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ABSTRACT

With globalization, the dimensions of trade in the national and intemational 
fields have expanded considerably. It has become a necessity to be involved in 
the developing virtual world and to use communication technologies effectively 
and efficiently in this environment for ali sectors. Therefore, the technological 
infrastructure used in e-commerce has become a structure which can differ in 
terms of the way in which system tools are used and their functions. Recently, 
e-commerce and mobile marketing are now widely used in the tourism sector. 
Kuşadası is one of the very important touristic centers in Turkey. We would 
like to make a detection for Kuşadası on this study.

E-commerce, mobile marketing, e-tourism and mobile tourism concepts are 
mentioned and the case of Kuşadası is used in the context of using e-commerce 
applications in tourism promotion.
Keywords: e-commerce, mobile marketing, e-tourism, mobile tourism, promotion, tourism 
promotion.

E-TURİZM ve KUŞADASI ÖRNEĞİ 
ÖZ

Küreselleşmeyle birlikte, ulusal ve uluslararası alanda ticaretin boyutları 
oldukça genişlemiştir. Artık gelişen sanal dünyada yer almak ve iletişim 
teknolojilerini bu mecrada etkin ve verimli kullanabilmek zorunluluk haline 
gelmiştir. Dolayısıyla e-ticaret kullanılan teknolojik alt yapı, sistem araçlarının 
kullanılma şekli ve işlevleri yönünden farklılıklar gösterebilen bir yapıya 
bürünmüştür. Bununla birlikte temelde pazarlama faaliyetlerini kapsayan e- 
ticaret ve mobil pazarlama her sektörde kullanılmaya başlamıştır. Dijital 
teknolojilerin turizmde kullanılması ile de e-turizm ve mobil turizm kavramları 
gündeme gelmiştir.

Bu çalışmada e- ticaret, mobil pazarlama, e-turizm, ve mobil turizm 
kavramlarından bahsedilmiş olup, e-ticaret uygulamalarının, turizm 
tanıtmasında kullanılması bağlamında Kuşadası örneğine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: e- ticaret, mobil pazarlama, e-turizm, mobil turizm, tanıtma, turizm 
tanıtması.
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GİRÎŞ

1. E- Ticaret Uygulamaları ve Turizmde Kullanılması
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve bunların hizmet pazarlama çabaları, 

aslında mal üreten işletmelerin pazarlama çabalarından çok farklı değildir. Dolayısıyla turizm 

işletmelerinin de tıpkı mamul mal üreten ve/veya pazarlayan işletmeler gibi ürettikleri mal ve 

hizmetlerle ilgili olarak benzer iletişim tekniklerini benimseyerek uygulamaya koymaları söz 

konusudur.

Ancak turizm işletmelerinin hizmet üretme işlevleri dikkate alındığında ve bu hizmetin 

gerek üretilmesi ve gerekse, tüketicilere iletilmelerinde insan ilişkilerinin önemli olduğu gerçeği 

göz önüne alındığında, düşünülen iletişim sistem ve uygulamalarında bazı değişiklikler yapılarak 

sektörün gereklerine uygun hale getirme çabaları söz konusu olabilmektedir (Ayhan, 1980).

E-ticaret ürün ve hizmetlerin üretim, reklam ve satışının internet ve/veya çeşitli teknolojik 

gereçler üzerinde güvenli bir ortamda yapılmasıdır. (Telli Yamamoto, E-Ticaret Kavramlar 

Gelişim ve Uygulamalar, 2013) “E-ticarette çok sayıda insana aynı anda süratli bir şekilde 

ulaşılabilmesi, yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi ve ürün veya hizmetin dünyanın 

her yerine en ekonomik ve en kısa sürede pazarlanabilmesi imkânı, şirketlerin dinamizmini 

arttırmış ve pazar paylarını pozitif etkilemiştir” (Aksü, 2011).

Tüketici harcamalarının giderek internete kaydığı gelişmiş piyasalarda ya da hızlı 

kentleşmenin yaşandığı ve artan (mobil) internet kullanımının günlük hayata nüfiız ederek, 

yepyeni alışveriş alışkanlıkları yaratmakta olduğu gelişmekte olan piyasalarda tüketiciler 

alışverişi her geçen gün daha da sanallaştırmaktadır. Trendwatching.com’un, “(R)etail 

(R)evolution-Perakendede e-ticaret devrimi” başlıklı raporunda 2016 yılında ABD’de, e-ticaret 

hacminin yüzde 62 büyümeyle 327 milyar dolara, Avrupa’da ise, yüzde 78 büyümeyle 230 

milyar dolara ulaşması” (Perakendede e-ticaret devrimi, 2012) öngörüsünden sonra Türkiye’de de 

Pazar büyüklüğü 2016’da % 30,8’lere ulaşırken ulaşım ve seyahatin bunda kapladığı alan %10,l, 

2018’de ise sırasıyla %42,2 ve %14,8 mertebelerine ulaşmıştır (TÜBİSAD, Deloitte, etid, 2018).

