veya gecelemesiz olarak gezi, spor, 
eğlence, dini, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel 
ve mesleki inceleme, teşvik veya destek amaçlı 
seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri or-
ganize etmek, pazarlamak, gerçekleştirmek, 

b) Transfer: Seyahat acentesi tüketicisi olan tu-
ristin, düzenlenen turun başlangıcında, herhangi 
bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış 
kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslara-
rası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, 
liman, havalimanı gibi yerlerden konaklama ya-
pacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetle-
rinin sunulduğu yerlere veya programın başla-
dığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya 
programın bitiminde tesisten yerleşim yerine 
bir araçla bir tarife veya münhasıran taşımacı 
olan isletmelerin tabi oldukları kurallara bağlı 
olmaksızın taşınmasını sağlamak,

c) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının 
tarifeli veya tarifesiz seferlerine iliksin olarak 
ve her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence 
isletmelerinde tüketici adına yer ayırtmak, kayıt 
işlemi yapmak, 

d) Enformasyon: Turizmle ilgili ve turizm ha-
reketinin gerektirdiği konularla, turistin tabi ol-
duğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin 
bilgi vermek,

e) Kongre-Konferans Organizasyonu: İçinde ko-
naklama, transfer ve tur hizmetlerinden en az bi-
rinin yer aldığı kongre, konferans, toplantı, fuar, 
sergi ve benzeri faaliyetleri organize etmek, 

f) Turistik gezi amaçlı münferit tasıma aracı 
kiralama: Ticari olmayan amaçlarla münferi-
den araç kiralamak isteyen tüketiciye yönelik 
olarak, kendi mülkiyetinde olan ya da mülkiye-
tinde olmadığı halde kiralama yetkisi bulunan, 
ikiden fazla kişinin seyahat edebileceği araçlar 
ile içinde konaklama olanağı bulunan araçları 
doğrudan kiralamak, bu konuda organizasyon, 
rezervasyon yapmak, 

g) Ulaştırma araçları biletleri satmak: Tarifeli 
ya da tarifesiz olarak tabi oldukları mevzuat 
ile taşımacılık hizmeti veren ulaştırma araçla-
rını ve bu araçlara sahip isletmelerin biletlerini 
satmak, 

h) Seyahat acentesi ürünü satmak: Seyahat 
acentelerinin ürettiği hizmetlerin tamamı ya da 
bir kısmını ürün sahibi seyahat acentesi tarafın-
dan yetki verilmek kaydıyla satmak.

Seyahat acenteleri ayrıca aşağıdaki konularda 
da faaliyet gösterebilirler:

a) Turistik enformasyon ve tanıtım malzemele-
ri satısı: Turiste ve seyahat acenteciliği hizmeti 
satın alanlara yönelik olarak seyahat acenteleri 
işyerinde turistik nitelikte kitap, resim, kartpos-
tal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı reh-
ber ve form benzeri malzemeleri satabilirler.
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b) Motorlu veya motorsuz ulaştırma araçları 
bulundurmak, kiralamak: Motorlu ya da motor-
suz, en fazla iki kişiyi birlikte taşıyabilen araç-
lar seyahat acentelerince turistlerce kiralanmak 
amacıyla bulundurulabilir.

