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Öz 

Teknolojik gelişmeler neticesinde internet kullanımının yaygınlaşması ile tüketiciler mal ve hizmetlerle 
ilgili anlık verilere kolayca ulaşabilmekte ve alternatifler arasında kıyaslama yapabilmektedir. Aynı 
zamanda veri teknolojileri sayesinde işletmeler de tüketicilerin mevcut konumları, inceledikleri 
ürünler, hangi fiyattan hangi ürünleri aldıkları, sosyal medya üzerinde yapmış oldukları fiyat 
yorumları gibi bilgilere kolaylıkla erişebilmektedirler. Bu değişken ve rekabetçi ortamda, özellikle 
değişimlerden hızlı etkilenen turizm sektöründe dinamik fiyatlandırma arz ve talebi bütün düzeylerde 
dengede tutmak için oldukça etkili bir fiyatlandırma stratejisidir. Dinamik fiyatlandırma stratejisi ile 
işletmeler belirli periyodlar içinde fiyatlarını değiştirebilmekte ve böylece tüketicilerin değer algılarını 
etkileyerek kendilerini sürekli takip etmelerini sağlayabilmektedirler. Bu çalışmada, dinamik 
fiyatlandırma yapan tatil rezervasyon sitelerinin tercih edilmesinde marka bilinirliği ve marka 
güveninin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla internet ortamında 433 tüketiciye anket 
uygulanmış ve marka bilinirliğinin fiyat adaleti, fiyat bilinci faktörleri üzerinde etkili olduğu; fakat 
fiyata güven ve tekrar satın alma faktörleri üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra 
tatil rezervasyon sitelerinin tercih edilmesinde marka güveni ölçeğine ait faktörlerden inandırıcılık 
faktörünün diğer faktörlerden daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Abstract 

With the widespread use of internet as a result of technological developments, consumers can easily 
access instant data on goods and services and make comparisons between alternatives. At the same 
time, with data technologies, businesses can easily access information about consumers such as their 
current position, the products they review, what products they buy at what price, and the price 
comments they have made on social media. In this variable and competitive environment, especially in 
the rapidly affected tourism sector, dynamic pricing is a very effective pricing strategy to balance supply 
and demand at all levels. With the dynamic pricing strategy, businesses can change their prices within 
certain periods and thus influence the consumer's perception of value and enable them to follow 
themselves continuously. In this study, it is aimed to determine the effect of brand awareness and brand 
trust on the preference of holiday booking sites that make dynamic pricing. For this purpose, 433 
consumers were surveyed on the internet and the data were analyzed and brand awareness has an 
impact on price justice, price awareness dimensions; however, there was no effect on price confidence 
and repurchase dimensions. In addition, the "credibility" dimension among the factors of the brand trust 
scale is more effective than the other factors in the preference of holiday booking sites. 
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