Dijitalle Büyüyen İşletmeler
Google & TÜROFED İş Birliği
ve
Turizm ve Seyahat Sektörüne Dair İçgörüler

2

Turizmin Gücü
Dijitalleşmeyle
Katlanacak
Geçtiğimiz yıldan bu yana hayatımıza damgasını vuran küresel salgın,
ekonomik ve sosyal hayat üzerinde eşi benzeri görülmemiş etkiler yarattı.
Salgınla hayatımıza giren yeni normal ve normlarla birlikte işletmelerin
dijital dönüşümü daha da önem kazandı, adeta kaçınılmaz hale geldi.
Dijitalleşme çalışmalarını salgın öncesinde başlatmış olan işletmeler, bu
dönemde daha dirençli olmayı ve müşterilerine ürünlerini, hizmetlerini
ulaştırmayı başardı.
Bu dönem herkese gösterdi ki ‘yeni normal’ koşullarında büyümenin ve
rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor. Dijital araçların sunduğu
eşit fırsatlar ve teknolojinin dönüştürücü gücü, kamu ve özel sektör
iş birlikleri sayesinde tabana yayılıyor, daha geniş kitlelere ulaşıyor.
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Biz de Google olarak, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz, geçtiğimiz 15
sene içerisinde her gün Türkiye’nin dijital geleceği için çalışıyor, ilgili kamu
kurumları ve topluluklarla iş birliği içerisinde işletmelerin yeni beceriler
edinmelerine olanak sağlayarak çevrimiçi dünyada büyümelerine destek
oluyoruz.
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Bu çerçevede, Türkiye’de gelişimine katkıda
bulunduğumuz dijital ekosistem, bugüne kadar

1,4 Milyon kişilik

istihdam yarattı ve yaratmaya devam ediyor.
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Ekonomik büyüklük olarak Google tarafından desteklenen dijital
ekonominin milli gelir içerisindeki payı %4’ü aştı ve nominal bazda

150 milyar
TL’ye ulaştı.
Bu payın 2023 yılında milli gelirin

%4,7’sine

ulaşacağını öngörüyoruz. *

*“Google’ın Türkiye Ekonomisine Katkıları Google Ürün ve Hizmetlerinin Türkiye’deki
Ekonomik Faaliyete Etkisi” Raporu, OC & C Partners, Haziran 2019
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2020’de bir sağlık krizi olarak başlayan salgın çok kısa sürede birçok
ülkede ekonomik dengeleri sarstı ve özellikle turizm ve seyahat
sektörünün zor günler yaşamasına neden oldu.
Sektör salgın nedeniyle dünya çapında 2 trilyon dolardan fazla gelir kaybı
yaşarken, tüm ülkelerde teknolojiyi odağına alan yeni iş yapış modellerinin
gerekliliğini ortaya koydu.
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Söz konusu süreç; turizm ve seyahat sektöründe değişen tüketici
taleplerini hızlı okuyan, rakip pazarlardan kendini farklılaştırarak rekabetçi
yanını ortaya çıkaran, pandemi boyunca tüketicilerle iletişimi sürdüren,
sağlık ve hijyen tedbirleri konusunda tüketiciyi bilgilendiren ülkeleri daha
avantajlı kılarken, istisnasız şekilde dijitalleşmeye olan ihtiyacı da artırdı.
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Araştırmalar da gösteriyor ki dijital varlıklara yapılan yatırım,
işletmelerin müşterilerinin önüne çıkmaya katkı sağlıyor, gezginler için
bir destinasyonun çekiciliğini artırıyor ve aynı zamanda yaratıcılık ve
rekabetçiliği de destekliyor.
Dijital mecralar turistlerin seyahat sürecini daha yola çıkmadan
başlatırken, dijitalleşme de turizmcilere hikayelerini misafirlerine daha
ülkemize varmadan aktarma fırsatı tanıyor.
Daha büyük resme bakıldığında ise dijital platformların sunduğu
öngörüler, seyahat trendlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak iş
kararlarının alınmasına destek oluyor.
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Google Türkiye olarak turizm ve seyahat, kurulduğumuz 2006
yılından bu yana bizim için her zaman öncelikli bir sektör oldu.
Son 15 yıl içerisinde konaklama, havayolları ve ulaşım gibi çeşitli iş
kollarında birlikte çalıştığımız ortaklarımıza ürün çözümlerimizle,
sektörün kısa, orta ve uzun vadeli geleceğine ilişkin içgörülerimizle,
tüketici trendlerinin takibi ve değişen ihtiyaçlara uygun iletişim stratejileri
ile destek olduk. Böylelikle, Türkiye’de turizm sektöründe iş yapan
kuruluşlar yenilikçi çözümlerle buluşurken iş hacimlerini büyütme imkanı
buldular.
Bu alanda yaşanan gelişmeler, sahip olduğu doğal ve kültürel
zenginlikleri ile önemli bir potansiyeli bulunan ülkemizde de çok sayıda
sektörü zincirleme olarak etkiliyor. Bu nedenle ekonominin lokomotifi
işlevi gören turizm ve seyahat alanına destek olmak, aynı zamanda
ülkemize katkı sağlamak anlamına geliyor.
Tüm bu tespit ve ihtiyaçlar doğrultusunda, pandemi koşullarının
zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm
işletmelerimizin yanında olabilmek amacıyla TÜROFED ile güçlerimizi ve
çabalarımızı birleştirmekten mutluluk duyuyoruz.
GOOGLE TÜRKİYE
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‘Yeni Normal’ koşullarında büyümenin ve
rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor.
Kamu ve özel sektör iş birlikleri ise bu dönüşümün
etkin ve tabana yaygın şekilde gerçekleşmesinin
itici gücü konumunda.

