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Xülasə. Məqalədə turizmdə internet marketinqin əhəmiyyəti, onun satıcıya 

və alıcıya verdiyi faydalar tədqiq edilir, həmçinin elektron turizmdə dünya 

təcrübəsi və Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər və inkişaf perspektivləri 

araşdırılır. 
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Резюме. В статье исследуется важность интер-

нет-маркетинга в туризме, его преимущества для 

продавцов и покупателей, а также мировой опыт 

электронного туризма, проделанная работа в 

Азербайджане в этой сфере и перспективы ее 

развития. 
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1. Giriş  

Elektron ticarət, müəssisələrin və ya ticarət təşkilatların fəaliyyətlərini  ifadə etmək 

üçün istifadə olunan geniş bir termindir. E-ticarət internet kimi bir şəbəkə vasitəsilə 

məlumatların qlobal səviyyədə yayılmasına imkan verir. Elektron ticarət, maliyyə qənaətli 

olması səbəbindən dünya sənayesinin əksər sahələrində istifadə olunur.  

 Telekommunikasiya, informasiya və hesablama texnologiyalarının birləşdirilməsi 

nəticəsində baş verən müasir texnoloji dəyişikliklər "rəqəmsal texnologiya" və "rəqəmsal 

iqtisadiyyat" anlayışlarının elmə gəlməsinə səbəb olmuşdur. Sonuncu, insan fəaliyyətinin 

bütün sahələrində məlumatların saxlanması, işlənməsi və ötürülməsi üçün rəqəmsal 

texnologiyaların fəal tətbiqi və istifadəsi ilə xarakterizə olunan iqtisadiyyat növlərindən 

biridir. Rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi iqtisadi subyektlər arasında enerji, tikinti, bank, 

nəqliyyat, pərakəndə satış, təhsil və səhiyyə, kütləvi informasiya vasitələri və s. kimi 

sahələrdə əlaqələrin dəyişməsinə səbəb olur.     

 Texnoloji inkişafın nəticəsində müştərilər geniş çeşiddə məhsul və xidmətlər barədə 

məlumatlı olma və aralarından seçim etmə imkanı əldə edirlər. Bütün sahələrdə olduğu kimi 
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xidmət sektorunda bu vəziyyət belədir. 1990-cı illərdə İnternet və Ümumdünya və World 

Wide Web-in (www) inkişafı, qlobal məlumat və mənbələrin paylaşılması ənənəvi marketinqi 

tədricən təsirsiz etdi.         

 Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı və telekommunikasiya sistemləri 

turizm və qonaqlama sənayesində də müəssisələr arasında informasiya axınına şərait 

yaratmışdır. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı turizm sahəsində 

fəaliyyət göstərən müəssisələrə həm marketinq, həm satış, həm də idarəçilikdə yeni imkanlar 

təklif edir ki, bu da rəqabət üstünlüyü qazanmağa şərait yaradır. Xüsusilə qonaqlama 

sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin, nəqliyyat şirkətləri və turizm agentliklərinin 

fəaliyyətində İKT-dən geniş istifadə edilir. Turizm sahəsindəki kiçik və orta bizneslərin 

qlobal miqyasda rəqabət aparması nöqteyi nəzərindən İKT-dən istifadəsi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.            

 Müasir dövrümüzdə internet insanların tətil məhsulunu almaq və əldə etmək üsullarını 

dəyişdirmişdir. Qiymət, hotel və tayinat məntəqələri haqqında məlumat toplamaq və 

müqayisə etmək üçün internetdən istifadə edənlərin sayı sürətlə artmaqdadır. Turizm 

təşkilatlarının İT vasitələrindən necə faydalanacağı, bazardakı gələcək uğurlarını müəyyən 

edə bilər. 

 

2. İnformasiya texnolgiyalarının turizmdə rolu və elektron turizm bazarı 

Səyahət və turizm daim inkişaf edən sahələrdir. İnsanlar səyahət etməyi, fərqli yerləri 

görməyi və istirahət etməyi sevirlər. Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə, təkcə 

2017-ci ildə səyahət və turizm şirkətləri qlobal ÜDM-in 8,3 trilyon ABŞ dolları (10,4%) 

payını təmin etmişlər [12].         