2000Ti yılların başından itibaren ise cep telefonları üzerinden yapılan tanıtım, reklam ve 

satış faaliyetleri artık “mobil pazarlama sektörü” olarak ayrı bir iş kolu yaratırken, bu sektörün 

Türkiye’deki büyüklüğü de 150 milyon doları aşmıştır” (Telli Yamamoto, Mobil Pazarlama , 

2011). Bu yüzden E-ticaret ve mobil ticaret günümüzün ticari anlamda yükselen trendleridir.
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E-ticaret ve özellikle mobil uygulamalar konusunda sistem kuran, alt yapı oluşturan ve 

çalıştıran firmalardan oluşan ayrı bir sektörler de gelişmekte, üstelik bu firmalar faaliyet alanları 

bazında uzmanlaşmaktadırlar. E-ticaret aynı zamanda seçenek, fiyat, kolaylık, ürün 

değerlendirme ve puanlarından ibaret bir ticaret değil tüketicinin yaptığı tüm alışverişlerin 

ardında yatan; statü, doğru ürün ve zevkli deneyim taleplerinin de karşılandığı bir sürece 

dönüşmektedir (Perakendede e-ticaret devrimi, 2012). E-ticarette, ürünlerin çevrimiçi olarak 

alınıp satılabildiği pazaryeri niteliğindeki alıcı ve tedarikçi yönlü web siteleri geniş bir yelpazede 

ürünler alınıp satılabildiği ortamlardır (Telli Yamamoto, E-Ticaret Kavramlar Gelişim ve 

Uygulamalar, 2013, s. 83) E-ticaretin gelişmesiyle birlikte ürünlerin sipariş ve gönderim (her ikisi 

de dijital olarak yapılabilen) süreçleri daha iyi anlaşılmış ve uluslararası ticarete dahil olan farklı 

aktörler de gündeme gelmeye başlamıştır (https://eb.ticaret.gov.tr/, 2018). E-ticaretin, geleneksel 

pazarlama yöntemlerinin kullandığı satış kanallarına bağımlılığını ortadan kaldırmanın yanında 

ilave satış hacmi yaratması ve bu kanalların oluşturduğu ek maliyetin optimizasyonu gibi 

avantajlar yaratması nedenleriyle de Turizm işletmeleri tarafından kullanılmasının ekonomik 

açıdan bir değer taşıdığı açıktır. Bu alanda yer alan firmalar profesyonel yazılım sistemleri; e- 

ticaret, Web sayfaları geliştirme, m-ticarette kullanılan mobil uygulama geliştirme ve her ikisinde 

de kullanılan sosyal medya pazarlaması ve e-posta pazarlama uygulamaları şeklinde hayata 

geçirilebilmekte, tek tek ya da birlikte kullanılabilmektedir. Buna göre;

Web sayfaları: İşletmeyle ilgili bilgileri geniş kitlelere sunmanın hızlı ve kolay sunmak için 

çoğu zaman profesyonelce tasarlanmış ve altyapısı hazırlanmış portallardır.

Mobil Uygulamalar (Apps): Mobil uygulamalar mobil cihazlarda pratik olarak bazı işlemleri 

yapmak, oyun vb kurgulamak ve müşteri tarafında bir çeşit kolaylık ve memnuniyet sağlamak 

için yapılan yaratıcı ve uygulamada kolaylık sağlayıcı unsurlardır.

Sosyal medya pazarlaması: Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma programları, 

sohbet siteleri, forumlar vasıtasıyla içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve 

uygulamaların pazarlama amacıyla kullanılmasıdır.

Hatta günümüzün neredeyse sürekli çevrimiçi ve sosyal ağlara bağlı tüketiciler için, internet 

ortamında en kolay başarılan şeylerden birisi, kitlesel işbirliği, diğeri ise, kalabalığın gücünü 

yepyeni ve yenilikçi şekillerde kullanmak (crowdsourcing) eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(Görgülü, 2012).
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Öte yandan Facebook, tvvitter, instagram gibi sosyal şebekelerin kullanıcı sayılarının ciddi 

şekilde artması bu şebekeleri de pazarlama açısından önemli bir mecra haline getirmekte 

böylelikle bilinçli müşterinin gelişimi ile birlikte müşteri beklentilerinin artmasına da sebep 

olmaktadırlar (Telli Yamamoto, Mobil Pazarlama ,2011).

E-posta Pazarlama: Genel olarak mesajların hedef kitleye direk e-posta yoluyla 

gönderilme işlemidir. Konvansiyonel pazarlamadaki postayla iletişim yerine hızlı şekilde e-posta 

gruplarına ulaşmayı sağlamaktadır. Web olanakları geliştikçe bireye özel mesajları da 

beraberinde getirmektedir.

Bunun dışında çevrimiçi Pazar yerleri de birçok wen sayfasının birarada olabileceği genel 

pazaryeri mantığında alışveriş yapılabilen ortamlar olarak E-ticaret faaliyetlerinde göze çarpan 

unsurlar arasındadır.

Mobil Pazarlama

Mobil pazarlama; uzaktan ve kablosuz iletişime uygun olan cep telefonları, cep 

bilgisayarları gibi gereçler yoluyla müşteriye ulaşarak kurum, ürün, hizmet, fikir, eylem ve 

kişilere ilişkin pazarlama faaliyetlerini yapmak olarak nitelendirilebilir. Mobil terimi, hareketlilik 

ve taşınabilirliği içerir. Mobil pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilirken ürün veya hizmetlerin 

tanıtılması ya da kitlelere duyurulmasında bireyin hareket halinde olması söz konusudur. Mobil 

pazarlama dijital pazarlamanın çok önemli bir alt boyutudur. Bununla birlikte mobil pazarlama 

işlevsel olarak klasik pazarlamadan çok büyük farklar arz etmektedir.

