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Pazarlama 
 Firmaların, hangi malların veya hizmetlerin 

müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri 
ve satış stratejileri belirlemeleri sürecidir.  

 Pazarlama süreci, bir bütünleştirilmiş süreç 
olup bunun vasıtasıyla firmalar müşterileri için 
değer yaratmakta ve bunun karşılığında 
müşterilerden değer kapabilmek için 
güçlü müşteri ilişkileri kurmaktadırlar.  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BC%C5%9Fteri_ili%C5%9Fkileri&action=edit&redlink=1


Sosyal Medya 
 “Çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına 

ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.  
 Kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı 

diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.  
 Sosyal medya "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve 

"Müşterilerin Ürettiği Medya" kavramlarını da 
ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari 
plandaki anlamını kazanmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet


Geleneksel Pazarlama`dan 
İnternet Pazarlamasına Geçiş 
 Son yıllarda bilgisayar kullanımının 

yaygınlaşması ve internetin çok popüler bir 
iletişim aracı olarak kullanılışı dolayısıyla diğer 
bir pazarlama biçiminin daha ortaya çıktığı 
söylenebilir.  

 Bu yeni durum genellikle internet pazarlaması 
olarak anılmaktadır. Bu pazarlama yöntemi, 
gerçek ve potansiyel müşterileri daha detaylı 
şekilde tanımlayarak pazarlamayı 
şahsileştirmiştir.  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nternet_pazarlamas%C4%B1&action=edit&redlink=1


Sosyal Medya Ve Pazarlama  
 Sosyal medya bireylerin video, fotoğraf, görüntü, yazı, 

karikatür, fikir, dedikodu, haberler gibi içerikleri 
paylaşmak için kullandığı çevrimiçi (online) kaynaklardır 
ve bu kaynaklar blogları, sosyal ağları, mesaj panolarını, 
podcastleri ve wikileri içermektedir. Sosyal medya 
uygulamalarının yaygın örnekleri; Instagram ve Flickr 
(çevrimiçi fotoğraf paylaşım sitesi), Wikipedia (bilgi, 
referans), Facebook ve Myspace (sosyal ağ), Twitter 
(mikro blog), del.icio.us (işaretleme, etiketleme) ve World 
of WarCraft (çevrimiçi oyun) tır (Drury, 2008). Bireylerin, 
politikacıların, kamu ve özel kuruluşlarının ve sivil toplum 
örgütlerinin de yer almasının kaçınılmaz olduğu bu 
platformlar, olumlu veya olumsuz pek çok farklı amaca 
hizmet etmektedir.  



Sosyal Medya Ve Pazarlama  
 Ancak Sosyal medya tek başına bir 

pazarlama amacı olmaktan çok, kurumların 
değişen şartlara göre geliştirdikleri pazarlama 
alanlarından sadece birisidir.  

 Sosyal medya diğer pazarlama yöntemleri ile 
bütünleyici ve destekleyici olarak varlık 
gösterir. 



Sosyal Medya Ve Pazarlama  
 Geleneksel pazarlama araçları olan; 

televizyon, açık hava yöntemleri, yüz-yüze 
pazarlama vb. den sonra ortaya çıkan ve 
tüm dünyayı bir pazar hâline getiren internet 
ağı, son yıllarda yaygınlaşan ve etkisini 
günden güne artıran bir mecra olup, 
teknolojik ilerlemeler sosyal medyayı 
önlenemez bir şekilde ön plana 
çıkarmaktadır. 



Sosyal Medya Ve Pazarlama  
 Internet pazarlama yönteminde, müşteri interaktif 

olarak, ürün hakkında daha detaylı bilgiye sahip 
olabilir.  

 Posta, telefon ve yazışmadan veya iletişimden 
doğabilecek masraflar sıfır veya sıfıra yakındır.  

 E-pazarlama dünya pazarına açılma ve 
keşfetme fırsatı tanır.  

 Reklamların maliyeti düşük ve etkilidir.  
 Devamlı değiştirebilir ve ölçüm alınılabilir.  
 Sınır ötesi müşterilere sahip olunabilir.  



Sosyal Medya Ve Pazarlama  
 Sosyal medya araçları da esasen internet 

imkânlarının kullanılması ile ortaya çıkmışsa 
da bunun mobil ortamlara hızlı adaptasyonu 
sosyal medyayı bir adım öteye taşımıştır.  

 Klasik internet ortamı yukarıda sayılan 
avantajları sağlarken, sosyal medya ortamı 
bunlara ilave olarak müşteri ile daha samimi 
bir iletişim sağlar. 



