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Fiyatlarınızı ve kontenjanınızı etkin şekilde yönetmenin 
avantajları

Fiyatlarınızı ve 
kontenjanınızı 16 ay 
önceden yükleyerek 

arama sonuçlarındaki 
görünürlüğünüzü artırın 

ve erken 
rezervasyonlar alın.

Zamanınızın çoğunu 
operasyonel 

zahmetlerdense 
işletmenizi büyütmeye 

harcayın.

Farklı konuk tiplerine 
hitap ederek birçok 

farklı tip rezervasyon 
alın.
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İlk adımlar

Extranetinize giriş 
yapın.

Sayfanın üst kısmındaki 
“Takvim ve 
Fiyatlandırma” 
sekmesine ve ardından 
“Takvim”e tıklayın.
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“Takvim ve 
Fiyatlandırma”

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=tr
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=tr


1. Bölüm: Fiyatları güncellemek 
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Tekli fiyat güncellemeleri

Fiyatı belirlemeden 
önce takvimin sağ 
kısmından “Açık” 

(rezervasyonlar için) 
seçeneğini 

işaretlediğinizden 
emin olun.

Sonrasında yeni fiyatı 
girin. 

Değişiklikleri 
onaylamak için 

“Kaydet”e tıklayın.  
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Tekli fiyat değişikliği 
yapmak için bir tarih 

seçmek üzere takvime 
tıklamanız yeterli.

Değişiklikleri aynı anda 
birden fazla tarihe 

uygulamak için tarihleri 
sağ üst köşedeki 

alanlara girin.

Tıkla



Fiyatlarda toplu değişiklik 
yapmak için değiştirmek 

istediğiniz ilk tarihe 
tıklayın ve farenizi 

değiştirmek istediğiniz 
son tarihe kadar 

sürükleyin.

Toplu fiyat güncellemeleri

Ayrıca sağ üst köşeden 
istediğiniz tarihi 

doldurabilirsiniz.

Fiyatı belirlemeden önce 
takvimin sağ kısmından 

“Açık” (rezervasyonlar için) 
seçeneğini 

işaretlediğinizden emin 
olun.

Yeni fiyatınızı kaydetmek 
için “Kaydet”e tıklayın.
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Tıkla ve sürükle



2. Bölüm: Takvimi güncellemek 
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Takvim üzerinde 
müsaitliğinizi 

güncellemek için 
farenizi seçmek 

istediğiniz tarih aralığı 
boyunca sürükleyin.

 
Ayrıca sayfanın sağ üst 
köşesinden de tarihleri 

seçebilirsiniz.
 

Takvimi güncellemek

Aylık takvim 
görünümünde belirli 
tarihleri açmak veya 
kapatmak için 
takvimin sağ 
kısmından “Açık” ya 
da “Kapalı” 
seçeneklerine 
tıklayın. 
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Tıkla ve sürükle



3. Bölüm: Kısıtlamaları 
güncellemek 
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Tanımlar
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• Minimum konaklama süresi kısıtlaması
Konukların belirli bir gece sayısından daha az süre için rezervasyon yapamayacaklarından emin 
olabilirsiniz.

• Belirli tarihlerde giriş veya çıkış yok
Konukların giriş veya çıkış işlemlerini yapamayacağınız belirli günler varsa bu günleri girişe veya 
çıkışa kapatabilirsiniz. Böylece konuklar belirlediğiniz tarihlerde başlayan ya da biten bir 
rezervasyon yapamazlar (ancak günler daha geniş bir tarih aralığına denk gelirse konuklar hala 
bu günleri rezerve edebilirler).

• Minimum önceden rezervasyon
Konukların rezervasyon yapabilecekleri en erken tarih.



Kısıtlamaları güncellemek

Tercih ettiğiniz tarihlere 
tıklayın ve farenizi tarih 

aralığı boyunca 
sürükleyin ya da sağ üst 

köşeye girin.

Tarihlerin rezervasyona 
“Açık” olduğundan emin 

olun. Sonrasında fiyatın 
altındaki mevcut kısıtlama 

seçeneklerinden birini 
işaretleyin ve gerekli 

değişiklikleri yapın.

Yeni kısıtlamanızı 
kaydetmek için 

”Kaydet”e tıklayın. 

Mevcut seçenekler:
Min. konaklama süresi 
Çıkış yok
Giriş yok
Min. önceden rezervasyon

Not: Bazı kısıtlama tipleri tesisinizde görünmeyebilir. 
Başka kısıtlamalar kurmak isterseniz sizin adınıza etkinleştirmemiz için bizimle iletişime geçin.
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Tıkla ve sürükle

https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/213319409


Booking.com’dan ipuçları
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İpuçları
• Bir oda veya birimin rezerve edilebilir 

olması için müsaitliğinin ve fiyatının 
olması gerekir.

• Konuklar 16 ay öncesinden rezervasyon 
yapabilirler. Dolayısıyla görünür olmak 
ve rezervasyon almak için kendinize her 
fırsatı tanıdığınızdan emin olun. 

• Takviminizi “Yıllık görünüm”e 
değiştirerek uzun süreli müsaitliğinize 
göz atın.

• Pulse uygulamasını indirerek  
fiyatlarınızı ve müsaitliğinizi her zaman 
her yerden yönetin.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=tr
https://www.booking.com/propertyapp.tr.html