Örneğin; Bir genel pazarlama kampanyasında hazır müşterilere veya potansiyel müşterilere 

ulaşabilmek için; televizyon, radyo, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçları ve bunların reklam 

mecraları kullanılmaktadır. Burada müşterinin televizyondan sunulan pazarlama mesajını 

görebilmesi için TV başında bulunması, o anda reklamın çıktığı kanalda olması, ya da reklamları 

görmemek amacıyla kanalı zaplamaması gerekmektedir. Mesaj gazete veya dergiler aracılığıyla 

veriliyorsa da o gazete ya da dergi vb. yazılı basında sunulan pazarlama mesajının bulunduğu 

sayfayı açması gerekmekte ve konu internetten sunuluyorsa reklâm bandı (banner) gibi araçları 

tıklaması gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Mobil pazarlama ile istenilen zamanda belirli bir 

hedef kitleye ilgisi ve izni dahilinde herhangi bir kısıtlama olmadan cep telefonlarına SMS vb. 

mesajlar göndermek suretiyle ulaşmak söz konusu olmaktadır. Buradaki en büyük farklılık
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tüketicilerin de bu mobil kanallar üzerinden geri bildirim yaparak katılımda bulunmalarına olanak 

sağlanmasıdır (Telli Yamamoto, Mobil Pazarlama, 2011. 71-74).

Mobil pazarlama işletmelerin müşterilerini analiz ederek değerlendirip ona göre teklifler 

sunmak, satış öncesi ve sonrası süreçlerini takip etmek, tüketicilerin satın almayı istedikleri 

ürünlere istedikleri zaman istedikleri yerden ulaşabilmelerini sağlamak gibi eylemlerin yanında, 

perakendecilerin müşterileri ile iletişim kurmak için zamanında etkileşim ve gerçek zamanlı 

olarak ilgili teklifler sunma gibi konularda kolaylık getirmekte ve işletmeler buna ilişkin pek çok 

tutundurma faaliyetini de hızlı ve kolayca yapabilecek hale gelmektedir.

Telli Yamamoto’ya (2011) göre Mobil pazarlama uygulamaları konusunda günümüzde en 

yoğun gerçekleştirilen uygulamalar SMS (Short Message Service - Kısa Mesaj Servisi), 

bluetooth mesajları, video trailer vb. uygulamalarıdır. Günümüzdeki gelişmelerle 3G’nin de 

mobil internet de SMS’e ciddi bir rakip olabileceği değerlendirilmektedir. Bunun dışında mobil 

uygulamalar olarak; içerik teslim hizmeti, web içeriği indirme, ambalaj üzerine kodlar, mobil 

yayıncılık, mobil anket, mobil kupon, mobil ödüller gibi pek çok çeşitlendirme yapmak 

mümkündür.

Mobil pazarlamanın kullanıcılarına sağladığı bazı avantajları da şöyle sıralamak 

mümkündür. Mobil pazarlama ölçülebilirdir, pazarı ve müşterileri analiz etmek için önemli 

veriler sunar, tüketici sadakati oluşturur, fonksiyoneldir pazarlama kampanyalarına nispetle mobil 

pazarlamanın ölçümlemesinin kolaylığı, yapılan yatırımın geri dönüş oranının yüksekliği, 

bilhassa niş veya bireysel hedeflere doğru mesajları sunabilme yeteneği gibi farklı özellikleri de 

bulunmaktadır.

2. E-Turizm

“E-ticaretin turizm endüstrisinde yaygınlaşması e-turizm kavramını da ortaya çıkarmıştır. 

Bu kavramla birlikte turizm endüstrisinde de ürün ve hizmet pazarının yapısı değişmekte, yeni 

ürünler, yeni dağıtım ve pazarlama teknikleri, yeni müşteri memnuniyeti kavramı, yeni dağıtım 

kanalları oluşmaktadır (Aksü, 2011). Bu kapsamda turistik hizmet verenler, havayolları, otomobil 

kiralama şirketleri ve otel zincirleri gibi hizmet sektöründe yoğun çalışma yapanlar e-ticaret ve 

mobil ticaret uygulamalarının gelişmesiyle müşterilere daha farklı şekillerde ulaşır hale 

gelmişlerdir. Tutar, Kocabay ve Kılınç’a (2007) göre müşterilerin doğrudan rezervasyon 

sistemlerine ulaşmalarını sağlama yönünde e-ticaret çalışmaları hızlanmış ve bu doğrultuda 
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destinasyon yönetimi ve pazarlama sistemlerini yeniden yapılandırılmıştır. E-turizmin gelişmesi 

ve yapılandırılması da sözü geçen işletmelere interıakl^ı ’̂f etkileşim olanağı, kişisel mesajlarla 

müşteriye ulaşabilme ve özel teklifler sunabilme, sonuçların ölçülebilme kolaylığı ve geri 

bildirim sağlanması, insan kaynaklarının etkin kullanımı, esneklik, pazar/pazarlama araştırması 

ve veri toplamada kolaylık gibi bir takım avantajlı uygulamaları beraberinde getirmiştir. Öte 

yandan E- turizm, seyahat acenteleri ile tur operatörleri gibi diğer turizm ürün ve hizmet 

sunucularının kendi aralarında yani işletmeden-işletmeye (B2B) iletişim kurmaları olanağını da 

sağlamaktadır.