Turizmde Sosyal Medya Kullanımı 
 Turizm bir hizmet endüstrisidir. Dolayısıyla turizm 

ürünleri fiziksel ürünlerden farklı niteliklere sahiptirler.  
 Bu anlamda farklı kişilerin deneyimlerinden ve 

tavsiyelerinden etkilenilmesi daha fazla olmaktadır. 
 Ayrıca turizmde itibar amaçlı tüketim de oldukça 

yaygındır.  
 Turistik ürünler duygulara hitap etmekte ve sübjektif 

değerlendirmeye tabi olmaktadır.  
 Dolayısıyla; kullanıcılar tarafından deneyimlerin 

paylaşılması ve başkalarınca da tavsiye edilmesi 
tüketiciler tarafından daha güvenilir 
bulunmaktadır. 



 Turizm endüstrisinde yer alan işletmeler tarafından 
hazırlanan web siteleri ya da tanıtım broşürlerinden 
ziyade, ürünleri kullanmış olan diğer kişilerin yorum ve 
değerlendirmeleri turistik ürünü satın alacak potansiyel 
tüketiciler üzerinde daha etkili olmaktadır.  

 Diğer bir deyişle; geleneksel medyada ürünün tanıtımı 
profesyoneller tarafından gerçekleştirilirken, sosyal 
medyada aynı ilgi alanına sahip farklı kullanıcıların 
oluşturduğu ağlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Turizmde Sosyal Medya Kullanımı 



 Siber seyahat eden on kişiden dokuzu, 
turizm ürünleri ve hizmetleri (otel, restoran 
ve destinasyonlar) hakkında çevrimiçi 
görüşleri okumakta ve bunlara 
inanmaktadırlar. Bu seyahat deneyimi 
oluşum süreci üç evrede incelenmektedir 

Turizmde Sosyal Medya Kullanımı 



 Ön deneyim; seyahat etmeden önce 
diğer insanların seyahat hikâyeleri üzerine 
kurulu olan deneyim 

Turizmde Sosyal Medya Kullanımı 



 Seyahat veya konaklama sırasında 
deneyim; günümüzde mobil uygulamalar 
vasıtasıyla giderek artan bir şekilde gerçek 
zamanlı paylaşılan deneyim 
 

Turizmde Sosyal Medya Kullanımı 



 Deneyim sonrası; yorum, değerlendirme, 
duyguları yayma şeklinde ortaya çıkan sonuç.  

 

Turizmde Sosyal Medya Kullanımı 



DENİZ TURİZMİ TANITIMI 
 Denizde deniz araçları ile yapılan, turizm 

amaçlı meslek faaliyetleri ile onu doğrudan 
destekleyen diğer meslek faaliyetleri “Deniz 
Turizmi” olarak tanımlanmaktadır. 

 Ülkemizde Deniz Turizmi gelirleri, turizm 
gelirlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. 



Deniz Turizm Araçları  
 Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, 

denize elverişlilik belgesine sahip, gerçek ve tüzel 
kişilere ait özel ve ticari yatları, kruvaziyer gemileri, 
günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, 
su üstünde veya su altında hareket etme kabiliyetine 
sahip araçlar ile diğer deniz turizmi araçlarını kapsar. 

 Kruvaziyer gemiler 
 Yatlar 
 Günübirlik gezi tekneleri 



 Arama motorlarında anahtar olarak 
yukarıda belirtilen kelimelere odaklanılmış 
ve en üst sıralarda gelen firmaların internet 
siteleri ve sosyal medya üyelikleri 
incelenmiştir.  

Deniz Turizm İşletmeleri İnternet 
Siteleri ve Sosyal Medya Üyelikleri 



Anahtar Kelime
Rank In 
Country Country Global Rank

Bounce Rate 
%

Page 
View Per 

Visitor 

Daily Time 
On site 

(Minute)
www.google.com 1 1 ABD 20.20 20.06 18.42

www.facebook.com 2 2 ABD 28.30 12.24 21.06
www.youtube.com 3 3 ABD 33.20 9.64 19.2

www.setur.com.tr Gemi Turu 2090 Turkiye 147711 34.20 4.4 6.1
www.etstur.com Gemi Turu 355 Turkiye 23029 28.20 4.55 5.14

www.jollytur.com Gemi Turu 900 Turkiye 63380 25.30 4.14 4.15

www.gemiturlari.com Kruvaziyer Gemi Turlari 56449 Turkiye 2612100 13.30 4.3 4.58
www.cruisesinturkey.com Kruvaziyer Gemi Turlari 69398 Turkiye 1929307 57.70 1.8 2.15

www.msccruises.com Cruises to Turkey 33754 Arjantin 138306 45.80 2.5 4.05
www.princess.com Cruises to Turkey 2724 ABD 10270 24.80 5.47 8.44