5. Seyahat Acentelerinde İnternet Kullanımı

Günümüzde teknolojinin hemen her sektörde 
ağırlıklı olarak kullanımı hem işletim kolaylığı 
hem de zamandan tasarruf ile birlikte karlılığı 
da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tu-
rizm sektörü de teknolojiye ayak uydurma ça-
bası içindedir [18],[19]. Bugünün koşullarında 
seyahat acenteleri de geleceğe dönük is planları-
nı bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri hesaba 
katarak yapmak zorundalar, iletisim teknoloji-
leri seyahat endüstrisinde temelli dönüsümlere 
yol açmaktadır [20]. İnternet üzerinden seyahat 
satısları büyük hızla artmakta, mahallî ve fiziki 
pazar kavramı yavas yavas tarihe karısırken tüm 
dünya tek bir pazar haline gelmektedir [21]. Her-
kes isinin basında veya evinde pazar kosullarını 
yasamaya başlıyor. Bu sartlarda seyahat ürünleri 
satıslarında simdiye kadar en büyük paya sahip 
seyahat acenteleri bu unvanlarını korumak için 
uzmanlaşmak ve en iyi seçeneklere en iyi fiya-
tı sunabilen isletmeler haline dönüsmek duru-
mundadırlar. İnternet üzerinden yapılan seyahat 
rezervasyonları her yıl giderek artış göstermek-
tedir [22]. Özellikle Amerika’da rezervasyonlar 
için internet kullanımı oldukça yüksektir.

Tür Oran %
Havayolu Bİleti 84
Otel Rezervasyonları 78
Oto Kiralama 59
Sanat Kültür Etkinliği Biletleri 33
Eğlence Parkları 18
Paket Tur 17
Kurvazier Turu 8

Tablo 1. İnternet’ten Seyahat Alışverişinin 
Türlerine Göre Dağılımı [23]

6. Uygulama

Bu çalışmada hizmet sektöründe müşterile-

rine gerek iş gerek gezi anlamında ulaşım ve 
konaklama gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefleyen Turizm ve Seyahat Acentelerinin 
satış faaliyetlerinde internet kullanım düzeyi 
ve gelecekte kendilerini nerede gördüklerini 
kapsamaktadır.

Araştırmanın Amacı

Turizm ve Seyahat Acenteleri birebir satışın 
yanında artık tüm satış mecralarını kullanma 
yoluna gitmektedirler. Dolayısıyla bu çalışma 
ile müşterilerine internet üzerinde ulaşmanın 
getirisi ile e-hizmetin sağladığı ve gelecekte 
sağlayacağı avantaj ve dezavantajları belirle-
meyi hedeflemiştir. Böylece mevcut durumun 
değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik çalışma-
lara ışık tutmak bu çalışmada ortaya konulma-
ya çalışılmıştır.

Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları

Bu çalışmada müşterilerinin seyahat ve konak-
lama ihtiyacını karşılayan Turizm ve Seyahat 
Acentelerinin e- hizmet davranışı konu edin-
miştir. Bu amaçla hazırlanan 4 bölümden olu-
şan anket soruları Turizm ve Seyahat Acentele-
rine yöneltilmiştir. Birinci bölümde acentelerin 
mevcut durumu, ikinci bölümde acentelerin 
gelecekte kendilerini gördükleri yer, üçüncü 
bölümde acentelerin internet kullanım hakkın-
daki görüşleri son bölümdeyse acente işletme-
cisine ait demografik özellikler ölçülmüştür. 
Bu araştırmanın en önemli kısıtları zaman ve 
maddi kaynak yetersizliği olması sebebi ile 
İstanbul’daki Turizm ve Seyahat Acenteleriyle 
sınırlandırlmıştır.

Araştırmanın Geçerliliği ve Güveniliriliği 

İstanbul’da tüm gruplar ve şubeler dahil toplam 
1724 adet Turizm ve Seyahat Acenteleri vardır. 
[ ]. Mevcut acentelere TURSAB [ ] kanalıyla 
elde edilen e posta adreslerinden elektronik 
ortamdan sağlanan verilerle edilmiştir. Örnek-
lemin tamamına gidilmiş cevapların sağlığı açı-
sından 12.10.09-25.10.09 tarihleri arasında ger-
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çekleştirilen anket çalışmasına 225 adet cevap 
alınmıştır. Örnek kütlenin cevapları SPSS 18 ile 
analize tabi tutulmuş Güvenilirlik ölçüsü Cron-
bach Alfa katsayısı 0.82 olarak belirlenmiştir.