Bunların yanında turizm işletmeleri E-turizme temel oluşturan sistemleri kullandıklarında; 

müşterilerine; uçak rezervasyon bilgilerinden vize işlemlerine, tur bilgilerinden tesis bilgilerine 

kadar birçok ayrıntıyı sunabilmekte, yurt içi ve yurt dışı turlar hakkında bilgiler verebilmekte, 

araç kiralama bilgileri ve seyahat sigortası bilgileri gibi verilere sitesinde yer vererek 

müşterilerini yönlendirebilmekte, müşterilerine gönderdiği mesaj ve duyuruların etki ve 

sonuçlarını ölçümleyebilmekte, sadık müşteriler yaratarak ve onlarda aidiyet duygusu yaratarak 

satışlarını arttırma yönünde önemli avantajlar yakalamaktadırlar. Hatta bu konuda uzmanlaşmış 

booking.com, tripadvisor, hotwire, ucuzabilet gibi portaller de kendi içinde rekabet eder hale 

gelmiştir.

E-turizm, turizm işletmeleri müşterilerine konaklama yerleri ile ilgili bilgi vermenin 

yanında bu yerleri kıyaslama imkanı da sunmaktadır. Bu da turistlerin tatil esnasında yaşanacak 

problemlerle karşılaşma riskini en aza indirgeme olanağı yaratmaktadır.

Ancak bunları doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için bilgisayar tabanlı sistemleri 

kullanmaları nedeniyle; Web sitelerini sürekli güncellemeleri, müşterilerine kullanım kolaylığı 

sağlamaları, kullanılan dil ve tasarımın amaca uygunluğunu test etmeleri, Web sitelerini 

geliştirilmeye elverişli şekilde düzenlenmeleri ve bunları müşterilerin istek ve talepleri 

doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. (Aksü, 2011).

Turizm işletmeleri; e-turizm ve mobil turizm (m-turizm) sayesinde, taleplere mobil 

kanaldan hızla mekân ve zaman kısıtlaması olmadan cevap verebilmekte ve acil durum 

değişimleri hakkında tüketiciyi bilgilendirebilmektedir Ayrıca operasyonel uygulamalar için 

kullanılabilen mobil cihazlarla operasyon hızını artırabilmektedirler. E-turizm ve m-turizmin 

sağladığı ortam ve olanaklar sayesinde turistler genel bilgi edinmenin yanında ulaşım olanakları, 
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konaklama işletmeleri, fiyat ve ödeme koşulları gibi detaylar hakkında bilgi edinmenin yanında 

rezervasyon ve check-in işlemlerini de gerçekleştirebilmededirler.

Mobil turizm bağlamında; turizm işletmelerinin ve bağlantılı diğer işletmelerin bireysel ya 

da birlikte kullanabilecekleri sistemleri kurgulayan ve çalıştıran yazılım işletmelerinin yanı sıra, 

turistlere ve potansiyel turistlere hizmet vermek amacıyla sistem oluşturan yazılım yapan kamu 

ve/veya özel sektör işletmeleri de bulunmaktadır. Örneğin, 25'i aşkın ilin harita ve turistik yer 

bilgileri dijital ortama aktarılmıştır. Bu sayede, turistler, GPS (Küresel Konum Yer Belirleme 

Sistemi) üzerinden bağlanabilen mobil cihazlarını kullanarak kaybolma gibi risklerden 

kaçınabilmekte ve o bölgelerle ilgili en güncel ve en güzel gezi önerilerini içeren bilgiler, 

otomatik olarak (e) veya mobil portallere yüklenmektedir. Hatta-“GPS Turizmi”- olarak 

adlandırılan bu sistem içinde GPS uyumlu mobil cihazlarla, turistlere rehberlik eden yol gösteren 

ve bu yolun üzerindeki görülmesi gereken yerler, yemek yenecek mekanlar gibi geniş alanda 

bilgi sağlayan bu sistemler -mobil rehber- olarak da adlandırılmaktadır (Turizmde mobil rehber 

dönemi, 2012). Bu konuda gerçekleşen Troya Kültür Rotası Projesi Troya, Alexandria Troas, 

Apollon Smintheion ve Assos gibi bölgenin en önemli arkeolojik ve tarihsel değerlerini birbirine 

bağlayan bir yapıda oluşturan projelere örnek gösterilebilir. Bu proje kapsamında yürüyüş 

rotaları, GPS koordinatları belirlenerek yürüyüş daha kolay emniyetli ve bölgedeki köylerle 

eşgüdüm halinde çalışmalar yapılmaktadır (DHA, 2018). Bugün bilhassa trekking, doğa yürüyüşü 

gibi parkur gerektiren ya da av turizmi gibi bölgesel alanın bilinçli şekilde kullanılması gereken 

noktalarda da bu olanaklar çok büyük fayda yaratmaktadır.

Görüldüğü gibi e-turizm sayesinde turistin, turizm anlamında seçme olanakları ve hareket 

serbestisi artmıştır. Buradan yola çıkarak sadık müşteri profilinin değişmesi söz konusu 

olmaktadır. Bu ise, turizm işletmelerini rekabet edebilirlik anlamında yeni arayışlara 

sürüklemektedir. Her ne kadar, E-turizm ve m-turizm hem işletmeler ve hem de turistler 

açısından engin olanaklar sağlasa da, bunların doğru planlanıp, doğru biçimde kullanılması ve 

gizlilik, etik dışı kullanımların engellenmesi, karşı siber saldırılara karşı güvenli sistemler olarak 

kurgulanması önem arz etmektedir.