Araştırmalar dijital varlıklara yapılan yatırımın, pek
çok sektör müşterisi için olduğu gibi turizmde de
öne çıkmaya katkı sağladığını, gezginler için bir
destinasyonun çekiciliğini artırdığını, aynı zamanda
yaratıcılık ve rekabetçiliği de desteklediğini ortaya
koyuyor.
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Turizm ve Seyahat
Sektörüne İlişkin
Son İçgörüler
Her tatil öncelikle düşlemekle başlıyor ve henüz gitmediğimiz
destinasyonlar hakkında önceden fazlasıyla bilgi edinebildiğimiz
dijital platformlar bu süreçte artık hiç olmadığı kadar etkin bir rol oynuyor.
Online içeriklerle başlayan dijital seyahatimiz, online platformlar
üzerinden planlarımızı netleştirip rezervasyon aşamasına geldiğimizde
gerçek dünyada da filizleniyor.
Aşılama oranlarının ülkemiz ve dünya çapında hız kazanmasıyla 2021’in
ikinci yarısında bavullarımızın tozlu raflardan ineceğini öngörüyoruz.
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Değişen tüketici alışkanlıklarını doğru analiz etmek pandemi ile zor günler
geçiren turizm ve seyahat sektörünün yeniden canlanmasına katkı
sağlayacak.
Bu doğrultuda Google olarak turizm ve seyahat sektörüne ilişkin
sunduğumuz yakın zamanlı veriler, sektördeki değişime dair önemli
ipuçları veriyor.**

2021 yılı Nisan ayında Türkiye destinasyonlu konaklama ve uçak biletine
ilişkin sorgular 2019 seviyelerinin yarısı düzeyindeyken, Haziran’daki
yükselişle beraber bu farkın iyice azalarak %10 seviyelerine kadar
gerilediği görülüyor.

2021’in ikinci çeyreğinde yurtdışından Türkiye’ye yapılan bütün
konaklama ve uçak bileti aramaları, yılın ilk çeyreğine kıyasla %90’ın
üzerinde artış gösterdi.

Yurtdışından yapılan destinasyonlu uçak bileti ve konaklama
aramalarında Nisan ayında Yunanistan’ın gerisinde kalan Türkiye,
kısıtlamaların azalmasıyla beraber Mayıs sonunda yeniden öne geçti.