 Beynəlxalq rəqabət şəraitinin getdikcə çətinləşdiyi, bazar quruluşlarının və istehlakçı 

tələblərinin qəfil və tez-tez dəyişdiyi bugünkü dünyada, turizm sahəsində fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin rəqabətə davam gətirə bilməsi üçün müasir idarəetmə yanaşmalarından istifadə 

etməsinin böyük əhəmiyyəti var [2]. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları turizm 

sənayesinin təşkili və idarə olunması üsulunu dəyişdirmişdir. Turizm sənayesi distribyutor, 

marketinq və idarəetmə sistemlərindəki dəyişikliklərlə qarşı-qarşıyadır. 1980-ci illərdən bəri 

informasiya texnologiyaları sahəsindəki inkişaf sayəsində turizm sənayesinin quruluşu ilə 

yanaşı işgüzar təcrübə və strategiyalar da dəyişməyə başladı [1].    

  Dünyada еlektron ticarətin  ən çox yayıldığı sahələr arasında; İT və elektronika, 

telekommunikasiya, maliyyə, pərakəndə satış, enerji və turizm sahələri yer alır. İnternet 

tətbiqlərinin geniş yayılması nəticəsində otellər, hava yolu şirkətləri, səyahət agentlikləri kimi 

bir çox turizm şirkətləri interneti marketinq və satış strategiyalarının bir hissəsi olaraq qəbul 

edirlər. Nəticədə internet, turizm bazarında önəmli bir vasitəyə çevrilir. Dünya turizm təşkilatı 

internetin uğurunu, onlayn platformalar vasitəsilə istehlakçı ehtiyaclarının tez 

müəyyənləşdirilməsi, birbaşa ünsiyyət, hərtərəfli təqdimat, məlumatın fərdiləşdirilməsi və 
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daim yenilənməsi ilə izah edir.       

 Turizmdə informasiya texnologiyalarından istifadənin son mərhələsi e-ticarətdir. 

Turizmdə  e-ticarət, birbaşa rezervasiyalardan başlayaraq istehlakçıya rahat ödəmə şərtlərinə, 

səyahət agentlikləri ilə digər turzim fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr arasında biznesdən-

biznesə (B2B) ticarətə qədər geniş imkanları əhatə edir. Turizm və səyahət e-ticarətdə ən çox 

sürətlə inkişaf edən sahələrdən biridir. Turizmdə elektron ticarət bilet, səyahət-tur paketləri və 

otel satışları və rezervasiyalarını özündə birləşdirir. Bundan əlavə turizm şirkətləri internetdən 

reklam, satış, distribyutor, müştərilərlə əlaqə kimi marketinq fəaliyyətləri üçün istifadə 

etməkdədirlər. Turizmdə internetdən istifadə dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf etməkdədir. 

 

 

 

Cədvəl 1. Qlobal onlayn səyahət bazarının analizi [9] 

 

Cədvəl 1-də təsvir olunduğu kimi qlobal onlayn səyahət bazarının 2017-ci ildən 2023-cü 

ilədək olan proqnoz dövründə əhəmiyyətli dərəcədə böyüməsi təxmin edilirdi. Belə ki, 2017-

ci və 2023-cü illərdə illik artım nisbətinin (Compound Annual Growth Rate) 13.16% olacağı 

gözlənilirdi. Amma 2019-cu ildən sonrakı 2021-ci ilə qədərki dövrdə bu proqnozlar dünyada 

yayılmış COVID-19 epidemiyası səbəbindən özünü doğrultmadı. Dünyanın bir çox 

ölkələrində yayılmış olan xəstəlik səbəbindən ölkələrarası sərhədlərin bağlanması, beynəlxalq 

uçuşların ləğv olunması və otellərin fəaliyyətinə fasilə verilməsi turizm sənayesinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdi. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı iddia edir ki, "biznesdə müvəffəqiyyətin açarı istehlakçı 

ehtiyaclarının tez müəyyənləşdirilməsində və potensial müştərilərə hərtərəfli, fərdiləşdirilmiş 

və daim yenilənən informasiya ötürməkdədir [3].  