Müşteri beklentilerinin arttığı günümüzde şikayetlerin ciddi olarak incelenmesi, 

çözümlenmesi ve müşteriye kısa sürede geri dönülerek bilgilendirilmesi, eskisinden çok daha 

önemli ve önemsenmesi gereken bir temel konu olarak ön plana çıkmaktadır. Zira teknolojik 
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üstünlüğe sahip mobil telefonlar özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılmakta ve 

facebook, twitter, msn, vb. çoklu ortamlar ve sosyal medya sıklıkla ziyaret edilerek her türlü bilgi 

(memnuniyet, şikayet, eleştiri vb.) anında milyonlarca kullanıcıya servis edilebilmektedir.

Dolayısıyla bahse konu sistemlerin; temini, işletme sistemine adapte edilmesi, sistemin test 

edilmesi, sistem güvenliğinin sağlanması ve kullanılması aşamalarının bilinçli, ekonomik ve 

gelişen teknolojiye uygun olması, aynı zamanda teknolojik değişim ve gelişimlere uyum 

sağlayabilecek ve bir üst seçeneğe geçirme (upgrade) ve-güncelleme işlemlerini de yeni satın 

alma maliyetine katlanmadan uzun süre sistemi çalıştırabilecek yeterlilikte kurulması 

gerekmektedir.

Bu sistemler işletmelere yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulma yönünde önemli katkılar ve 

rekabet avantajı getirmektedir. Bunun yanında ve özellikle kriz dönemlerinde kullanılan Reklam 

ve Halkla ilişkiler gibi pazarlama iletişimi bileşenlerini daha ucuza ve daha büyük kitlelere 

ulaşabilecek şekilde kullanabilme olanağı yaratacaktır. Dolayısıyla Türk turizm işletmelerinin de 

vakit geçirmeden bilinçli ve günün gereklerini içerecek şekilde yeniden yapılanması, gerekli alt 

yapıları oluşturarak, sistem kurması ve bu eğilime ayak uydurması zorunlu hale gelmektedir.

Buradan yola çıkarak, yazımızda e-turizm kapsamında ülkemizde yapılan uygulamalara 

örnek olarak, Kuşadası turizmi ve yaşanan sorunlarla baş edebilme ve turist sayılarını artırabilme 

yönündeki çalışmalar ve e-turizm uygulamaları üzerinde durulmuştur.

3.Kuşddası  Turizmi

Kuşadası; Türkiye’nin en önemli kıyı ve kültür turizmi merkezlerinden biridir. İzmir, Efes, 

Meryem Ana, Milet, Didim, Pamukkale, Marmaris, Bodrum gibi önemli tarihi ve turistik 

merkezlerin odağında bulunmaktadır.

Kuşadası’ndaki turizm çeşitleri incelendiğinde, oldukça büyük bir çeşitlilik görülmektedir. 

Kuşadası’nda; Deniz /Güneş/ Kum, Kültür ve İnanç Turizmi, Sağlık ve Termal Turizmi, 

Gastronomi Turizmi, Kongre Turizmi, Kruvaziyer Turizmi, Yat Turizmi, Botanik Turizmi, Golf 

Turizmi, Su Altı Dalış (Neopolis) Turizmi gibi çok farklı turizm çeşitlerinin varlığı söz 

konusudur.
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Ekonomik yapısı turizm ve turizme bağlı hizmetler sektörüne dayanmakta hem yabancı 

turistler, hem yerli turistler hem de yazlıkçıların yoğunluklu olarak tercih ettikleri bir turizm 

destinasyonu olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle, ekonomik canlılığın turizmin canlı olduğu 

bahar ve yaz dönemlerinde yaşandığı, kış aylarında ise ilçenin kendi iç dinamikleri ile baş başa 

kalarak ekonomik ve sosyal açıdan durgunluğa girdiği söylenebilir.

Kuşadası aynı zamanda turistik olanaklar bakımından da pek çok unsura sahiptir (Kuşadası 

Ticaret Odası, 2018):

• Kuşadası-Efes Kongre Merkezi; Ege Bölgesi’nde bulunan, toplam kapasite olarak 

Türkiye’nin en büyüğü Efes Kongre Merkezi 30 Ekim 2013'de faaliyete geçmiştir.

• Setur Kuşadası Marina, Ege’nin ünlü tarihi ve turistik ilgi odaklarına en yakın 

konumlanmış marinadır. Marina ve çevresinin balık tutmaya elverişli olmasının yanı sıra 

özellikle kış aylarında balık tutma turları düzenlenmektedir. 45 ton boat mover - tekne 

taşıyıcı ve 162 m yeni yüzer iskele 2011 yılında hizmete girmiştir. Modernizasyon 

yatırımları sürmektedir. Ayrıca, Kuşadası Marina yatçılarının yurtdışı giriş / yurtdışı çıkış 

işlemleri gibi zorunlu yapması gereken pasaport kontrolü yapabileceği önemli 

marinalardandır. Kuşadası’nın iklimi yazları sıcak ve nemsiz kışları ılık olması ve beldede 

12 ay yaşam canlılığı nedenleriyle yatçıların sürekli konaklama merkezi haline gelmiştir.

• İzmir uluslararası hava alanının yaz - kış açık ve 75 km gibi yakınlığı yerli ve özellikle 

yabancı yatçıların tercih nedeni olmaktadır.

• Kuşadası'nda Konaklama Sektörü; Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli, 2 adet tatil köyü, 

10 adet 5 yıldızlı, 24 adet 4 yıldızlı, 11 adet 3 yıldızlı, 5 adet 2 yıldızlı, 3 adet apart otel, 1 

adet butik otel, 2 adet özel konaklama tesisi bulunmaktadır. Bakanlık Belgeli 58 adet 

tesisteki toplam Oda sayısı 11.601, yatak sayısı 24.086'dır. Belediye Belgeli tesislerde 

dikkate alındığında, ilçenin toplam yatak kapasitesi 40.000 civarındadır.