7. Bulgular

Araştırma verileri başta demografik özellikler 
olmak üzere istatistikî verileri ve değerlendir-
meleriyle birlikte aşağıdaki gibidir.

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri:
Örnek kütleye dair demografik özellikler aşa-
ğıdaki tabloda görüldüğü üzere toplam örnek-
lem içinde bulunduğu grubu temsil edebilecek 
düzeyde olduğu görülmüştür. 

Cinsiyet f % Medeni 
Durum f %

Kadın 142 63,11 Evli 97 43,11
Erkek 83 36,89 Bekar 128 56,89
Toplam 225 100,00 Toplam 225 100,00
Eğitim   Yaşınız f %
İlk 
Öğretim 45 20,00 19-25 56 24,89

Lise 92 40,89 26-32 69 30,67
Üniversite 83 36,89 33-39 67 29,78
Y.Lisans 5 2,22 40-46 21 9,33
Toplam 225 100,00 47-53 12 5,33
Deneyim f % 54 ve + 0 0,00
0-1 yıl 56 24,89 Toplam 225 100,00
2-5yıl 74 32,89 Belgeler f
5-7yıl 48 21,33 IATA 208 Troya    
7- 10 yıl 23 10,22 Galileo 98 223
10 ve üstü 
yıl 24 10,67 Amedeüs   127 Diğer 

Toplam 225 100 Enformasyon  195 32

Tablo 2. Cevaplayıcıların Demografik 
Özelliklerine Dair İstatistiki Veriler

Acenteler Hakkında Bazı Değerler:

Şekil 2. Acentelerin internet üzerinde yapılan satış 
faaliyetlerini avantajları hakkındaki görüşleri

Şekil 3. Acentelerin müsteri 
ilişkilerini yürütme yolları

Şekil 3. Acenteleri  internet üzerinden 
hizmet vermeye teşvik eden nedenler
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  N std. 
sapma

1
Gelecekte acenteler internet 
üzerinden rezervasyon ve satış 
yapmak zorunda kalacaklar.

 4.32  0.85

2
Gelecekte acenteler internet 
üzerinde turlar düzenlemek 
zorunda kalacaklar.

 3.74 1.23 

3 Gelecekte internet acenteler için 
en doğru reklam aracıdır.  4.44 0.76 

4
Acenteler için internet üzerinde 
yapılan işlemler daha kolay 
olacaktır.

 4.12 0.98 

5
Acenteler için internet üzerinde 
yapılan işlemler için uygun yapı 
olduğunu düşünüyorum.

 3.99 1.08 

6
Karşılaşılan sorunları daha hızlı 
çözebilmesi için internet acenteler 
için doğru bir adrestir.

 3.21 0.79 

7
Seyahat acentelerinin satış hacmini 
arttırması için gelecekte interneti 
kullanmaya mecbur kalacaklar.

 4.89 0.04 

Not: Değerlendirme 5li likert ölçek kullanılarak 
yapılmıştır.

Tablo 2. Acentelerin Gelecekte İnternet 
Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

N std. 
sapma

1

İnternet üzerinden acentelerin 
hizmet vermesi satış ve 
pazarlama verimliliğinde olumlu 
yönde etkiler

 4.09 1.15 

2
İnternet üzerinden acentelerin 
hizmet vermesi müsterilerle olan 
iliski kalitesini arttırıcaktır.

 3.20 0.32 

3

İnternet üzerinden acentelerin 
hizmet vermesi müsterilerin 
lbeklenen ve algılanan riskini 
azaltıcaktır.

 2.32 0.83 

4
İnternet sayesinde acenteler 
müsteriye özel hizmet sunma 
avantajı sağlar.

 4.24 1.22 

5
Acenteler marka imajı 
sağlayabilmeleri adına internet 
önemli bir mecradır.

 4.09 0.64 

6
İnternet sayesinde acenteler sık 
kullanıcı programlarına hakim 
olurlar.

 3.89 1.30 

7
İnternet üzerinden hizmet 
vermek acentelere uygun fiyat 
olanağı sağlarlar.