İnternet turizm bazarında sosial media platformalarının da rolu böyükdür. Sosial 

media platformaları əsas turist və onlayn turizm agentlikləri üçün effektiv marketinq 

platforması kimi meydana çıxdı. Səyahətçilər səyahət təcrübələrini bölüşmək və rəylərini 

göndərmək üçün sosial media platformalarından istifadə edərək, digər müştərilərə tələblərinə 

uyğun olan turizm agentlikləri seçmələrinə kömək edirlər. Daha çox sosial media 

platformasının tətbiqi ilə bu tendensiyanın artacağı gözlənilir. 
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Cədvəl 2. COVİD-19un Səyahət və Turizm gəlirlərinə təsiri [7] 

 

Səyahətçilərin əksəriyyəti otel sifariş etmədən və ya restoranlarda rezervasiya etmədən 

əvvəl onlayn rəy və digər istifadəçilərin şərhləri ilə tanış olurlar. Nəticədə, otellər və 

restoranlar davamlı olaraq rəylər əsasında xidmətlərini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Brendləri 

müxtəlif sosial media platformaları vasitəsilə tanıtmaq üçün bəzi otellərdə sosial media 

marketinqi ilə məşğul olan işçi qrupları da olur. Bu komandalar köhnə müştərilərini 

saxlayarkən yeni müştəri bazasını cəlb etməyə kömək edə biləcək istiqamətləri 

müəyyənləşdirmək üçün müştəri rəylərini oxuyur, nəzərdən keçirir və təhlil edir. Beləliklə, 

sosial media platformaları onlayn səyahət agentliklərinə xidmətlərini satmağa və bütün 

prosesə şəffaflıq və rahatlıq gətirməyə kömək edir. 

Elektron turizm bazarının seqmentləşdirilməsini aşağıdakı kimi aparmaq olar: 

Elektron Platforma tipinə görə - mobil /tablet əsaslı və kompüter (noutbuk) platforma; 

Rezervasiya üsuluna görə - onlayn səyahət agentlikləri və ya birbaşa səyahət 

vasitəçiləri- web saytlar; 

Xidmət növünə görə - nəqliyyat (hava səyahəti, qatar səyahəti, avtobus səyahəti və s.), 

Qonaqlama-yerləşmə (hotellər və qonaq evi / yataqxana) və tətil paketləri (ölkədaxili və ya 

xaricdə); 

Bölgəyə görə - Amerika, Avropa, Asiya-Sakit okean və dünyanın qalan hissəsi. 

 

3. Elektron turizmdə dünya təcrübəsi və regionlar üzrə təhlili 

Avropa İttifaqı və Elektron Turizm 

Avropa İttifaqı ölkələrinin iqtisadiyyatında öz iqtisadi və məşğulluq potensialına görə, 

həmçinin sosial və ekoloji təsirlərinə görə turizm mühüm rol oynayır.  

İnternet, Avropa səyahət sektorunda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Avropada ənənəvi 

media və marketinqin bütün digər formalarından üstün olan onlayn kontent marketinqi, 

səyahət məlumatlarının əsas mənbəyidir. Səyahət şirkətləri onlayn marketinq, sosial media, 
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səyahət tətbiqləri, axtarış sistemləri və sifariş platformaları vasitəsilə istehlakçılarla əlaqə 

yaradır. Bu müxtəlif məlumat mənbələri və satış kanalları getdikcə Avropa turizm sektorunu 

idarə edir. 

 

 
 

Cədvəl 3. Avropa ölkələrində 2012-2016 cı illər üzrə turizm sənayesində onlayn satışların payı [5] 

 

Cədvəl 3-də Avropa İttifaqı və ayrılıqda Yunanıstan, Kipr Respublikası, İtaliya, Malta, 

Xorvatiya və İspaniya üzrə onlayn turizmin 2012 və 2016-cı illər üzrə gəlir nisbəti təsvir 

olunmuşdur. Bu cədvəldən də göründüyü kimi 4 il ərzində turizm sektorunda onlayn satışlar 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.  

Əksər Avropa ölkələrində onlayn əməliyyatlar və satışlar aparan sahələr arasında 

turizm sektoru liderlik edir. Hər hansı bir ölkədə elektron turizmin səviyyəsi, o ölkədəki 

elektron ticarətin ümumi səviyyəsi ilə əlaqəlidir. 