• Kuşadası’nda Kadınlar Denizi, Kuştur Plajları ve incecik sedefli kumu ile tanınan 

Pamucak Sahilleri gibi çeşitli sahiller ve plajlar bulunmaktadır. Bu plajları Kuşadası'nda 

21 adeti Mavi Bayraklıdır.

• Kuşadası ve yakın çevrede bulunan bulunan aquaparklarda, sahillerde ve sayısız turistik 

tesiste her türlü su sporu yapmak mümkündür.
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• Deniz-güneş-kum, tarih, kültür-inanç, kruvaziyer, yat limanı, kongre merkezi, doğa, at- 

jeep safari, tracking, kuş gözlemciliği, termal, gastronomi gibi turizmin bütün türleri 

Kuşadası'nda mevcuttur. Turizme bağlı olarak, restorant, cafe, eğlence sektörü, tekstil, 

kuyum, deri, gıda, inşaat, finans, ulaşım gibi sektörler de gelişmiştir. Kuşadası’nın turizm 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve turizmin on iki aya yayılması kapsamında, 

ilçede faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, 

kruvaziyer turizmin ön plana çıktığı görülmektedir.

• Kuşadası Limanı, Türkiye'nin en fazla kruvaziyer gemi ve yolcusunun geldiği limandır.

Kuşadası kruvaziyer turizmi, 2007’yılında 613 sefer, 2008’de 646 sefer ve 2009’da 616 

seferle altın çağını yaşamış, zaman içinde dönemsel olarak sefer sayılarındaki küçük farklılıklarla 

günümüze kadar devam etmiştir. (Global liman İşletmeleri A.Ş.,(2013),

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre; 2012 yılında; 464 

kruvaziyer gemisi, 564.317 yolcu, 2013 yılında; 428 kruvaziyer gemisi, 577.685 yolcu, 2014 

yılında; 448 kruvaziyer gemisi, 556.745 yolcu, 2015 yılmada; 506 kruvaziyer gemisi, 567.315 

yolcu, 2016 yılında; 271 kruvaziyer gemisi, 349.781 yolcu ve 2017 yılında ise, Kuşadası 

Limanına 126 kruvaziyer gemisi yanaşmış ve 119.884 yolcu gelmiştir (DTGM).

2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar 134 sefer yapılmış olup, yıl sonuna kadar 18 sefer daha 

plan dahilinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla 2018 yılı 152 seferle kapanacaktır.

Bu son verilere göre sefer sayıları incelendiğinde; 2016 yılında bir önceki yıla oranla 

%53’lük bir düşüş yaşanmış, 2017 yılında ise; 2016 yılına göre, %46’lık bir düşüş daha 

yaşanmıştır. Dolayısıyla 2015 yılına göre 2016 ve 2017 yıllarında, gemi sefer sayılarında önemli 

oranda düşüş olmuş bu ise Kuşadası esnafı ve turizmi için kriz dönemi sayılabilecek bir etki 

yaratmıştır. 2018 yılındaki bir önceki yıla göre %8’lik artış ise sektörün içine düştüğü 

zorluklardan kurtulması için yeterli olamamıştır.

Royal Caribbian’ın internet sitesinde ana liman olarak görünen Kuşadası Limanına olan 

sefer sayılarının; 2004 yılında Ege Ports’un işletmeye başladığı 2011 yılına kadar % 208 arttığı 

gözlenmektedir. 2004’de sefer sayısı 347 ve yolcu sayısı 215.094 iken, 2011’de sefer sayısı 568 

ve yolcu sayısı ise 662.792 ye ulaşmıştır (Global Liman İşletmeleri A.Ş., 2013).
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Kuşadası limanına olan sefer sayılarının artması nedeniyle, Kuşadası’nda, derici, kuyumcu, 

halıcı, yiyecek-içecek, hediyelik eşya, konaklama gibi sektörlerin sayısal olarak artmasına neden 

olmuştur.

Ancak zaman içinde yaşanan politik, ekonomik vb. krizler nedeniyle sefer sayılarında 

meydana gelen önemli düşüşler, bu seferlere bel bağlayan sektörlerin içine düştükleri krizlerin de 

temel nedeni konumuna gelmiştir.

Dönemsel olarak ve ülkemizin siyasi ve ekonomik koşullarından kaynaklanan nedenlerle 

kruvaziyer gemi gelişleri, yıllar itibariyle farklılıklar göstermiş ve son yıllarda gemi sefer 

sayılarında büyük düşüşler yaşanmıştır. Bunun etkisiyle gemilerden gelecek turistlere odaklanmış 

olan Kuşadası esnafı da büyük ekonomik zorluklar içine girmiş ve sektörel olarak kapanan işyeri 

sayıları son dönemde hızla artmıştır.

Kuşadası Ticaret Odası’nın verilerine göre; 15 Temmuz 2016’dan 03.10.2018 tarihine 

kadar Kuşadası Ticaret Odası’na kayıtlı işyerlerinden kapanan işletme sayısı 600 civarında 

gerçekleşmiştir. Bunların, 215 tanesi turizmle direkt ilgili alanlarda faaliyet gösteren, konaklama, 

yiyecek-içecek, hediyelik eşya, halı, kuyum, dericilik, seyahat acenteciliği gibi işlerle iştigal eden 

işletmelerden oluşmaktadır. İşletme statüleri bağlamında ise, gerçek kişi ticari işletmesi yanında 

Anonim şirket, Limited şirket gibi işletmelerin de yer alması nedeniyle Kuşadası Turizminde 

ciddi bir krizin yaşandığı değerlendirilmektedir.