 4.56 0.11 

8
İnternet üzerinden hizmet 
vermek acentelere hizmet 
kalitesini yükseltir.

 4.21 0.53 

9
İnternet üzerinden hizmet 
vererek acenteler müşteriye özel 
ilgi gösterme imkanı sağlar

 3.11 0.41 

10

İnternet üzerinden hizmet 
vererek acenteler personelin 
tutum ve davranıslarını kontrol 
altına alabilir.

 3.88 1.16 

11 İnternetle hayat daha hızlı ve 
daha kolay olacak.  4.87 0.09 

12
İnternet üzerinden hizmet 
vererek acenteler müşterinin 
güvenini daha kolay kazanır.

 2.10 0.34 

13

İnternet üzerinden hizmet 
vererek acentelerde tatil 
seçeneğinin çok olmasına imkan 
sağlar

 4.23 1.13 

Not: Değerlendirme 5li likert ölçek kullanılarak 
yapılmıştır

Tablo 3. Acentelere Gelecekte İnternet 
Kullanımının Sağlayacağı Avantajlar

N std. 
sapma

1

İnternet üzerinden hizmet 
vererek acentelerde teknolojik 
güvensizlikten doğan müşteri 
kaybına uğrar

 4.57  0.31

2

İnternet sitesinin sık 
güncellenememesinden 
kaynaklanan problemlere neden 
olabilir

 4.38 0.54

3
İnternet sitesinin yeterince 
reklamının yapılamaması dolayı 
talep görmemesine neden olabilir.

 4.37 0.82 

4
Müşteri ile karşılıklı diyalog 
kurulamamsından doğan müşteri 
tedirginliğine neden olabilir.

 4.88 0.16 

5 İnternet, anlasılması zor ve 
çalısılması sinir bozucu bir seydir.  2.97 1.24

Not: Değerlendirme 5li likert ölçek kullanılarak 
yapılmıştır

Tablo 4. Acentelerin Gelecekte İnternet 
Kullanımı Hakkındaki Olumsuz Fikirleri
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8. Verilerin Analizi

T Testi
Hipotezler:

H1:  “Acentelerin mevcut sistemlerinde inter-
net üzerinden aktif olarak rezervasyon ve satış 
yapmaları ile gelecekte internet üzerinden re-
zervasyon ve satış yapmak zorunda kalmaları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.”

Mevcut sistemde 
internet üzerinden 
satış yapmaları

N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error 
Mean

t Sig(2-tailed)

Gelecekte internet üzerinden 
rezervasyon ve satış yapmak 
zorunda kalmaları

Evet 161 4,67 0,704 0,081
0,347 0,785

Hayır 64 4,50 0,707 0,500

Tablo 5.

Mevcut sistemde 
interneti sadece 
reklam aracı olarak 
kullanmaları

N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error 
Mean

t Sig(2-tailed)

Gelecekte interneti sadece 
reklam aracı olarak kullanmaları

Evet 184 4,8842 0,61189 0,07771
2,232 0,040

Hayır 41 4,2143 0,89258 0,23855

Tablo 6.

Acentelerin mevcut sistemlerinde internet 
üzerinden aktif olarak rezervasyon ve satış 
yapmaları ile gelecekte internet üzerinden re-
zervasyon ve satış yapmak zorunda kalmaları 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığına dair 
yapılan t testi analizi sonucu anlamlı bir fark 
olmadığı (Sig (2-tailed) > 0.05) tespit edilmiş-
tir  [26]. Bu durumda H1 hipotezi “Acentelerin 
mevcut sistemlerinde internet üzerinden aktif 

olarak rezervasyon ve satış yapmaları ile ge-
lecekte internet üzerinden rezervasyon ve satış 
yapmak zorunda kalmaları arasında anlamlı bir 
farklılık vardır.”  reddedilir. 