Almanya, Fransa, Ukrayna ve Polonya gibi yüksek turist çektiğimiz bazı
ülkelerde ise Türkiye’ye yönelik ilgi son aylarda katlanarak arttı. Söz
konusu ülkelerde Türkiye’ye seyahat ile ilgili aramalarda, aydan aya
%50’nin altına düşmeyen düzeyde artışlar görülüyor.

**Google Arama Verileri, Nisan-Haziran 2021 ile Nisan- Haziran kıyaslaması
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Almanya, Ukrayna ve Polonya’dan yapılan aramalarda Antalya açık bir
farkla en popüler Türkiye destinasyonu olurken, İngiltere’de Muğla’nın,
Fransa’da ise İstanbul’un arama ilgisi açısından Antalya’ya yaklaştığı
gözlemleniyor.

Yurtiçi uçak bileti ve konaklama aramaları Mayıs ayının son haftası
itibariyle 2019 seviyelerinin üzerine çıktı. 2021’in ikinci çeyreğinde de ilk
çeyreğe kıyasla %45 oranında artış kaydedildi.

Yurtiçi seyahatte, geçen seneden bu yana yükselişte olan büyük şehirlere
yakın tatil destinasyonlarına yönelik ilgi, yaz döneminin gelmesiyle
beraber geleneksel resort bölgelerine kaymaya başladı.

Haziran ayı itibariyle Türkiye’den yapılan jenerik yurtiçi konaklama
aramalarının %27’si Antalya, %22’si ise Muğla destinasyonlarına yönelik
yapıldı. Bu iki popüler resort bölgesini sırasıyla İzmir, İstanbul ve Aydın
takip etti.
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Turizm ve seyahat sektörüne ilişkin yakın zamanlı
veriler, salgın sürecinin etkisiyle yaşanan olumsuz
gelişmelerin doğrultusunu olumlu yönde
değiştirmeye başladığını gösteriyor.

2021’in 2. çeyreğinde yurtdışından Türkiye’ye
yapılan konaklama ve uçak bileti aramaları, yılın ilk
çeyreğine göre %90’ın üzerinde artış gösterdi.
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Google Türkiye &
TÜROFED İşbirliği
Google Türkiye ve TÜROFED’in pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği
dijital dönüşüm sürecinde, turizm işletmelerimizin yanında olabilmek
amacıyla güçlerini ve çabalarını birleştirdiği iş birliği protokolü 3 temel
konu üzerine odaklanıyor:

Dijital beceriler
Turizm sektörünün geleceğine ilişkin içgörüler

İnovatif turizm ürün ve hizmetleri
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Dijital Atölye Online Turizm Programı

İş birliği kapsamında, turizm sektörüne özel olarak hazırlanan
“Online Turizm Eğitim Programı” ile sektöre yeni dijital beceriler
kazandırılırken, turizm işletmeleri ve çalışanları yeni dijital ürün ve
araçlarla tanıştırılacak.
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Söz konusu eğitimlerle;
•

Turizm işletmecileri ve çalışanları, işletmelerini nasıl dijitale
taşıyabilecekleri,

•

Dijital tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini nasıl daha etkin
sürdürebilecekleri,

•

Online içerik geliştirme stratejilerini nasıl güçlendirebilecekleri,

•

Google ürün ve servislerinin yanı sıra tüm dijital ekosistem
oyuncularını tanıyarak, dijital ayak izlerini nasıl büyütebilecekleri

hakkında bilgi sahibi olacak.