Bunun yanında, 2019 yılı cruise gemi gelişleriyle ilgili protokollerin halen imzalanmadığı 

ve gemi gelişlerinin belirsiz olduğu söylentileri yayılmış, bu ise yatırımcı ve esnafı tedirgin 

etmeye başlamış, yine benzer ekonomik sıkıntıların yaşanabileceği endişesini doğurmuştur. 

Dolayısıyla bir an önce bu belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Kuşadası’na gemi gelişlerinin azalması yanında, gelen gemilerin bazılarının orijinal yolcu 

sayılarıyla değil, yolcuların bir kısmını Yunan Adalarında indirerek, oralarda konaklamalarını 

sağladıkları ve Kuşadası’na eksik yolcuyla yanaştıkları, üstelik konaklama olanağı sağlamadan 

günübirlik seferler yaptıkları bildirilmektedir.

Bir diğer konu ise; halen Kuşadası’nda faaliyet gösteren ve gemilerden karşılanan 

yolcuların alış-veriş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan tur operatörünün de yolcuları gemiden alıp, 

Kuşadası dışına transfer etmesi ve tarihi, turistik mekan gezileri, alış-veriş işlemlerini ilçe dışında 
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yaptırarak geminin kalkmasına çok az süre kala yolcuları gemilere teslim etmesi ve dolayısıyla 

ilçe esnafının satış yapmasını engellemesi nedeniyle ilçe ekonomisinin zarar gördüğü, birebir 

görüşülen Kuşadası esnafı tarafından dile getirilmektedir. Olayın yetkililer tarafından bu yönüyle 

de incelenerek gerekli önlem ve uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir.

4. Kuşadası E- Turizm Örneği

Kuşadası yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir yer olmakla birlikte bilhassa kruvaziyer 

turizmi sayesinde 2017’de ziyaretçi sayısı 5,5 milyona ulaşan Santorini Adasının ziyaretçi 

rakamlarının onda birine ulaşmamaktadır (BBC, 2017). Bu yüzden sadece doğal güzellikler ve 

özellikler haricinde de çalışmaların yapılması ve bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu 

anlamda Turizm kuruluşları ve Ticaret odaları gibi kamu kuruluşları ve belediyelere özel görevler 

düşmektedir.

Literatürde, tanıtmanın yerel, bölgesel bazda ve o yörenin işletme, kurum ve kuruluşları 

eliyle yapılması, daha sonra da ülke değerlerini de göz önünde bulundurarak makro tanıtmanın 

yapılması gerekliliği vurgulanır. Bu yönüyle Kuşadası Ticaret Odası, yerel ve bölgesel tanıtma 

konusundaki sorumluluklarını “Kuşadası Güvercin” isimli facebook sayfasını 2016 yılı Ocak 

ayından itibaren hayata geçirerek yerine getirmiştir. İlçe tanıtmasını, sosyal mecranın gücünün 

farkında olarak e-turizm kapsamında yapmaya başlamıştır.

Bu anlamda Kuşadası Ticaret Odası’nın “Kuşadası Güvercin” isimli Facebook sayfasından 

bugüne kadar sosyal medya pazarlaması ile 295.926.360 reklam gösterimi, 46.952.835 video 

gösterimi, 48.346.826 gönderi etkileşimi sağlanmıştır.“Kuşadası Güvercin’in” takipçilerinin 383 

bini Türkiye’den, 525 bini ise; Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu, Balkanlar, Arap Yarımadası 

gibi dünyanın dört bir yanından olan Kuşadası Ticaret Odası’nın Kuşadası Güvercin isimli 

Facebook sayfası, bugüne kadar toplam; 287 milyon reklam gösterimi, 45 milyonu aşan video 

görüntülenmeleri, 10,6 milyon dakika video izlenme süresi ve 908 bin takipçisi ile Kuşadası’nın 

yurtiçi ve yurtdışında tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. “Kuşadası Güvercin”2018 yılında 

1.000.000 takipçiye ulaşmış olup, Boomsocial verilerine göre Türkiyede seyahat alanında

5.sıradadır.  Takipçilerinin %37 kadın %63 ü erkektir. Yine takipçilerin dili 406.000 Türkçe 

402.000 İngilizce ve diğer dillerdir. Sayfa açıldığından bugüne kadar 35 farklı tematik video 286 

fotoğraf 100 GİF ve klip yayınlanmıştır. (Kuşadası Ticaret Odası, 2018)
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Kuşadası Ticaret Odası tarafından bugüne kadar hazırlatılarak sosyal medya hesaplarında 

yayınlanan 33 farklı konudaki videoya ilave olarak, plajlar videosu yenilenmiş ve plajlar 2018 

versiyonu olarak sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladıktan kısa süre sonra 228 bin 

kişiye ulaşmıştır.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen “Kuşadası Güvercin” Facebook 

sayfasının ilçe turizminin tanıtımında büyük katkıları olmaktadır. Ancak eldeki kaynaklarla 

yetinmeyerek yeni alternatif turizm kaynakları oluşturulması ve bunların ise, daha çok gelir 

düzeyi yüksek turistler tarafından tercih edilen aktivitelerden seçilmesinin de önemli olduğunu da 

söylemek mümkündür.