H2:  “Acentelerin mevcut sistemlerinde interne-
ti sadece reklam aracı olarak kullanmaları ile ge-
lecekte interneti sadece reklam aracı olarak kul-
lanmaları arasında anlamlı bir farklılık vardır.”

Acentelerin mevcut sistemlerinde interneti sade-
ce reklam aracı olarak kullanmaları ile gelecekte 
interneti sadece reklam aracı olarak kullanmala-
rı arasında anlamlı bir fark olup olmadığına dair 
yapılan t testi analizi sonucu anlamlı bir fark 
olduğu (Sig (2-tailed) < 0.05) tespit edilmiştir. 
Bu durumda H2 hipotezi “Acentelerin mevcut 
sistemlerinde interneti sadece reklam aracı ola-
rak kullanmaları ile gelecekte interneti sadece 
reklam aracı olarak kullanmaları arasında an-
lamlı bir farklılık vardır.” kabul edilir.

9. Deneysel Sonuçlar ve Öneriler

Seyahat Acenteleri, küresel düzeyde hızla de-
ğişen ve gelişen turizm pazarı nedeni ile sürek-
li ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu amaçla 

teknolojik hizmetlerden yaralanarak müşteri 
ile ilişkilerini kuvvetlendirerek ticareti faali-
yetlerine hız kazandırmaktadır.

Yapılan araştırma sonucunda acentelerin gele-
cekte internet kullanımı hakkında olumlu bir 
görüş içersinde olduğu ve ileride internet üze-
rinden ticari faaliyetlerini sürdürmeleri gerek-
tiği görüşü üzerinde hem fikir içerisinde olduk-
ları görülmektedir.

Acentelere İnternet Kullanımı hakkında “İn-
ternet üzerinden acentelerin hizmet vermesi 
müşterilerin beklenen ve algılanan riskini azal-
tacaktır.”  görüşüyle olumsuz değerlendirilebi-
lecek 2.32 ve “İnternet üzerinden hizmet vere-
rek acenteler müşterinin güvenini daha kolay 
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kazanır.” görüşüyle  2.10 değerine ulaşılmıştır. 
Buda göstermektedir ki acenteler internet üze-
rinde yürütülen ticari faaliyetlerinde müşteri-
nin beklenen hizmeti karşılayamayacağı endi-
şesi içersinde olduklarını göstermektedir.

“İnternet üzerinden hizmet vererek acenteler 
müşteriye özel ilgi gösterme imkanı sağlar” 
ifadesi ise yapılan ölçümlerde 3.11 ile acen-
telerin tarafsız kaldığı fikir bildiremediği bir 
yorum yapılmıştır. 

Acentelerin internet kullanımı hakkında olum-
suz yargıları bulunmamakla birlikte bu fikirle-
rini müşteri hizmetlerini karşılamasındaki en-
dişeleri baskı unsuru oluşturmaktadır.

“Acentelerin mevcut sistemlerinde internet 
üzerinden aktif olarak rezervasyon ve satış 
yapmaları ile gelecekte internet üzerinden re-
zervasyon ve satış yapmak zorunda kalmaları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.” Hipotezi 
t testiyle test edilmiş ve red sonucuna ulaşıl-
mıştır. Bu sonuç mevcut sitemde internet kul-
lanımının varlığı ve gelecekte de pozitif yönde 
artarak devam edeceğini göstermektedir.

“Acentelerin mevcut sistemlerinde interne-
ti sadece reklam aracı olarak kullanmaları ile 
gelecekte interneti sadece reklam aracı olarak 
kullanmaları arasında anlamlı bir farklılık var-
dır.” . Hipotezi t testiyle test edilmiş ve kabulü 
ile günümüzde acenteler interneti reklam ara-
cı olarak kullanmakta ancak gelecekte sadece 
reklam değil, reklamla birlikte tüm ticari faali-
yetlerinde aktif rol alacak bir ortam olarak hem 
fikir olduğu yorumu yapılmıştır.
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