Online eğitimlerin ardından, Google Dijital Atölye
platformunda hazırlanan turizm sektörüne özel,
tamamen Türkçe ve ücretsiz eğitim programı ile 2500
turizm işletmesine ulaşılması ve Google’ın sektörün
dijitalleşmesine verdiği desteğin
sürdürülmesi hedefleniyor.
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Turizm Sektörünün Geleceğine İlişkin
İçgörüler
Pandemi ile birlikte, turizm sektöründe geçmiş yıllarda gerçekleştirilen
talep/tahmin modelleri etkinliklerini yitirirken, birçok destinasyon bu
süreçte talebin nasıl gelişeceğini ve buna bağlı olarak arzın nasıl
yönetileceğini anlamakta zorlandı.
İyileşmenin hızı ve şekline dair bu belirsizlik ortamında, veri analizleri ve
veri tabanlı içgörüler büyük önem kazandı. Turizm sektöründe tanıtım ve
etkinlik planlamasının sağlıklı yapılabilmesi ve doğru zamanda doğru
kitleye yönelik iletişim çalışmaları için analitik dönüşüm elzem hale geldi.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak TÜROFED ile yapılan iş birliği
çerçevesinde, turizm ve seyahat sektörünün kısa, orta
ve uzun vadeli görünümüne ilişkin içgörülerini sektör
temsilcileri ile paylaşarak; belirsizliklerin hakim olduğu
bu ortamda önlerini daha iyi görmelerine, tüketici
eğilimlerini daha net okuyabilmelerine ve daha iyi
kararlar vermelerine destek olacak.
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Turizm ve Seyahat Sektörünün
İnovatif Ürün ve Hizmetlerle
Desteklenmesi
Dijital hizmetler, pandemi öncesinde de gezginler için büyük önem
taşıyordu. Ancak, pandemi sonrası dönemde yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar
ve esneklik talebi ile birlikte dijital ürün ve hizmet talepleri daha da artış
gösterdi.
Tüm dünyada online platformlar üzerinden yapılan rezervasyonların oranı
artarken, rezervasyon yapma sürelerinin kısaldığı görülüyor. Bu durum
turizm işletmelerinin dijital dünyanın sunduğu yeni ürün ve araçlardan
hızla haberdar olabilmelerini gerekli kılıyor.

Bu çerçevede, turizm işletmelerimizin dijital ürün ve
servisler hakkındaki bilgilerini güncel tutabilmek için
önümüzdeki dönemde turizm sektörünü ilgilendiren
yeni teknoloji ve araçlara ilişkin bilgilendirme
çalışmalarının, TÜROFED iş birliği kapsamında
yapılması hedefleniyor.
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Hep
Birlikte
Aşıyoruz

Google olarak, 2006’dan bu yana Türkiye ekonomisi ile birlikte adım
atıyor, Türkiye’nin dijital geleceği için tüm paydaşlarımıza,
müşterilerimize ve kullanıcılarımıza kesintisiz destek veriyoruz.
Türkiye’deki 15. yılımızda TÜROFED ile çıktığımız bu yolda ülkemize
hizmet etmeye yönelik çalışmalarımıza bir yenisini eklemekten dolayı
büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.

Bu işbirliği ile;
•

Turizm ve seyahat sektörünün yeni inovatif araç ve ürünlerle
desteklenmesini,

•

Otel ve konaklama işletmelerine ve çalışanlarına yönelik dijital beceri
eğitimlerinin düzenlenmesini,

•

Turizm sektörünün kısa, orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin olarak
dijital dünyanın sunduğu araçlardan faydalanılarak yapılacak öngörü ve
değerlendirmelerle işletmelerin kendi yol haritalarını çizmelerine destek
sağlanmasını

amaçlıyoruz.

23

Google olarak, turizm macerasında tüm ürün ve araçlarımızla
Türkiye’nin yanında olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.
Dijitalleşme ile ülkemizin, misafirperverliğimizin, otellerimizin
markalaşma hikayelerini çok daha etkin ve verimli şekilde
desteklemeyi arzu ediyoruz.
Doğru kurgulanmış ve kamu-özel sektör iş birliği ile hayata geçirilecek
tüm uygulamaların Türkiye’nin dijitalle büyümesine de çok yönlü katkılar
sağlayacağına gönülden inanıyoruz.
Bu zorlu dönemi hep birlikte aşarken, tüm işletmeleri dijital
platformların sunduğu birbirinden değerli avantajlardan ve güçlü
araçlardan yararlanmaya çağırıyoruz.
Google Türkiye
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Doğru kurgulanmış ve kamu-özel sektör iş birliği ile
hayata geçirilecek tüm uygulamaların Türkiye’nin
dijitalle büyümesine de çok yönlü katkılar
sağlayacağına inanıyoruz.

25

