
Komisyon faturanızı rezervasyonlarınızla nasıl 
kıyaslarsınız?
Adım adım anlatımlı rehber



Bu rehberde ödediğiniz komisyonları aldığınız rezervasyonlarla nasıl 
kıyaslayabileceğiniz açıklanmaktadır.



Süreç nedir?

Aylık komisyon faturanız konuğun check-out tarihine göre hesaplanır. Örneğin, 

konuk 2 Şubat’ta check-out yapmışsa rezervasyon gelecek ayın faturasında, yani 

Mart ayı faturasında görünecektir.

3. Sayfa

Extranette bir “Rezervasyon Özeti” sağlarız. Bu özet aylı komisyon faturanıza dahil 

edilen rezervasyonları kolayca incelemenizi sağlar. 

Faturanız Booking.com’dan aldığınız rezervasyonlara göre oluşturulur. 

Faturanızın doğruluğundan emin olmak için gerekli tüm değişiklikleri bilginiz olur 

olmaz extranetinizin “Rezervasyonlar” sekmesinden yapın.

Komisyon faturanız her ayın ilk haftasında görüntüleyebilmeniz üzere hazır 

olacaktır.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=tr
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=tr


Bir bakışta birçok faydalı bilgi:
▸ Rezervasyon numarası

▸ Konuk adı

▸ Varış/Çıkış tarihleri

▸ Gece sayısı

▸ Komisyon yüzdesi ve tutarı

▸ Durum (Kullanılmadı, İptal edildi, 

Konakladı)

▸ Toplam fiyat

Rezervasyon Özetine 
neler dahildir?



İlk adımlar:

Rezervasyon özetinizi 
nasıl 
görüntüleyebilirsiniz?

Extranete giriş yapın.

“Finans” sekmesine gidin.

5. Sayfa

Özeti göster

“Rezervasyon Özetleri”ne 
tıklayın.

Finans 
sekmesi

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=tr
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=tr


Bir “Rezervasyon 
Özeti”ni indirmek veya 
yazdırmak için, ilgili 
butona tıklayın.

Rezervasyon Özetiniz.

İndir veya Yazdır

Rezervasyon 
Numarası

Belirli bir 
rezervasyonu 

görüntülemek için 
bir rezervasyon 

numarasına tıklayın. 

6. Sayfa



7. Sayfa

“Finans” sekmesinde 
tüm faturalarınızı 

görüntülemek için 
“Faturalar”ı seçin.

Faturanın bir 
kopyasını kaydetmek 

için “PDF indir”e 
tıklayın.

Faturalarınızı bulmak.

PDF indir

Faturalar

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=tr


Hatasız bir fatura için rezervasyonlarınızda ne tür 
değişiklikler yapabilirsiniz?

“Kullanılmayan rezervasyonlar”ı 48 saat 
içinde işaretleyin.

Bunu kolayca yapabilirsiniz:

1. Extranette “Rezervasyonlar” sekmesine tıklayın ve belirli bir 
rezervasyonun numarasını seçin. 

2. Ekranın sağ kısmından “Kullanılmayan rezervasyon olarak 
işaretle”ye tıklayın. Bu rezervasyon iptal olarak kaydedilecektir.
 
3. Siz ve konuk bir onay e-postası alacaksınız.

Konuk check-out yapmadan değişiklikleri 
yapın.

Bunu kolayca yapabilirsiniz:

1. Tarih değişiklikleri de dahil rezervasyonlarda değişiklik yapmak için 
extranette “Rezervasyonlar” sekmesine tıklayın.

2. Belirli bir rezervasyonun numarasına tıklayın ve ekranın sağ 
kısmındaki “Rezervasyon tarihlerini ve fiyatları değiştir”in altından bir 
seçeneği belirleyin. 

Rezervasyonlardaki değişiklikleri haberdar olur olmaz yapın. Bu sayede faturanız hatasız olacak ve uzun 
vadede zamandan kazanacaksınız.8. Sayfa

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=tr
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=tr


1. Extranete giriş yaptıktan sonra “Finans” sekmesine tıklayın ve “Rezervasyon özetleri”ni seçin. 
2. “İtiraz et” sütunun altından itiraz etmek istediğiniz rezervasyon(lar) için kutucuğu işaretlerseniz mavi bir “İtiraz et” butonu 
görüntülenecektir. 

3. Mavi “İtiraz et” butonuna tıklayın ve aldığınız asıl tutarı girin, itiraz için bir sebep seçin ve sorgulamanızı açıklamak için 
yorumlarınızı yazın. 

4. “İtirazı gönder” butonuna tıklayın. Kredi kontrol ekibimizin bir üyesi mümkün olduğunca kısa süre içinde sizinle iletişime 
geçecektir.

Bir hata yaptıysanız komisyonunuzu nasıl 
sorgulayabilirsiniz?

Check-out’tan sonraki 48 saat içinde kullanılmayan bir rezervasyonu veya geçersiz kredi kartını işaretlemeyi unuttuysanız 
bu rezervasyonlar faturanızda gösterilecektir. Garantili olmasa da şu adımları takip ederek bu rezervasyonları faturanızdan 
çıkarmak mümkün olabilir:

Not: “İtiraz et” özelliği sadece istisnai durumlar içindir. Genellikle rezervasyonları check-out’tan sonraki 48 saat içinde değiştirmeniz beklenmektedir. Son karar 
Kredi Kontrol’un takdirine bağlıdır. İtiraz reddedilirse aynı rezervasyon için başka bir itiraz başlatamazsınız.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=tr


İpuçları.

• Tesisinizi Booking.com’da açık ve rezerve edilebilir halde 

tutmak için faturalarınızı zamanında ödediğinizden emin 

olun.

• Rezervasyonlarınızı düzenli olarak kontrol edin ve faturanız 

oluşturulmadan önce tüm bilgilerin doğruluğunu 

“Rezervasyonlar” sekmesinden kontrol edin.

10. Sayfa

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=tr


İşte bu kadar. Artık komisyonunuzu 
rezervasyonlarınızla nasıl 
kıyaslayabileceğinizi biliyorsunuz.

Extranetinizi nasıl kullanabileceğiniz hakkında başka 
sorularınız mı var? Ortak Yardım Merkezimizden ipuçları ve 
rehberler için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Kontenjana nasıl kısıtlama eklersiniz? (PDF rehber)

Genius programı nedir?

Kontenjanınızı nasıl güncellersiniz? (PDF rehber) Kullanılmayan bir rezervasyonu nasıl bildiririm?

Bir kredi kartını nasıl geçersiz olarak işaretleyebilirim?

Ödediğim komisyonu sorgulayabilir miyim?

https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=what_is_genius&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212714929?utm_source=phc_pdf&utm_medium=report_noshow&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212715309?utm_source=phc_pdf&utm_medium=mark_invalid_card&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb

