
Yapı Kredi KOBİ Seyahat Modülü 
Kullanım Kılavuzu 



Üye Girişi 

www.bookinturkey.com  web sitesi üzerinden Üyelik İşlemleri’ne tıklayıp, e-posta adresinizi ve 
şifrenizi yazarak Şirket Giriş’e tıklayarak Yapı Kredi KOBİ Seyahat modülüne erişebilirsiniz.  

http://www.bookinturkey.com/


Yurt içi Otel Rezervasyon Adımları 

Yurt içi otel rezervasyonu yapmak için ana sayfada bulunan yurt içi otel sekmesine tıklanır. 



Gideceğiniz yer kutucuğuna şehir, konum veya 
otel adı yazarak arama yapabilirsiniz. 

Fatura Muhattabı alanı otomatik 
olarak YKB KOBİ görünür, rezervasyon 
tamamlama adımında şahsi kredi 
kartınız ve şahsi fatura bilgilerinizi 
gireceğiniz alan bulunur.  

Rezervasyon detayları girilir. 

Yurt içi Otel Rezervasyonu Adımları 



Yurt içi Otel Rezervasyonu Adımları 

Rezervasyon detayları girilir 

Gideceğiz yeri seçerek arama 
yaptığınızda YKB KOBİ’lere özel 
kurumsal fiyatlarla şehir otelleri 
listelenir, REZERVASYON YAP 
butonu üzerinden ilerlenir. 

Devam butonuna tıklanır 



Yurt içi Otel Rezervasyonu Adımları 

Kredi kart bilgileri ve fatura detayları 
girilerek ödeme yapılır. 



Yurt içi Otel Rezervasyonu Adımları 

Rezervasyon ve fatura bilgileri 
özeti kontrol edilir;  
REZERVASYONU TAMAMLA 
butonuna tıklayarak işlem 
tamamlanır. 



 

Rezervasyon talebiniz BOOKINTURKEY OPERASYON ekibine ulaşır ; 
 
 

BookinTurkey operasyon ekibi otel müsait ise rezervasyonunuzu onaylar ve 
voucherınızı e-posta adresinize iletir. 

 

 

 

Eğer otel müsait değilse rezervasyonunuz reddedilir ve müsait olan bir otele 
rezervasyon yapmanız için alternatif otel sunularak yönlendirme maili iletilir. 
 
 
 
 
  

Yurt içi Otel Rezervasyonu Adımları 



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

Yurt dışı otel rezervasyonu yapmak için ana sayfada bulunan yurt dışı otel sekmesine tıklanır. 



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

Arama kriterlerinizi 
giriniz. 

Fatura Muhattabı 
alanında YKB KOBİ’yi 
seçiniz. Rezervasyon 
tamamlama adımında 
kredi kartınız ve 
fatura bilgilerinizi 
gireceğiniz alan 
bulunur.  



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

Girdiğiniz bilgilere göre 
çıkan otel seçeneklerini 
yıldıza, isme veya fiyata 

göre sıralayabilir, 
haritada 

görüntüleyebilirsiniz. 

Otelin sunduğu diğer fiyat 
tekliflerini butona tıklayarak 

görüntüleyebilirsiniz. 



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

Otel ismine 
tıklayarak otel 
detay bilgileri 

sayfasına 
ulaşabilirsiniz. 



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

Aynı otelde farklı oda tipi ve 
pansiyon seçenekleri 
bulunur. Diğer fiyat 

tekliflerini incelemek için 
tıklayınız. 

Rezervasyon 
yapmak için 

satın al 
butonuna 
tıklayınız. 

Otelin 
uygulayacağı 
kurallar  ve 

şartları  
okumadan  işlem 

yapmayınız. 
Okumak için 
İptal Şartına 

tıklayınız. 



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

İptal Şartına tıklayıp iptal kurallarını incelemeden rezervasyonu tamamlamayınız. 
Rezervasyonu tamamladığınız anda iptal ve değişiklik şartları devreye girecektir, şartları  

anlamadığınız durumda lütfen 0212 368 68 88 ‘den destek alınız. 



Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 

Rezervasyon özetinizi işlemi 
tamamlamadan önce kontrol 

ediniz. 

İsimleri doğru ve eksiksiz 
girmeniz çok önemlidir. 

İptal ve değişiklik şartlarını 
tekrar kontrol ediniz. 