Avropalı turistlər səyahət rezervasiya etmək və satın almaq üçün rəqəmsal kanalları 

xüsusilə də, mobil kanalları mənsimsəməyə davam edirlər. 2015-ci ildə Avropa səyahət 

bazarındakı artım bir əvvəlki ilə nisbətən 5% dəyərində olub, 264 milyard avroya çatmışdır. 

Elə həmin il Avropada səyahət gəlirlərinin 47%-ini , ABŞ-da 45%-ini, Cənub Şərqi Asiyada 

31%-ini və Latın Amerikasında 23% -ini onlayn satışlar təşkil edildi. Almaniya, İspaniya və 

İtaliya kimi ölkələrdə bu artım daha sürətli idi, çünki bu ölkələrdə istehlakçılar turizm 

şirkətlərinin və onlayn səyahət agentliklərinin onlara təklif etdiyi təkmilləşdirilmiş veb 

saytlardan, mobil tətbiqlərdən yararlanırdılar [6]. 

Onlayn səyahət sənayesi ilk növbədə səyahət saytları və axtarış saytlarından ibarətdir. 

Səyahət saytları aviabiletlər, otellər və icarə avtomobilləri kimi səyahət məhsullarının 

satışında ixtisaslaşmışdır. Bunları ya “Lufthansa” kimi bir aviaşirkətin veb saytı vasitəsilə və 

ya “Expedia” kimi onlayn turizm agentlikləri (OTA) vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. 

“TripAdvisor” kimi səyahət araşdırma saytları səyahət edənlərə, otel, restoran, tur-gəzintilər 
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və səyahətlə bağlı digər təcrübələrini internetdə paylaşmağa imkan verir. Bu şirkətlərin əsas 

gəlir mənbəyi saytlarında yerləşdirdikləri reklamlardır. 

  Amerikada Elektron Turizm 

Qlobal onlayn səyahət satışları son bir neçə ildə artmışdır. Hava səyahətləri, otellər və 

OTA-ların onlayn satış dəyəri 2016-cı ildə ümumi olaraq 564.9 milyard ABŞ dolları təşkil 

edirdi. Bu rəqəmin 2020-ci ildə 817.5 milyard ABŞ dollarına qədər artacağı proqnozlaşdırıldı. 

2015-ci ildə onlayn səyahət satışlarının ən böyük payı Şimali Amerikada, ABŞ-da təxminən 

168 milyard ABŞ dolları təşkil edirdi. Bu rəqəmin 2019-cu ilə qədər hər il artacağı 

proqnozlaşdırıldı. OTA'nın ənənəvi turizm agentlikləri üçün yaratdığı təhlükəni vurğulayaraq 

qeyd etmək lazımdır ki, satış baxımından “Expedia Inc.” Ardınca isə “Priceline Group” 

dünyanın ən böyük turizm agentinə  çevrildi. Şimali Amerikada onlayn səyahət bazarının 

böyüməsinə səbəb olan əsas amillərə, mobil sifariş texnologiyası və səyahət tətbiqetmələrinin 

qəbul edilməsidir. ABŞ-da onlayn səyahət sifarişləri ildən ilə artmaqda davam edirdi. 2008-ci 

ilin baharı ilə 2016-cı ilin baharı arasında onlayn səyahət rezervasiyalarını idarə edən internet 

istifadəçilərinin sayı 40,6 milyondan 64 milyona qədər artmışdır. İnternetin getdikcə 

genişlənməsi, texnologiyanın inkişafı və artan turizm xidmətləri Orta Şərq və Cənubi 

Amerikada bu bazarın böyüməsinin əsas səbəblərindəndir. 

Asiyada Eektron Turizm 

Asiya-Sakit Okean ölkələrində onlayn səyahət sifarişləri  qlobal satışların təqribən 35 

faizini təşkil edir, yalnız Çin dünya miqyasında 18.5 faiz iştirak edir. 2016-cı ildə çinli 

turistlər Çinin ən məhşur onlayn səyahət agentliklərindən olan “Ctrip” platforması üzərindən 

ötən ilə nisbətən 34 faiz artaraq 600 milyard RMB (87 milyard ABŞ dolları) xərclədmişdir. 

Ctrip platformasında sifarişlərin əksəriyyəti kompüterlərdə deyil, mobil cihazlarda edildi [11]. 