Bu konuda, Kuşadası’nın yakın çevredeki Selçuk, Güzelçamlı gibi turistik destinasyonların 

turistik olanaklarını da kapsayacak yeni turistik ürünler yaratılması bunların facebook twitter gibi 

sosyal medya araçlarından sunulması ve olabildiğince geniş kitlelere ulaşılması önem arz 

etmektedir.

Kuşadası’nda da Selçuk’ta dünyaca bilinen Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve diğer turistik 

kaynaklarına ilaveten, ihaleleri yapılan, Selçuk-Meryem Ana teleferik projesi, Efes-Pamucak 

arasında yapılacak olan Antik kanal projelerinde olduğu gibi yeni projeler geliştirilip bu mecrada 

yayınlanması sağlanabilir. Çeşitli sanal gerçeklik uygulamaları geliştirilerek bireylerin buralara 

gelme istekleri tetiklenebilir. Gelir düzeyi, harcama kapasiteleri ve konaklama ve geceleme 

sayıları yüksek turistleri ilçeye çekecek, Kuş gözlemciliği gibi merak konuları ya da yamaç 

paraşütü gibi sportif alanların desteklenmesi ve bu tarz alanların video materyalleriyle ve 

dedikodu pazarlaması yoluyla yayılması da başka bir noktada e-turizm kanallarının 

çalıştırılmasına bağlıdır.

Bu kapsamda, yazarlardan biri olan Doç. Dr. İbrahim Gönen ve ilgili taraflar ile, yapılan 

çalışmada bölgenin yamaç paraşütüyle atlamak için gerekli termik akımlarına da sahip uygun 

yerleri belirlenmiştir.

Bütün bunların yanında, Kuşadası için beklenen turist sayılarına ulaşabilmek için, bahse 

konu edilen yeni alternatif turizm projelerinin hayata geçirilebilmesi, Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yerel Yönetimler ile STK’ların işbirliği ve uyumunun 

sağlanarak, bürokratik işlemlerin çabuklaştırılması ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, hızlıca tanıtım yapılacak ve üzerinde durulacak alan ve 
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konuların belirlenerek, gerek sosyal medya fenomenlerinden yararlanılması, gerekse sosyal 

medyada ünlenmiş ve çok geniş takipçileri olan fotoğrafçılar ya da yıldızların kendi sitelerinde 

Kuşadası’nın bu özelliklerinden bahsedilmesinin sağlanması gibi turistin ilgisini çekici merak 

uyandırıcı faaliyetler üzerinde durulmalıdır. Ayrıca otellerin yine kolayca bulunması ve 

özelliklerinin belirlenmesi için de portal desteği gibi maddi destekler de bu konulara daha hızlı 

adapte olunmasını sağlayabilecektir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde turizm, yaklaşık bir milyar kişinin katıldığı bir sektör haline gelmiştir ve her 

geçen gün artarak devam etmektedir. Turizm hareketine katılan insanların gelişen iletişim 

teknolojileri ve akıllı telefonları etkin şekilde kullanan yeni bir nesilden oluştuğu da göz önünde 

bulundurulduğunda, Turizmin bu dinamik özelliği nedeniyle, e-turizm ve m-turizmin gereklerini 

yerine getirebilecek alt yapıların ve ilgili kaynakların temin edilerek devreye sokulması önemli 

konuma gelmiştir.

Kuşadası’nın turizm kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve turizmin on iki aya 

yayılması kapsamında, bahse konu projelerin hayata geçirilebilmesi ve diğer yörelere de örnek ve 

kaynak oluşturabilmesi için, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 

Yerel yönetimler ile STK’ların işbirliği ve uyumunun sağlanması ve bürokratik işlemlerin 

çabuklaştırılması zorunluluğu yanın da hızlı e-pazarlama çabaları da önemli ve gereklidir.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen “Kuşadası Güvercin” facebook sayfasının ilçe 

turizminin dönemsel olarak yaşadığı kriz benzeri olayların atlatılmasında ve ilçe tanıtımında 

elbette büyük katkıları olacaktır. Ancak eldeki kaynaklarla yetinmeyerek yeni alternatif turizm 

kaynakları oluşturulması ve bunların ise, daha çok gelir düzeyi yüksek turistler tarafından tercih 

edilen aktivitelerden seçilmesinin de önemli olduğunu belirtmek mümkündür.

Bu kapsamda, yakın çevredeki Selçuk, Güzelçamlı gibi turistik destinasyonların turistik 

olanaklarını da kapsayacak yeni turistik ürünler yaratılması önem arz etmektedir. Bu da çeşitli 

turistik niş alanlar belirlenip bu alanlarla konu ve projelerin geliştirilmesiyle başlayabilir. Bu 

projelerin diğer turizm yöre, belde ve bölgeleri için de örnek oluşturacağı ve yeni turistik 

kaynaklar yaratılması ve tanıtılması bağlamında önemli bir alt yapı oluşturacağı 

değerlendirilmektedir.

Kuşadası’nın turizm kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve turizmin on iki aya 

yayılması kapsamında, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin dağılımını göz önünde 

bulundurulduğunda, kruvaziyer turizmin ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak dünyadaki pek 

çok benzerinden maalesef daha düşük ziyaretçi sayısı bulunmaktadır. Kruvaziyer turistin ilgisini 

çekecek e-kampanyalar yapılması önerilebilir.
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Bu konuda gerekli girişimlerin yapılması ve Ülkemizin menfaatleri de göz önünde 

bulundurularak özenli davranılması gerekmektedir.
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