Rezervasyonu tamamla 
butonuna tıklayarak ödeme 

aşamasına geçebilirsiniz. 



Kredi kartı bilgileri ve fatura 
detayları girilir. 

Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 



 

 

 

Rezervasyon bilgileri ve voucher belgeniz e-posta adresinize otomatik olarak 
iletilecektir. 

Otelde konaklama için  ilave bir ödeme yapılmayacaktır. 

Otelde sadece yaptığınız extra harcamalar için ödeme talep edilecektir. 
 

Bazı şehirlerde şehir belediyelerinin uygulamakta olduğu şehir vergisi uygulaması 
bulunur,bu vergiler otele giriş esnasında direkt yolcudan tahsil edilir. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Yurt Dışı Otel Rezervasyonu Adımları 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

 
Online İç ve 
Dış Hat Uçak 

Bileti 
rezervasyonu 
için tıklayınız! 

 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Online uçak rezervasyon 
talepleriniz  

için kriterlerinizi giriniz! 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Rezervasyon tercihinizi seçiniz ve uçuş detayları sayfasında 
rezervasyon bilgilerinizi kontrol ediniz . 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Yolcu bilgilerinizi giriniz. 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Seçtiğiniz uçuşa ön rezervasyon 
veya  

e-bileti satın alma işlemi  
gerçekleştirebilirsiniz. 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

E-bileti kes butonunu 
tıkladığınızda ödeme için 
kredi kart bilgileri ve fatura 
detayları girilir. 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Bilet onayınız uçuş 
detayları bölümünde yer 

almaktadır. 

Rezervasyon numaranız ve 
koşullarınızı rezervasyon 
detaylarınız bölümünde 

görebilirsiniz. 



Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Açıklamalar alanında ön rezervasyonlar 
için son biletleme tarihi ve notları 

görebilirsiniz. Son biletleme tarihine kadar 
işlem yapılmayan ön rezervasyonlar  

otomatik olarak iptal olacaktır. 

Acil durumlar için  
kontakt bilgilerimize  

ulaşabilirsiniz. 

Rezervasyonunuzun durumunu web  
sitemizdeki  “Rezervasyonlarım” 
 menüsünden takip edebilirsiniz. 

 
İptal ve değişilik işlemleriniz için  

ticket@bookinturkey.com adresinden  
bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

mailto:ticket@bookinturkey.com


Uçak Bileti Rezervasyon Adımları 

Rezervasyonunuz iptal edildi. 



Uçak Bileti İstek Formu Adımları (Offline) 

Onur Air,Sun Express,Borajet 
Havayollarına gerçekleştirmek 
istediğiniz rezervasyonlar istek 
formu üzerinden gerçekleşir. 

İstek formu BOOKINTURKEY BİLET  
ekibine ulaştığında ; uygun uçuş fiyat 

bilgisiyle birlikte mail olarak size iletilir, 
onayınıza istinaden mail order formu 

iletilerek kredi kartınızdan ödeme alınır ve 
rezervasyon tamamlanır. 



Araç Kiralama Rezervasyon Adımları 

Araç kiralama işlemleriniz için Yurt 
İçi Araç butonunu tıklayınız! 



Araç Kiralama Rezervasyon Adımları 

Fiyat  listesini inceleyip, istek formunu doldurabilirsiniz. 



Araç Kiralama Rezervasyon Adımları 

İstek formu üzerinden talebiniz gerçekleştiğinde ;  
BookinTurkey Operasyon ekibi müsait araç ve fiyat bilgisini 

size mail yoluyla iletecektir.Gelen mail üzerinden kredi 
kartınızla ödemenizi yaparak rezervasyonunuzu 

tamamlayabilirsiniz. 



Araç Kiralama Rezervasyon Adımları 

Gelen e-posta haricinde 
Rezervasyonlarım sayfamızdan 

ödemenizi Rezervasyon Durumu 
Ödeme Bekliyor olarak değiştiği 

zaman ödeme butonuna tıklayarak  
rezervasyonu tamamlayabilirsiniz. 

Ödeme yapmadan önce rezervasyonunuz 
Beklemede gözükür ödeme yaptığınızda 

Onaylı hale gelecektir. 



Rezervasyonlarım Menüsü 

Rezervasyonlarım menüsünden ilgili ürünü seçerek rezervasyonlarınızın durumunu takip edebilirsiniz. 