Turizm Asiya xüsusilə də Cənub-Şərqi Asiya regionunda sürətlə inkişaf edən bir 

sektordur. Asiya turizm bazarındakı böyümə bir neçə səbələrdən qaynaqlanır, bunların 

arasında yaxın və uzaq məsafəli bazarlara hava nəqliyyatının artırılması və inkişafı və 

rəqəmsallaşma- İnformasiya texnologiyalarının istifadəsi  böyük əhəmiyyət kəsb edir. Orta 

hesabla səyahətçilərin səyahət planlaşdırması təxminən 3 aylıq periodu əhatə edir, hansı ki, bu 

müddətdə bir səyahətçi çox sayda onlayn axtarış edir. Planlaşdırma prosesi zamanı 

müştərilərlə rəqəmsal qarşılıqlı əlaqə, müəssisələrə və istiqamətlərə səyahətçinin ehtiyaclarını 

daha yaxşı anlamağa imkan verən məlumatlar yaradır. Məsələn, Yeni Zelandiyadakı “The 

Road Trip” şirkəti, potensial müştərilərini daha yaxşı başa düşmək və cəlb etmək üçün 

analitikaya uğurlu investisiya qoymuşdur. Həmçinin, “Grab” və “Airbnb” kimi şirkətlər, 

proqramlaşdırmanın müştəri tələblərinin öyrənilməsində böyük üstünlüklər yaratdığının bariz 

nümunəsidir.  

Azərbaycanda Elektron Turizm 

Azərbaycanın turizm sənayesində son illərdə sürətli inkişaf müşahidə olunur. 

Azərbaycanın internet turizm sahəsinin inkişafını dəstəkləmək məqsədilə Azərbaycan Gənclər 
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və İdman Nazirliyi və Turizm və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bəzi addımlar atılmışdır. Bu 

addımların əsas istiqaməti: 

• Xarici turist və səyahət agentliklərini Azərbaycanın turizm potensialı haqqında 

məlumatlandırmağı;  

• Otellər və onların xidmətləri barədə elektron informasiya mərkəzi təşkil etmək;  

• Biletlərin onlayn rezervasiyasını təşkil etmək;  

• Azərbaycandakı turizm imkanları haqqında informasiya mərkəzi təşkil etmək. 

Belə ki, 2009-cu ildə Bakı Turizm-İnformasiya Mərkəzi bu məqsədlə yaradılmış 

onlayn sistemin təqdimatını keçirdi [8]. 

Təxminən 2014-2015-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın hava yolları şirkəti AZAL 

onlayn bilet satışı həyata keçirməyə başladı.  

Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yaradılmış rəsmi turizm 

portalı (www.azerbaijan.travel) son illərdə daxili və xarici turistlər üçün ölkənin turizm 

potensialı, təbiəti, turizm infrastrukturu, ictimai nəqliyyat sistemi, ölkəmizdəki turizm 

şirkətləri, həmçinin otel və mehmanxanaları haqqında böyük məlumat bazası və təbliğat 

vasitəsi rolunu oynayıb. Almaniya və Rusiya kimi ölkələrdə Azərbaycanın turizm potensialını 

təbliğ etmək məqsədilə həmin ölkəkərin məhşur veb saytlarında müvafiq elektron banerlər 

yerləşdirilmişdir [8]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda son illərdə xarici turistləri cəlb etmək 

məqsədilə əsasən iri və orta həcmli otellər dünyaca məşhur xarici platformalarda onlayn satış 

həyata keçirirlər. Son illərdə booking.com, tripadvisor.com, Airbnb.com kimi dünyanın ən 

böyük internet turizm platformalarında Bakının və turizmin inkişaf etdiyi bəzi şəhərlərin 

otellərinə, turizm ilə məşğul olan qurumların xidmətlərinə, həmçinin ölkədaxili səyahət-tur 

təşkili ilə məşğul olan şirkətlərin xidmətlərinə rast gəlmək mümkündür. Avropa və Asiyadan 

fərqli olaraq Azərbaycanda OTA-lar inkişaf etməsə də, bu sahədə müəyyən tədbirlər görülür. 

