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Proje Özeti: 

Dünya’da ve Türkiye’de İnternet ve bilgi teknolojilerinin baş döndürücü gelişimi, zaten devingen bir niteliğe 

sahip olan turizm sistemi içerisine yer alan sektörleri de bu alanda gelişmeye zorlamaktadır (Hançer ve Ataman, 

2006). İnternet ve İnternet teknolojilerinin seyahat ve turizm işletmelerine olan inanılmaz ve denetlenemeyen 

etkisi, zengin bir bilgi sistemi olan turizmin her alanında kendini hissettirmektedir.  

İnternetin sunduğu küresel gelişmeler; turizm sektöründe belirgin etkiler ve faydalar sunmaktadır. İnternet ve 

bilişim teknolojileri sayesinde gidilmek istenilen yer hakkında seyahat öncesi bilgi edinme olanaklı olur iken 

merkezi rezervasyon (CRS) ve Küresel Dağıtım Sistemleri (Global Distribution Systems-GDS-) ile de doğrudan 

rezervasyon yapabilme olanağı elde edilebilmektedir.  

Öte taraftan konaklama işletmelerinin bilişim sistemlerini kullanması sonucu; tüketiciler ve seyahat 

işletmelerinin de yararına olan İnternet pazarlamasının dinamiği modellerle satıcı - müşteri – (B2C), satıcı – 

satıcı (B2B) , müşteri – müşteri (P2P)  ilişkileri, elektronik biletleme (e-ticket) bağlamında network (ağ) 

çeşitlilikleri (intranet – extranet) içinde yürütülmektedir.  

Bunun yanı sıra otel ve benzeri konaklama işletmeleri konuklarına daha etkin bir hizmet sunabilmek için adına 

PMS (Property Management Systems-Otel İşletim Sistemleri) denilen işletim sistemlerini kullanmaktadırlar. 

Bu proje turizm alanında etkin ve yaygın biçimde kullanılan bilişim teknolojilerinin ve bu teknolojilerin ürünü 

olan Küresel Dağıtım Sistemleri (GDS) ve Otel İşletim Sistemlerinin (PMS) lisans eğitimi alan turizm 

işletmeciliği öğrencilerine derinlemesine öğretilmesini amaçlamaktadır. Anılan eğitimler sonrası yapılacak 

sınavlarda başarılı olan öğrencilerimiz söz konusu sistemlerin uluslararası geçerliliği olan sertifikarına da sahip 

olacaklardır. 

 

 



Project Abstract: 

The dizzy developments of Internet and information technologies in the world and Turkey force to change the 

establishments operating in the system of tourism –which is by nature dynamic- towards the same way (Hançer 

and Ataman, 2006). The uncontrollable effect of internet and internet technologies on tourism and travel are 

influencing the information rich tourism industry thoroughly.  

The global developments occurred by internet, have significant effects and advantages on tourism industry. 

Internet and information technologies enables the people to gather useful information on the desired destination 

before the voyage begins and also as well, central reservation systems (CRS) and the global distribution systems 

(GDS) allow them to book their holidays directly.  

On the other hand, as a result the use of Property Management Systems -PMS- by the hotels, the dynamics of 

marketing models of internet is then used for the relationships B2C, B2B, P2P in the context of e-ticketing  and 

network (intranet-extranet) for the use of consumer and travel establishments.  

Beside this, hotels and similar accommodation enterprises are using PMS in order to offer a more efficient 

service to their guests.  

This project aims to teach widely used information technologies in tourism to the tourism students in depth. 

After the intensive education, the students that are eligible to obtain the certificate will be honoured. 

 

 