www.royalcaribbean.com Cruises to Turkey 1618 ABD 7037 20.20 8.45 10.13

www.bogazturu.com Yat Turu 66555 Turkiye 2161585 11.10 2.5 1.52
www.albatrosyachting.com Mavi Yolculuk Turlari 55387 Turkiye 1643776 18.20 5.6 6.57

www.eceyachting.com Mavi Yolculuk Turlari 28130 Turkiye 1053181 70.40 2 2.12

www.expedia.com Crusie Book 159 ABD 535 22.50 5 7.35

www.cruisecritic.com Cruise Price 1760 ABD 6357 33.30 5.56 8.51
www.skyscanner.com Fligth Ticket 1995 ABD 5542 21.80 4.96 5.22

www.skyscanner.com.tr Ucak Bileti 394 Tur 19613 21.00 4.33 4.24

www.booking.com Otel 117 ABD 472 25.50 6.25 8.09
www.yemeksepeti.com Yemek 67 Tur 3740 10.10 6.17 7.31

Internet Siteleri Ziyaret İstatistiği  



  Facebook  Twitter  Instagram 
www.google.com 20M 13M 1.1M 

www.facebook.com 170M 14M 1.4M 
www.youtube.com 81M 58M 2.2M 

        
www.setur.com.tr 124,080 8,642 6,631 
www.etstur.com 978,867 50,100 59,600 

www.jollytur.com 530,807 39,000 23,600 
        

www.gemiturlari.com 940 70 YOK 

www.cruisesinturkey.com 

Gizli 
Hesap 33 80 

        
www.msccruises.com 3,684,000 25,278 38,600 

www.princess.com 1,745,000 104,649 62,000 
www.royalcaribbean.com 3,218,000 161,428 191,000 

        
www.bogazturu.com 14,234 1,574 YOK 

www.albatrosyachting.com YOK 292 YOK 
www.eceyachting.com YOK YOK YOK 

        
www.expedia.com 5.6M 337,080 59,900 

        
www.cruisecritic.com 182,800 66,154 2,635 
www.skyscanner.com 6.6M 145,257 29,300 

www.booking.com 4.3M 86,933 21,500 
www.yemeksepeti.com 416,000 62,670 16,800 

 

Sosyal Medya Takipçi Rakamları  
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Deniz Turizminden Örnekler 
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Deniz Turizminden Örnekler 



 Görülmektedir ki, Ülkemizde Kurvaziyer 
gemi turları çoğunlukla seyahat acenteleri 
tarafından satılmakta olup bu sayede 
belirli bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmektedir. 
Ayrıca yabancı firmaların kendi Internet 
sitelerinden de satın alma 
yapılabilmektedir.  

 

Deniz Turizm İşletmeleri İnternet 
Siteleri ve Sosyal Medya Üyelikleri 



 Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı 
üzere bazı münferit girişimler olsa da bu 
internet siteleri ve Sosyal medya 
kullanımları yetersiz düzeyde olup yüksek 
değerler yaratamamıştır. Yat ve gezi 
tekneleri için ise internet üzerinde ortak bir 
satış kanalının olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Deniz Turizm İşletmeleri İnternet 
Siteleri ve Sosyal Medya Üyelikleri 



 Öte yandan küçük ve münferit işletmelerin 
bu kanalları kendi başlarına kullanmaları, 
dar bir kitleye hitap edeceğinden pazarın 
tamamını büyütmeye pek katkısı 
olmayacaktır.  

 

Deniz Turizm İşletmeleri İnternet 
Siteleri ve Sosyal Medya Üyelikleri 



 Yukarıdaki nedenlerle ortak bir müşteri kitlesi 
oluşturmak ve pazarın değerini yükseltmek, 
fiyat ve kalite dengesini daha yukarıda 
tutmak amacıyla; satış, rezervasyon, 
değerlendirme vb. işlemlerin yapılabileceği 
ortak, küresel bir internet sitesi kurulması 
hususu sektör temsilcileri ve girişimciler 
tarafından daha detaylı olarak araştırılmalıdır. 
Kurulan bu internet satış platformu, sosyal 
medya kanalları yoğun olarak kullanılarak 
geniş kitlelere ulaştırılmalıdır.  

 

Sonuç 



 Hem işletmeler hem de hitap ettikleri 
hedef kitle kullanıcıları tarafından 
ülkemizde ve tüm dünyada yoğun olarak 
kullanılan Booking.com, 
Yemeksepeti.com, SkyScanner.com, bu 
sitelere örnek olarak verilebilir. Bu kanallar 
münferit işletmeciler için faydalı olduğu 
gibi ziyaretçilere de oldukça güvenli 
seçenekler sunmaktadır.    

 

Sonuç 
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