Bu cür Onlayn Turizm Agentliklərinin fəaliyyətini təmin etmək üçün internet vasitəsilə 

ödəniş sistemləri təkmilləşdirilməsi əsas məsələlərdəndir. Onlayn alış verişin mövcud olduğu 

bütün sahələrdə əsas problemlərin başında ödəniş sistemlərində və ümumiyyətlə internetdə 

yaranan məxfilik və təhlükəsizlik problemləri gəlir. İnternet elektron platforma olduğu üçün 

burada təhlükəsizlik məsələsi çox önəmlidir. Satıcı müəssisələrin veb saytları, sosial şəbəkə 

hesabları kiber hücumlara məruz qala bilər ki, bu da müştərilərin şəxsi məlumatlarının 

oğurlanmasına gətirib çıxara bilər. O cümlədən Azərbaycanda da bu mövzuda böyük 

problemlər mövcuddur. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi”- nin strateji hədəflərində qeyd olunur:  

“Xüsusilə, 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün perspektivin tərkib hissəsini, Azərbaycanın 

dünya turizm sektorunda ən çox üstünlük verilən 20 turizm məkanından biri olmaq niyyəti 

təşkil edir. Bu məqsədlə əsas tələbatın olduğu şəhər 23 və ölkələrdə, eləcə də məşhur onlayn 
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platformalarda yüksək hədəfli və yaxşı tənzimlənən marketinq tədbirlərinə başlanacaqdır. Bu 

cür tədbirlər fərqli mövzulara həsr olunacaq və kifayət qədər məlumattutumlu olacaqdır. 

Milli Təbliğat Bürosunun fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi 

infrastrukturla təmin olunacaq və digər zəruri təşkilati işlər yerinə yetiriləcəkdir. Səmərəli 

fəaliyyətin təşkili məqsədilə xarici kommunikasiya vasitələri ilə əlaqələrin qurulması üçün 

Büro tərəfindən onlayn kommunikasiya platformaları yaradılacaqdır” [10]. 

          Nəticə. Turizm sənayesi bu günkü yüksək kəmiyyət və keyfiyyətcə böyümə 

dinamikasına, yüksək gələcək inkişaf potensialına və  sosial, iqtisadi, texnoloji və geosiyasi 

səbəblərə görə dünyanın ən böyük sənaye sahələrindən sayılır. 

Digər tərəfdən, demək olar ki, bütün turizm müəssisələrinin öz veb saytları olsa da, bu 

veb saytların çox az hissəsi etibarlı, keyfiyyətli bir infrastruktura malik olub, müəssisə  

tərəfindən səmərəli istifadə olunur. Bu vəziyyət istehlakçı baxımından müəssisənin göstərdiyi 

xidmətinin mənfi xüsusiyyəti kimi qiymətləndirilə bilər. 

Otellər və qonaqlama müəssisələri apardıqları marketinq siyasəti çərçivəsində, 

satışlarını lazımi təhlükəsizlik və məxfilik infrastrukturuna malik veb saytlarda, ən aşağı 

qiymət zəmanəti və ya rezervasiyanın pulsuz ləğvi kimi variantlar təqdim edərək istehlakçıları 

cəlb edə bilərlər. 

Nəticədə, elektron turizm menecmenti kontekstində yaşanan problemlərin əsas 

mənbəyinin məxfilik və təhlükəsizlik olduğunu söyləmək səhv olmaz. Bu zaman turizm 

müəssisələri İKT sahəsində professional xidmətlər təklif edən şirkətlərlə müqavilələr 

bağlamalıdır. 

 Bu təşəbbüslər həm müştəri məlumatları, həm də təşkilat daxilində məlumat 

mübadiləsinin məxfiliyinin qorunması baxımından əhəmiyyətlidir; həm də müştərilərə 

etibarlılığın təmin olunduğunu görməyə imkan verir. 

Müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi kontekstində e-turizm idarəçiliyində şikayət 

idarəçiliyini, nüfuzun idarə olunması məsələlərini təmin etmək çox vacibdir. Çünki, 

müştərilər elektron mühitdə hər hansı bir şirkətlə bağlı yazılmış rəy və şikayətləri izləyirlər. 

Bu vəziyyətdə, bu rəy və şikayətlərin dəyərləndirilməsi, həm işgüzar nüfuza, həm də 

istehlakçı məmnuniyyətinə müsbət təsir edəcəkdir. Müştəri münasibətlərinin idarə olunması 

və müştəri məmnuniyyəti mövzusunda şirkətlər mütəxəssislərlə çalışması daha uğurlu 

nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 
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